
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg                                                                                                  

  

22. maj 2018 

 

Sagsnr. 

2018-0122054 

 

Sagsbehandler 

Jens Christian Elle 

Sekretariatet for Brønshøj-

Husum Lokaludvalg 

 

Kobbelvænget 65 

2700 Brønshøj 

 

EAN nummer 

5798009800275 

 

 

Høringssvar vedr. tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008 

I tillæg nr. 8 indgår 3 lokationer i lokaludvalgets område, nemlig 

lokalplansområderne Store Torv, Lille Torv og Gadelandet III. I alle 3 

tilfælde drejer det sig om krav om separatkloakering i forbindelse med 

større nybyggerier.  Ved separatkloakering menes, at der etableres to 

ledningssystemer, et til husspildevand og et til regnvand (tag- og 

overfladevand (vejvand)). 
 

Lokaludvalget mener, det er vigtigt at regnvand fra tage og befæstede 

områder afledes lokalt, i dette tilfælde til Fæstningskanalen og Utterslev 

Mose. 

 
Overløbsbygværket U11 ved Bystævnet forårsager forurening af 

Fæstningskanalen med regnvandsfortyndet kloakvand. Kvaliteten af 

Vestvolden som rekreativt område og kvaliteten af bynaturen lider 

voldsomt under disse overløb, der delvist stammer fra Tingbjergs kloakker.  

 

Etablering af den i tillægget, krævede separatkloakering vil være et lille 

skridt på vejen til at reducere denne forurening, forudsat at det adskilte 

spildevand og regnvand ikke som beskrevet i tillægget føres sammen igen i 

den eksisterende kloak, men at det opsamlede regnvand renses og ledes til 

Utterslev Mose, som med fordel kan modtage yderligere rent vand. Kan 

regnvandet med den foreslående separatkloakering ikke ledes til Utterslev 

Mose pga. forurening med vejsalt om vinteren, må der enten stilles krav 

om adskillelse af vej- og tagvand og/eller der må etableres mulighed for at 

lukke for regnvandet til Utterslev Mose i saltningssæsonen.  

 

Kommunen bør, hvis det på nogen måde er muligt, samtidig med at de 

berørte byggerier udføres, etablere denne udledning af regnvandet til 

Utterslev Mose. At vente med at etablere den til et senere tidspunkt vil 

efterlade bygherrer og beboere med den opfattelse, at kommunen stiller 

krav til byggerierne uden selv at påtage sig sin del af opgaven – en 

oplevelse, der svarer til, at man efter at have sorteret sit skrald omhyggeligt 

i diverse fraktioner får den opfattelse, at kommunen efterfølgende blander 

det hele sammen igen.  

 

Denne etablering af afledning af regnvand lokalt samtidig med udførelsen 

af de berørte byggerier passer samtidig godt ind i lokaludvalgets planer om 

et bynaturcenter med fokus på bl.a. bæredygtig håndtering af ferskvand i 

området. 
 

Med venlig hilsen 
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