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Høringssvar vedr. Tillæg til spildevandsplan 

Lokaludvalget på Vesterbro er generelt meget tilfredse med de 

foreslåede projekter til at nedbringe mulighederne for oversvømmelser 

i dele af København. Vi har dog følgende bemærkninger: 

 

Høringsperiode 

Materialet skulle have været sendt i høring allerede i januar 

(materialet er fra december 2011). Det er forkert først at sende 

tillægget i høring d. 13. februar og frem til d. 10. april 2012, da det af 

tidsplanen fremgår at det vil blive sendt i udbud i marts 2012, således 

at evt. indsigelser ikke vil have nogen virkning overfor de udbud som 

er kommet. Hvis det skulle sendes i nyt udbud, ville deadline ikke 

kunne overholdes, hvilket ellers kan blive svært nok at overholde i 

forvejen.  

 

På ”Bliv hørt” står der, at projekterne skal være etableret inden august 

2012, men inde i tillægget står der heldigvis at projekterne skal stå 

færdige allerede i juli 2012. Det skal bemærkes, at det helt store 

skybrud sidste år (med omkring 150 mm på 2 timer) kom allerede d. 

2. juli, så det er vigtigt, at projekterne er færdige inden juli måned, 

hvis det er muligt.  

 

100 års hændelser/10 års hændelser eller? 

Der er lavet fine simulerede oversvømmelser ved 100-års 

regnhændelser til 4 af projekterne, men ikke til de sidste 5 projekter, 

inklusive projektet på Vesterbro. Vil man ikke vise hvor slemt det vil 

være, eller hvorfor mangler disse simulationer? 

 

Lokaludvalget studser meget over, at man stadig går ud fra at massive 

skybrud kun kommer hvert 10. år, når der næsten hvert eneste år 

oversvømmes byer i Danmark og her er København også blevet ramt. 

Der har været flere somre indenfor det seneste 10 år, hvor 

kloaksystemet ikke har kunnet klare vandmængderne i København. 

Det burde måske i stedet hedde 2 års hændelser eller 5 års hændelser. 
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Genåbning af overløb 

Disse overløb skulle ikke have været lukket, da det kan have været 

medvirkende årsag til at utrolig mange københavnere har fået ødelagt 

mange af de ting, de har haft stående i deres kældre og pulterrum. 

Mange erhvervsdrivende på Vesterbro har også fået ødelagt deres 

varelagre, som mange steder har været opbevaret i kælderniveau. Det 

er klart at udledning af kloakvand og regnvand i Havnen og Øresund 

kan medføre gener for badende og for faunaen i vandet, men når det 

kun er ved massive skybrud, som trods alt kun forekommer 1 gang 

årligt eller hvert andet år, så er det acceptabelt. Havnebadene kan så i 

sommerperioden være nødsaget til at være lukket i nogle dage til der 

ikke længere er colibakterier i vandet. Det er klart at foretrække frem 

for at private og erhvervsdrivende får ødelagt en masse ting i kældrene 

og skal bruge dagevis på at få pumpet vandet væk, tømme for indbo 

og desinficere kælderlokaler osv. 

 

Midlertidige genåbninger 

Af tillægget fremgår at tiltagene med genåbning af overløb er 

midlertidige, det er fuldstændig uacceptabelt hvis overløbene bliver 

lukket igen - uden at der er kommet andre løsninger. Af de foreløbige 

tilløb til den nye spildevandsplan for 2012 kan vi se at muligheden for 

LAR i København først skal undersøges og tidligst vil blive 

implementeret i 2016-planen. Derfor er det meget vigtigt, at 

overløbene forbliver genåbnede, til man på andre måder kan aflede 

tilstrækkeligt med regnvand udenom kloaksystemet.  

Projekter som måske ikke bliver færdige 

I tidsplanen fremgår det at nogle projekter måske ikke kan nå at blive 

færdiggjorte til juli 2012, og at de så vil blive taget ud af tillægget og i 

stedet blive indarbejdet i Spildevandsplan 2012-2016. Hvis det sker, 

håber Lokaludvalget, at kommunen vil prioritere projekterne 6, 7 og 9, 

som ligger langt over de andre projekter i gennemsnitlige 

vandmængder pr. regnhændelse (hvert 10. år) og dermed muligheden 

for mange vandfyldte kældre: 

Projekt 1  1.700 m3 

Projekt 2      500 m3 

Projekt 3  1.050 m3 

Projekt 4  2.700 m3 

Projekt 5   5.800 m3 

Projekt 6                    100.000 m3 

Projekt 7                      30.000 m3 

Projekt 8   8.000 m3 

Projekt 9                    130.000 m3 

 

Samme serviceniveau i hele København 

Lokaludvalget synes, at det er i orden at kommunen midlertidigt 

gennemfører et forskelligt serviceniveau i København begrundet i den 

vedtagne klimatilpasningsplan, hvor man vil dimensionere efter de 

fysiske forhold i stedet for hele tiden at have det samme serviceniveau 
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for spildevandsafledning. Vi skal også tænke på muligheden for endnu 

et sommerskybrud, så er det bedre, at når man ikke kan nå hele 

København, så trods alt nå nogle bydele i København. Det er dog 

vigtigt, at de manglende områder, som også fik mange 

oversvømmelser d. 2. juli 2011 - her tænkes især på Nørrebro og 

Østerbro, umiddelbart efter at disse projekter er gennemført også får 

hjælp til afledning af deres spildevand ved skybrud. Alle 

københavnere betaler samme vandafledningsafgift, så derfor burde de 

bydele som ikke får hjælp i 2012, faktisk få en rabat i 2012 på betaling 

af vandafledningsafgift. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Vestergaard 

 


