
OVERSIGT OVER INDSATER I SPILDEVANDSPLAN 2019 - 2031

REGNVAND FRAKOBLET KLOAKKEN (se side 41 i Spildevandsplan 2019 – 2031)

Mål og Strategier

Frederiksberg Kommunes mål er, at 30 % regnvand skal afkobles fra spildevandssystemet inden for en 30 årig periode, og at 
afkoblingen foretages således, at den i videst muligt omfang understøtter miljø- og klimavenlig vandhåndtering jf. 
vandhierarkiet.

INDSATSER
() angiver ansvarsfordeling mellem Frederiksberg Kommune (FK) og Frederiksberg Kloak A/S (FKK)
* Afholdes inden for eksisterende budget

Udgifter i perioden 2019 - 2022 
opdelt i skatte- og 

takstfinansierede midler (mio. kr.)

FK FKK

Udarbejde en regnvandsplan 0,5 1,0

> Foretage analyse af hvor og på hvilke ejendomme, det er muligt at afkoble regnvand (FK og FKK). 

> Undersøge de juridiske forhold ved afkobling f.eks. ved brug af påbud (FK og FKK).

> Undersøge udgifterne for såvel forsyningen og den private grundejer ved afkobling  (FK og FKK).

> Opstille handlemuligheder for, i hvilken område og hvordan de enkelte ejendomme afkobles f.eks. via frivillige aftaler og økonomiske incitamenter 
(FK og FKK).

Udarbejde hydrauliske helhedsplaner * *

> Identificere den nødvendige indsats i et hydraulisk afgrænset og sammenhængende geografisk område ud fra vandtekniske parametre.

> Opnå sammentænkning af indsatserne om skybrudshåndtering, afkobling af regnvand fra fælleskloakken, separatkloakering og øvrige 
spildevandstekniske anlæg og derved sikre mulige synergier imellem indsatserne.

Øge incitamentet for at afkoble regnvand * *

> Undersøge om ordningen for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget kan udvides med henblik på at fremme afkobling (FK og FKK).

Undersøge mulighederne for at reducere mængden af uvedkommende vand 0,3 1,0

> Undersøge hvor og i hvor stort omfang det er muligt at nedsive og afkoble regnvand via;  Nedsivning ved faskiner og regnvandsbede, genbrug af 
regnvand til f.eks. vanding, anlæg af grønne tage m.v. (FK).

> Gennemføre undersøgelser og udvikle projekter, der afdækker mulighederne for at genanvende vand fra større omfangsdræn over primært 
grundvandsspejl og afværgeboringer (FF).

> Gennemføre undersøgelser, der kan afklare muligheder for af afkoble større flader fra kloakken i samarbejder med ejere som f.eks. Frederiksberg 
Have (FF).

Gennemføre en borgerrettet kampagne 0,2 *

> Der gennemføres en kampagne som omfatter mulighederne for vandbesparelser via brug af regnvand til f.eks. vanding etc. (FK, FKK).

Undersøge betydningen af øget afkobling fra fælleskloakken * *

> i regi af 4-partssamarbejdet drøftes og undersøges dimensionering af skybrudssystemet i relation til øget afkobling. Evt. inddrages tekniske 
undersøgelser fx modellering til afklaring af spørgsmål (FK og FKK).



SERVICENIVEAU UNDER REGN (se side 44 i Spildevandsplan 2019 – 2031)

Mål og Strategier

Spildevandssystemet på Frederiksberg skal være robust og funktionsdueligt og skal fremadrettet med et ændret klima mindst 
leve op til eksisterende serviceniveau. 

Frederiksberg Kommune pålægger derfor Frederiksberg Kloak A/S at gennemføre følgende indsatser i planperioden:

INDSATSER
() angiver ansvarsfordeling mellem Frederiksberg Kommune (FK) og Frederiksberg Kloak A/S (FKK) 
* Afholdes inden for eksisterende budget  

       Udgifter i perioden 2019 - 2022 
opdelt i skatte- og 

takstfinansierede midler (mio. kr.)

                        FK FKK

Benytte skybrudssystemet til håndtering af hverdagsregn * *

> Fastholde og forbedre det eksisterende kloaksystemet uden væsentlig udbygning (FK, FKK).

