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Høringssvar vedrørende
Forslag til Spildevandsplan 2019-2031 for Frederiksberg Kommune, marts 2019
Udarbejdet af
Niels Bent Johansen,
Rådmand Steins Alle 39, 6.tv.
2000 Frederiksberg
Civilingeniør, lic.techn

Forslaget til Spildevandsplan tager på rosværdig vis fat om klimaproblemstillingen uden at gå på kompromis
med grundlæggende målsætninger for spildevandsafledningen.
Specielt må det roses, at man på side 9 i tabellen ”Udvalgte indsatser” lægger vægt på at søge samarbejde
om spildevandsplanlægningen med de institutioner, der er involveret i spilde- og regnvandsafledningen i
Hovedstadsområdet. Både spildevand og specielt regnvand under skybrud kender ikke kommunegrænser
og problemerne må løses i samarbejde. Ligeledes gælder forholdene for vandmiljøet. Måske man kan
forestille sig at udarbejde en fælles plan for spilde- og regnvand i det sammenhængende område?

Man kan til dels kritisere planen for at være mere principielt end konkret. Den manglende konkretisering
medfører, at kommunen ved gennemførelsen af projekterne må udarbejde tillæg til spildevandsplanen for
at opfylde spildevandsbekendtgørelsen krav. Alene beskrivelsen af de planlagte fælles spildevandsanlæg i
kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller
offentligt ejet er mangelfuldt gennemført i det eksisterende forslag. Generelt er den konkrete beskrivelse af
anlæggene særdeles tynd og i visse tilfælde i modstrid med andet materiale for Frederiksberg Kommune.
Som eksempel kan nævnes skybrudsanlægget nær min bopæl ved Frederiksberg Idrætsanlæg ved Troels
Lundsvej. Her er man allerede nu ved at etablere et skybrudsanlæg sammen med nye kunstgræsbaner.
Af de nyhedsbreve vi har modtaget om anlægget fremgår, at der vil kunne magasineres 40.000 m3 og hele
kunstgræsfladen skal tages i brug, mens figur 1-14 viser at der alene skal magasineres vand i to bræmmer i
kanten af anlægget og bilag C, projekt FV26 angiver volumenet til 24.000 m3.
Figur 2-11 viser at i oplandet til skybrudsbassinet skal der udføres tekniske anlæg – i bilag C angivet som
skybrudsveje. Nyhedsbrevene viser tydeligt, at der skal etableres regnvandsledninger i vejene i oplandet,
sammen med en pumpestation og et mindre underjordisk bassin på banearealet. Jeg havde forventet, at
man beskrev dette i spildevandsplanen og afklarede om det alene er vejvandet, der skal afledes til
skybrudsbassinet, eller tagvandet også skal separeres.
Specielt den sidste del af Rådmand Steins Alle mod jernbanen er privat vej og i denne sammenhæng burde
planen redegøre for om det nye anlæg skal være offentlig eller privat. Dette må også ses i sammenhæng
med den igangværende sag om kommunens overtagelse af den private del af Rådmands Steins Alle.
En spildevandsplan opdeles normalt i en plan- og en perspektivdel. Meningen er, at man i plandelen
konkret beskriver de projekter, der skal udføre i plan perioden og vedlægger skitser over udførelsen
sammen med lister over de ejendomme der berøres. På dette grundlag kan borgerne tage stilling til og give
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kommentarer til projekterne. I perspektivdelen er kravene til konkret beskrivelse ikke så stor og man kan
bedre henholde sig til de principielle forhold.
Nærværende forslag til spildevandsplan virker til alene at indeholde perspektivdelen, hvilket giver
Frederiksberg kommune byrden med at udarbejde spildevandstillæg for projekterne. Da mange projekter
allerede er gået i gang giver det anledning til interessante betragtninger over lovligheden af disse projekter
og specielt lovligheden af at finansiere disse over spildevandstaksten.

Jeg ser frem til den endelige version af spildevandsplanen.
Med venlig hilsen
Niels Bent Johansen

