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Spildevandsplan 2019 – 2031. Redegørelse i forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 13.
Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. marts 2019 at sende Forslag til

Vej, Park og Miljø

Spildevandsplan 2019-2031 med tilhørende Miljøvurdering i 8 ugers høring

Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

frem til 14. juni 2019. I forbindelse med den endelige vedtagelse skal Frederiksberg som myndighed, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter af 25.oktober 2018 §13, udarbejde en redegørelse indeholdende;
1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,

Telefon: 3821-4076
E-mail: jord@frederiksberg.dk
Telefontid

2) hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,

Mandag-Torsdag: 10-14

3) hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og

Selvbetjening

4) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

Personlig henvendelse

Hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet
Forslag til Spildevandsplan 2019-2031 opstiller kommunens mål og strategier
indenfor klima- og spildevandsområdet med tilhørende indsatsområder. Planens formål er således at reducere de skadelige effekter som udledning af
spildevand kan have for det omgivende miljø. Indsatserne er nærmere specificeret i planens seks temaer: Regnvand frakoblet kloakken, Serviceniveau
under regn, Vandkvalitet og rensning af spildevand, Klimatilpasset byudvikling, Klimavenligt og bæredygtigt kloaksystem samt temaet Organisering og
styring. Den udførte miljøvurdering viser, at planen generelt vil medvirke til en
række positive effekter blandt andet ved at medvirke til en forbedret vandkvalitet i Øresund.

Fredag: 10-13

www.frederiksberg.dk

Kun efter aftale

Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.
Forslag til Spildevandsplan 2019-2031 med tilhørende Miljørapport har været udsendt i 8 ugers høring.
Der er indkommet 3 høringssvar. Der er ikke modtaget specifikke høringsvar til Miljørapporten, men Københavns Kommune har enkelte tekniske kommentarer, som har ført til nogle præciseringer i miljørapporten. Behandlingen af høringssvarene indgår i den politiske behandling af Forslag til Spildevandsplan
2019-2031 og kan ses på kommunens hjemmesiden www.frederiksberg.dk
Hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på
baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet
Der er ikke udarbejdet alternative planer. Planen er koordineret med Københavns Kommunens Spildevandsplan 2018-2028 og med øvrige interessenter inden for spildevandsområdet i BIOFOS opland.
Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet
I forhold til § 14 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter skal myndigheden overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af planens gennemførelse. Miljøvurderingen viser, at
der hovedsageligt er tale om positive miljøpåvirkninger, men at der særligt ved udledning til recipienter
som ved evt. nedsivning lokalt kan være uhensigtsmæssige påvirkninger. Påvirkninger overvåges via de
myndighedstilladelser, der i forhold til miljølovgivningen skal gives de enkelte projekter. Derudover vil
kommunen foretage en overordnet overvågning af planens konsekvenser i den årlige Klima- og Spildevandsredegørelse, der dokumenterer kommunens arbejde på området, herunder opfyldning på mål og
strategier. Rapporten forelægges såvel Kommunens By- og Miljøudvalg som Bestyrelsen for Frederiksberg Kloak A/S. Øvrige miljøpåvirkninger afrapporteres derudover overordnet i kommunens årlige grønne
regnskab.
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