Afklare om eksisterende serviceniveau skal fastholdes 0,3 0,5

> Foretage en teknisk vurdering og analyse af det nuværende serviceniveau i kommunen samt afdækning af det fremtidige serviceniveau under 
ændrede klimatiske forhold (FKK).

> Gennemføre en bruger-tilfredshedsundersøgelse af det eksisterende serviceniveau (FKK).

> Foretage en samfundsmæssig beregning og vurdering af skader contra udgifter ved et udbygget kloaksystem (10 års regn)  Analysen gennemføres i 
samarbejde med København og øvrige interessenter som HOFOR og BIOFOS (FK). 

Opnå det bedst mulige serviceniveau 1,0

> Foretage en intelligent styring af spildevandssystemet koordineret med samarbejdspartnere med henblik på at udnytte kapaciteten i kloak- såvel 
som skybrudssystemet bedre, gennem smart city projekter som intelligent overvågning, styring og klimavarsling (FKK).

Overveje at medtage evt. ændringer af serviceniveauet i de hydrauliske helhedsplaner * *

> Jf. indsats om hydrauliske helhedsplaner i afsnittet: Regnvand frakoblet kloakken (FK, FKK).



VANDKVALITET OG RENSNING AF SPILDEVAND (se side 47 i Spildevandsplan 2019 – 2031)

Mål og Strategier

Frederiksberg Kommune vil arbejde for at håndtering af spilde- og regnvand skal ske miljømæssigt og samfundsøkonomisk 
forsvarligt. Badevandskvalitet søges fremmet i det omfang, det er økonomisk forsvarligt. 

Frederiksberg Kommune pålægger derfor Frederiksberg Kloak A/S at gennemføre følgende indsatser i planperioden:

INDSATSER 
() angiver ansvarsfordeling mellem Frederiksberg Kommune (FK) og Frederiksberg Kloak A/S (FKK)
* Afholdes inden for eksisterende budget   

Udgifter i perioden 2019 - 2022 
opdelt i skatte- og 

takstfinansierede midler (mio. kr.)

      FK FKK

Aflaste kloaksystemet med 30 % regnvand * *

> I de næste 20 år gennemføres ca. 200 kombinerede skybrudsprojekter og spildevandstekniske projekter herunder skybrudstunneller, som alle 
udnytter synergier, så projekterne, i det omfang det er muligt, også sikre afkobling af regnvand fra kloak (FK, FKK).

> Der gennemføres i overensstemmelse en række spildevandstekniske anlæg i kombination med skybrudsprojekterne, jf. rammeansøgningen (FKK).

Undgå forurening af grundvandet 0,5 *

> Opretholde høj vedligeholdelse og renovering af det af FF ejede offentlige kloaksystem samt ved at undersøge vejbrønde, stikledninger som er 
kommunalt ejet. FK ejer i alt ca. 6000 vejbrønde med tilhørende stikledninger (FK, FKK).

I regi af BIOFOS:

Bidrage til opfyldelsen af Statens vandområdeplanlægning 

> Foretage afkobling jf. udarbejdelse af plan for afkobling regnvand (FK, FKK). 

> Understøtte BIOFOS´s grønne plan for strategisk om- og udbygning af renseanlæggene Lynetten og Damhusåen 
(samarbejdspartnere BIOFOS og Københavns Kommune) (FK, FKK).

Evt. merudgifter kan først 
vurderes, når 
regnvandsplanen er 
udarbejdet.

Begrænse udledningen af miljøfremmende stoffer fra virksomheder og institutioner *

> Deltage i samarbejder i BIOFOS regi om udledning af miljøfremmede stoffer f.eks. tandlæger, kunstgræsbaner og Hospitaler (FK).

Forbedre styringen af kloaksystemet *

> Deltagelse i strategiske samarbejder som SamStyring og SAMDUS (FKK).

I samarbejde med Københavns Kommune m.fl.

Afklare behovet for at begrænse særligt kystnære overløb i samarbejde med København m.fl. * 0,2

> I samarbejde med Københavns Kommune, HOFOR og evt. BIOFOS gennemføres en analyse af, hvor Frederiksberg Kloak A/S bidrager til overløb af 
betydning for badevandskvaliteten (FK, FKK).

