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Høringssvar vedr. Københavns Kommunes vandhandleplan
Lokaludvalget på Vesterbro er generelt meget tilfredse med
vandhandleplanen. Vi har dog følgende bemærkninger:
LAR
Ambitionerne om LAR er ikke gode nok. Vesterbro blev som mange
andre bydele i København udsat for et stort skybrud d. 2/7-2011, som
afstedkom oversvømmelser med en blanding af kloak- og regnvand i
rigtig mange kældre, med store tab for mange mennesker og
erhvervsvirksomheder. Dette vil ske igen og derfor er LAR så vigtigt.
Vi ser i Lokaludvalget et stort behov for at LAR fremmes, med øget
indførelse af regnvandsbede og bygning af vandrender, hvor det kan
få en effekt på eventuelt overløb af vand, som forekommer ved
skybrud. Ejendomme skal tilskyndes til at genbruge regnvand i
vaskemaskiner og toiletter. Det foreslås, at Kommunen opretter en
pulje, som ejendommene kan søge om midler fra.
Kravene om reduktioner på 25 overløbsbygværker kan virke modsat
planerne om forebyggelse af fremtidige skybrud.
På side 26 skriver står, at der siden 2009 har været mulighed for at få
delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget til kloakfællesskabet.
Denne ordning er pt. stoppet, da alle pengene er brugt. Så det er ikke
korrekt, at man kan få delvis tilbagebetaling ved f.eks. at anvende
faskiner til nedsivning af regnvand. Lokaludvalget har hørt at
ordningen vil starte igen dog med en noget mindre tilbagebetaling.
Det er ærgerligt, da færre vil få bygget regnvandsfaskiner i deres
gårde.
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Separat kloakering bør straks sættes i værk, hvor kloaknettet alligevel
skal udbygges eller ombygges, således at vi kan få både gråt vand og
brunt vand i gaderne. Det er desværre dyrere end normal
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.

fælleskloakering (som København har nu), men vil være et kæmpe
fremskridt for København. Gladsaxe Kommune har allerede valgt at
gøre det, al fremtidig kloakering i kommunen vil blive med separat
kloakering.
Søerne, mosen og vandløbene
Der er for mange søer og vandløb, hvor der mangler data. 7 ud af 11
vandløb har f.eks. ukendt faunaklasse og 9 ud af 15
vandløbsstrækninger skal udskydes til 2021 pga. ”Manglende faglig
viden om nødvendig indsats”. Man kan ikke måle ålegræs i 2 ud af 3
kystvandsteder. Disse data bør snarest fremskaffes, så tiltag kan sættes
i værk, hvis stederne ikke allerede har en god økologisk tilstand, som
EU vil have inden 2015. Det ser dog urealistisk ud at København kan
nå det inden 2015, hvilket åbenbart heller ikke er planlagt, da rigtig
meget tilsyneladende udskydes.
Det er fint, at Københavns Kommune vil bringe de 2 søer (Skt.
Jørgens Sø Nord og Syd) med en ringe eller moderat økologisk
tilstand næsten op på niveau med de 3 andre søer (Sortedams Sø Nord
og Syd og Peblinge Sø), som har en høj økologisk tilstand, men det
virker opgivende, at Kommunen samtidig påregner at disse 3 søer vil
få en dårligere kvalitet på længere sigt. Disse søer er nemlig meget
vigtige for københavnernes rekreative udfoldelser, der er altid fyldt
med gående, joggere og cyklister.
Alle søerne i København bør få fjernet overskydende fredfisk,
reduceret tilførslen af fosfor, få sørget for en kemisk fældning af
fosfor i sedimentet eller måske endda fjernelse af sedimenter ved
f.eks. opsugning.
Hvis både Ladegårdsåen og Harrestrup Å blotlægges vil det være en
kæmpegevinst med det store rekreative element for en masse
københavnere og andre personer fra de andre implicerede kommuner.
Det ser desværre ud til at projektet med Ladegårdsåen ikke er så langt
fremme som Harrestrup Å, der allerede er budgetlagt i etaper.
Lokaludvalget kan kun anbefale at projektet med Ladegårdsåen, som
ender helt inde langs Åboulevard/Ågade - som blotlagt å - bliver
fremmet. Det vil være fantastisk med en å så langt inde i København.

Med venlig hilsen

Niels Vestergaard

Side 2 af 2

