Notat

J.nr.: 06.00.05-G01-2-16
Vej Park og Miljø
1. august 2019
Sagsbeh. :MMA/NJK

Høringsnotat Spildevandsplan og Miljøvurdering.
Der er indkommet tre høringssvar til spildevandsplan 2019 – 2031, der blev sendt i høring jf. KB’s
beslutning den 18. marts 2019. Afsenderne af høringssvarene er følgende Københavns Kommune,
Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B samt en borger beboende på Rådmand Steins Alle.
Alle 3 høringssvar er generelt positivt indstillede over for forslag til Spildevandplan 2019 - 2031.
1. Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B stiller sig imødekommende overfor at indgå en frivillig
aftale om anvendelsen af dele af Ejerforeningens areal jf. bilag D (matrikler omfattet
ekspropriation) i Spildevandsplan 2019 – 2031 til etablering af den kommende Kalvebod Brygge
Skybrudstunnel. Foreningen er generelt bekymrede for de anlægsgener, som byggeriet kan
medføre særligt i forhold til støj og støv, samt at deres fredede bygning tager skade under og
efter anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af Kalvebod Brygge skybrudstunnel. Foreningen
ønsker en tidlig dialog om det kommende anlægsarbejde med bygherren.
By-, Kultur-, og Miljøområdets bemærkninger: Foreningens bemærkninger om det
kommende anlægsarbejde medtages i den fælles VVM redegørelse mellem Københavns og
Frederiksberg Kommuner, som p.t. er i høring. Det er aftalt med Bygherrerne HOFOR/
Frederiksberg Forsyning, at De, som ønsket af ejerforeningen, tager direkte kontakt til
Ejerforeningen med henblik på nærmere drøftelse af anlægsfase, og mulighederne for at
begrænse generne.
Forslag til ændringer i planen; Høringssvaret giver
Spildevandsplan 2019 – 2031, bilag D.

ikke anledning til ændring af

2. En borger på Rådmand Steins Allé roser blandt andet, at der under indsatser lægges vægt
på et større tværgående samarbejde inden for spildevandsområdet. Der efterspørges en mere
deltaljeret beskrivelse og præcist beskrivelse af de enkelte anlæg, som forventes anlagt i
planperioden (jf. planens bilag C). Særligt efterspørges oplysninger, om det spildevandstekniske
projekt øst for Frederiksberg Idrætsanlæg ved Troels Lundsvej. Det anføres, at planens
manglende konkretisering vil medføre behov for en række spildevandsplantillæg i de kommende
år.
By-, Kultur-, og Miljøområdets bemærkninger. Planen skal i overensstemmelse med
spildevandsbekendtgørelsen indeholde oplysninger om de gennemførte og planlagte projekter i
perioden. I praksis vil det sige alle kendte projekter, herunder de projekter, som fremgå af den
rammeansøgning, som Kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet. Ejerskabet for det enkelte
projekt skal fremgå. Spildevandsplantillæg vil typisk være nødvendigt når et projekt ændres i et

væsentlig omfang, f.eks. så det nødvendiggør ekspropriation eller påbud om afkobling. Der er på
Frederiksberg endnu ikke er taget stilling til, hvilke ejendomme der skal afkobles m.v.. En
afklaring heraf forventes at fremgå ved udarbejdelse af en regnvandsplan på ejendomsniveau.
Regnvandsplanen foreslås udarbejdet i spildevandsplanen i den første periode af planperioden.
Forslag til ændringer i planen; Høringssvaret fører til opdatering af planens bilag C (optag af
nye anlæg) på følge to områder: For det første vil det blive præciseret, hvornår nye
anlægsprojekter giver anledning til at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, hvilket primært
vil være tilfældet, når projekterne medfører behov for ekspropriation eller påbud om afkobling af
regnvand til private. For det andet bliver bilag C opdateret med spildevandsprojektet øst for
Frederiksberg Idrætsanlæg samt øvrige nye projekter, forvaltningen er blevet opmærksomme i
høringsperioden omhandlende spildevandstekniske anlæg henholdsvis ved Rolighedsvej
Bycampus og oplandet nord for Solbjerg Parkkirkegård samt området ved Grøndalen og
Kronprinsensvej. Projekterne præciseres desuden med oplysninger om ejerskab, oplysninger om
håndtering af vej- og tagvand etc.
3. I høringssvar fra Københavns Kommune anføres det, at Københavns Kommune generelt
er positivt indstillet forslaget, som er på linjemed Københavns Kommunens spildevandsplan 2018.
Planens anføres at afspejle den gensidige afhængighed som partnere har af hinanden både vedr.
planer og konkrete projekter. Københavns Kommune bifalder, at Frederiksberg Kommune vil
styrke det tværkommunale samarbejde spildevandsplanlægning i hovedstadsområdet.
Københavns Kommune har derudover en række rent tekniske bemærkninger til planen.
By-, Kultur- og Miljøområdets bemærkninger. Københavns og Frederiksberg Spildevandplaner er
blevet tæt koordineret i forbindelse med udarbejdelse. De overordnede strategier og indsatser er
således tæt sammenfaldende, ligesom de i dag også er på skybrudsområdet.
Forslag til ændringer i planen: Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i planen.
Tekniske præciseringer
By-, Kultur-, og Miljøområdet har gennemgået de tekniske bemærkninger fra Københavns
Kommune, hvilket fører til følgende præciseringer i planen:
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Derudover har Københavns enkelte tekniske kommentarer til miljøvurderingen, som fører til
følgende præciseringer i miljøvurderingen;
I afsnit 4.1.2 tilføjes en bemærkning om, at det er er under forudsætning af, at det separerede
vand renses tilstrækkeligt.
I afsnit 4.4.1 rettes ”Vandområderne rummer et ønske om” – rettes til ”krav” om
Tabel 4.7. Det præciseres at ikke alle vandområder i 2021 skal leve op til kravet om god tilstand
eller godt økologisk potential.

3