Opnå vand af en tilstrækkelig kvalitet, så vandet kan ledes til søer og vandløb Delopgave i regnvandsplan

> Undersøge behovet for lokal rensning af afkoblet og separeret regnvand (FK, FKK).

> Udarbejde fælles retningslinjer for kvaliteten af vandet, der ledes til søer, vandløb og Øresund (FK, FKK).

Reducere udledningen af næringsstoffer til havnen Delopgave i regnvandsplan

> Undersøge om det er muligt at lede mere regnvand og mindre spildevand i hjælpeledninger (FKK)

Afklare og undersøge om fælles skybrudstunneller kan indeholde hverdagsregn * *

> Afklares og undersøges i 4- og 7-parts-samarbejderne (FK, FKK):



KLIMATILPASSET BYUDVIKLING  (se side 50 i Spildevandsplan 2019 – 2031)

Mål og Strategier

Frederiksberg Kommune vil integrere klimatilpasning i byudviklingen på en sådan måde, at kloaksystemet aflastes mest muligt. 
Klimatilpasningen skal primært opnås gennem dialog og frivillige aftaler med bygherre og grundejere.

Frederiksberg Kommune pålægger derfor Frederiksberg Kloak A/S at gennemføre følgende indsatser i planperioden:

INDSATSER
() angiver ansvarsfordeling mellem Frederiksberg Kommune (FK) og Frederiksberg Kloak A/S (FKK)   

Udgifter i perioden 2019 - 2022 
opdelt i skatte- og 

takstfinansierede midler (mio. kr.)

FK FKK

Gennemføre bæredygtighedsprojekter *

> I alle kommunale og i det omfang det er muligt i dialog med den private bygherre gennemføres projekterne i henhold til den tyske miljønorm 
(DGNB). Klimatilpasning og spildevandshåndtering søges inddrages som vigtige prioriteringsparameter (FK).

Fastsætte bestemmelser i lokalplaner om afkobling & separering *

> Der udarbejdes ca. 10-15 nye lokalplaner om året. Der indarbejdes bestemmelser om afløbskoefficienter, areal til klimatilpasningsanlæg, grønne 
tage m.v. (FK).

Udvikle innovative klimatilpasningsløsninger 0,25 0,25

> Der indgår samarbejde med f.eks. vidensinstitutioner og private rådgivere og udvikling f.eks. Clean Tech Tipp (FK, FKK).

> FF indgår løbende i udviklingsprojekter f.eks. i regi af Miljøstyrelsens MUDP pulje samt i samarbejde med videns institutioner (FK, FKK).

Indtænke byudviklingsprojekters regnvandshåndtering ved udarbejdelsen af de hydrauliske helhedsplaner  * 1,0

> Foretage en intelligent styring af spildevandssystemet koordineret med samarbejdspartnere med henblik på at udnytte kapaciteten i kloak- såvel 
som skybrudssystemet bedre, gennem smart city projekter som intelligent overvågning, styring og klimavarsling (FK, FKK).

Opnå hel eller delvis separering af regnvand * *

> Separering indskrives i spildevandsplan 2019-2031 samt i de lokalplansbestemmelser der efterfølgende udvikles for området (FK).

> Det spildevandstekniske anlæg (rørbassin) 5. juni Plads er designet således, at det fremover kan modtage afkoblet regnvand det kommende 
byudviklingsprojekt Frederiksberg Hospital (FKK).

* Afholdes inden for eksisterende budget 



ET KLIMAVENLIGT OG BÆREDYGTIGT SKYBRUDS- OG KLOAKSYSTEM (se side 52 i Spildevandsplan 

2019 – 2031)

Mål og Strategier
Det er Frederiksberg Kommunes mål, at fælleskloaksystemet drives og vedligeholdes så bæredygtigt som muligt, hvor ressourcer 
i spildevandet på sigt udnyttes på renseanlæggene. Fællessystemet skal som udgangspunkt ikke udbygges yderligere, men der 
skal skabes bedst muligt samspil til det kommende skybrudssystem. 

