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Høringssvar vedr. tillæg nr. 4. til spildevandsplan 2008

Tillæg 4 til Spildevandsplan 2008 er blevet drøftet i Vesterbro
Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalgs Teknik- og Miljøudvalg.
Positivt princip
Planen omhandler kloakerings- og afledningsforhold for spildevand,
vejvand og tagvand (regnvand fra tage) og en del skybrudsprojekter i
Københavns Kommune.
Vi ser positivt på det gennemgående princip for separering af tagvand
fra øvrigt spildevand som en forbedring i mere bæredygtig retning.
Vesterbro-områder
For Vesterbros område indeholder tillægget Dybbølsbro, Kalvebod
Brygge Vest og Enghave Brygge, som er byudviklingsområder, hvor
kloakering og afledningssystemer skal nyetableres - dels som
grundejernes private fællesanlæg, der skal drives af spildevandslaug dels som anlæg i HOFORs regi.
Havnen
Da det er havne-nære områder påtænkes en del af regnvandet afledt
direkte i havnen, herunder også vejvand uden forudgående rensning.
Som det fremgår af bilagstabellerne regnes der med en kraftig
forøgelse af udledning til havnen for nogle næringsstoffer og
miljøfremmede stoffers vedkommende i forhold til nuværende status.
Der savnes en konsekvensvurdering af disse udledninger jævnfør
lovgrundlagets formålsparagraf.
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Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Fremstilling
Ved de opstillede tabeller over løsningsmuligheder er der flere
forskellige løsninger der har den samme tabellariske fremstilling –
som i bedste fald er redundant, men ellers mest bidrager til forvirring
af læseren, da identiske tabeller skulle stå for forskellige scenarier,
som den undrende borger skal udrede fra den ledsagende tekst.
I almindelighed skulle tabeller eller skematiske fremstillinger lette
oversigten eller facilitere en forståelse af kancellisproget. I dette
tilfælde sker det omvendte, men med lidt borgernær omtanke kunne
kommunikationen være løftet langt mere tilfredsstillende.
Vesterbros skybrudsprojekter
I øvrigt undrer det os, at øvrige skybrudsprojekter fra Vesterbro – som
Enghave Park, Istedgade, Sønder Boulevard, Otto-Busses Vej,
”Sumpen” ved Halmtorvet / Gasværksvej eller andre - ikke er
omhandlet eller nævnt, da de i høj grad berører såvel grønne områder
på Vesterbro og oversvømmelsesrisiko-belastede områder.
Ved nogle af de seneste års kraftige skybrud oversteg vandstanden
flere gange de 10 cm, der er nævnt som planens målsætning. Dermed
er der et stærkt behov for rettidige og fremtidssikrede løsninger for
disse områder.
Med venlig hilsen
Thomas Warburg,
fmd. Vesterbro Lokaludvalg

Side 2 af 2

