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Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Park og Natur 
Njalsgade 13, 5. 
2300 København S 
 
 
 
Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg vedr. Spildevandsplanen 

Som helhed er Vesterbro Lokaludvalg positive over spildevands-
planen der forekommer forbavsende god og perspektivrig. 
Den har en fornuftig holdning til separering af spildevandstyper, en 
erkendelse af kloaknettets begrænsninger og oplæg til udnyttelse og 
udbygning af åbne naturorienterede recipienter. Som sådan kan den 
fungere som oplæg til en lovende fremtidig udvikling af de samlede 
afløbsprincipper i København. 
 
Vi finder dog at planen på et par områder vil vinde ved at blive 
skærpet: 
 
Samlet vandressourceplan 
Vesterbro Lokaludvalg mener at Spildevandsplanen bør sammen-
kobles med Kommunens Vandindvindingsplan. Således kan der 
foretages samlede vurderinger af hele vandkredsløbet, og det kan 
vurderes i alle dets facetter og derved indgå i en samlet ressource-
vurdering. 
 
En sådan ressourcevurdering vil f.eks. betyde at spildevandet vil 
kunne deles op i henholdsvis gråt og sort. Det grå vand vil med 
allerede udviklede rensningsteknikker kunne genanvendes til 
toiletskyl og i vaskemaskiner sammen med regnvand fra tagene. 
Dermed vil drikkevandsressourcer vil kunne spares, og samtidig vil 
belastningen af kloaknettet aftage væsentligt. Et sådant skridt vil 
betyde, at der skal stilles krav til faldstammerne i de enkelte 
ejendomme; der skal fastholdes eller etableres 2 stammer, en til det 
grå vand og en til det sorte, ligesom der skal etableres 
opsamlingstanke til det rensede grå vand og regnvand. Dette er 
ønsker, der desværre ikke blev tilgodeset under byfornyelsen, hvor 
køkkenfaldstammerne desværre blev nedlagt og det grå vand ledt ind i 
WC faldstammerne.   
 
Afledning i åbne systemer 
I Ørestaden arbejdes med åbne aflednings- og rensesystemer. 
Vesterbro Lokaludvalg mener at dette stille og roligt også bør 
implementeres i eksisterende byområder.  
 
Det er et gammelt forslag – men stadig et godt forslag – fra Vesterbro 
Lokalråd og Nørrebro Lokalråd at Ladegårdsåen under Åboulevarden 
skal graves op og ledes over i Sankt Jørgens Sø. Den skal så omligges 
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med rensefiltre og rodzoneanlæg. Og i sammenhæng hermed skal de 
omliggende byområders tag- og vejvand opsamles og indgå i det 
samlede vandsystem. 
 
På Vesterbro kan regnvandet opsamles i let uddybede render ned mod 
Sønder Boulevard, derfra kan det sammen med vandet fra det 
fremtidige Carlsberg ledes videre til rensebede på skrænterne mod 
jernbanen og derefter til et vandanlæg, der kan etableres i forbindelse 
med omlægning af godsbanearealerne til Vesterbro Banepark. Endelig 
kan overløbsvand derfra ledes videre ud i havnen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
P.v.a Vesterbro Lokaludvalg 
Formand Niels Vestergaard 