Frederiksberg Kommune pålægger derfor Frederiksberg Kloak A/S at gennemføre følgende indsatser i planperioden:

INDSATSER
() angiver ansvarsfordeling mellem Frederiksberg Kommune (FK) og Frederiksberg Kloak A/S (FKK)  
* Afholdes inden for eksisterende budget 

Udgifter i perioden 2019 - 2022 
opdelt i skatte- og 

takstfinansierede midler (mio. kr.)

FK FKK

Vedligeholde og udbedre kloakken så bæredygtigt som muligt 0,5

> Udarbejde flerårige renoverings- og vedligeholdelsesplaner samt tilstandsrapporter. 
Foretage øget drift og tilsyn af kritiske steder i kloaksystemet (FKK).

> Undersøge/analysere for kritiske flaskehalse i systemet, hvor vand kommer på terræn opstrøms, hvis problemet ikke automatisk løses via det 
kommende planlagte skybrudssystem (FKK).

Udnytte ressourcerne i spildevandet på renseanlæggene *

> Understøtte BIOFOS’ vision herom ved at deltage aktivt i BIOFOS regi (FKK).

Understøtte Frederiksberg Kommunes Bæredygtighedsplan * *

> Have fokus på klima- og energivenlige metoder ved anlægsarbejde og drift for at mindske CO2-bidraget. Være opmærksom på brug af miljørigtige 
materiale. Nævnte sker ved at indarbejde vilkår i udbuds- og driftsbetingelser for projekter (FK, FKK).

Understøtte Frederiksberg Kommunes rottebekæmpelses-handleplan * *

> Opsætte af rottespærrer på f.eks. kommunale bygninger de steder, hvor det er særlig påtrængt (FK).

> Foretage hurtig udbedring af kloakskader, som giver anledning til rotter (FKK).



ORGANISERING OG STYRING (se side 54 i Spildevandsplan 2019 – 2031)

Mål og Strategier

Frederiksberg Kommune vil arbejde for at skabe optimale rammer for fælles planlægning, koordinering og samarbejde om 
håndtering af spildevand i hovedstadsområdet. 

Frederiksberg Kommune pålægger derfor Frederiksberg Kloak A/S at gennemføre følgende indsatser i planperioden:

INDSATSER
() angiver ansvarsfordeling mellem Frederiksberg Kommune (FK) og Frederiksberg Kloak A/S (FKK)  
* Afholdes inden for eksisterende budget.  

Udgifter i perioden 2019 - 2022 
opdelt i skatte- og takstfinansierede 

midler (mio. kr.)

FK FKK

Drøfte og udvikle modeller for fælles spildevandsplanlægning 0,25 0,25 

> Deltage i projektfora i BIOFOS regi (FK, FKK).

Indgå aftaler med samarbejdsparter om udvikling af hovedvandveje * *

> Indgå aftaler om brug og anvendelse af skybrudstunneller og øvrige hovedvandveje mht. kvalitet, vandmængde, betaling etc. (FK, FKK)

Evaluere de eksisterende skybruds- og klimatilpasningsplaner i samarbejde København/HOFOR 0,5 0,5

> Udarbejde analyser og gennemføre undersøgelser; Cost-benefit analyse af projekter/planer (FK).
> Revurdere projektbehov i relation til rammeansøgning (FK).
> Foreslå reviderede projektprogrammer og økonomi (FK).

Have konstant fokus på levetidsomkostninger ved anlæg og drift af projekter * *

> Totaløkonomisk betragtning indgår automatisk i valg af anlægs- og driftsløsninger i såvel kommunale medfinansieringsprojekter som i de 
traditionelle spildevandsløsninger (FK, FKK).

Sørge for at relevante takst-tillæg rettidigt kan indgå i Frederiksberg Kloak A/S’ årlige budgetter * 0,1

> Være i tæt dialog med Forsyningssekretariatet (FKK).

Sikre mindst mulig gene for borgeren * *

> Koordinere anlæg af spildevandstekniske projekter og skybrudsprojekter med øvrige anlægsarbejder i byen via projektstyring – oversigt – med fælles 
GIS kort (FK, FKK).


