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1 Indledning 

Københavns Kommune offentliggjorde i 20. december 2018 Spildevandsplan 

2018 med tilhørende miljøvurdering af planen. Planen med tilhørende miljøvur-

dering har været i otte ugers høring, og høringsfristen udløb d. 28. februar 

2019.  

I forbindelse med spildevandsplanen er der udarbejdet en miljøvurdering efter 

miljøvurderingslovens1 regler. Ifølge miljøvurderingslovens § 13 skal der i for-

bindelse med den endelige vedtagelse af spildevandsplanen udarbejdes en sam-

menfattende redegørelse, som: 

› beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen,  

› hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentligheds-

fasen, er taget i betragtning, 

› redegør for, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige 

alternativer, der også har været behandlet, og 

› beskriver, hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirk-

ninger af planen 

Den sammenfattende redegørelse offentliggøres samtidig med den endeligt ved-

tagne spildevandsplan.  

2 Integration af miljøhensyn 

Miljøvurderingen har været udarbejdet med henblik på at sikre en integration af 

miljøforhold i spildevandsplanen. Allerede i forbindelse med udarbejdelse af spil-

devandsplanens forskellige initiativer og projekter har miljøhensyn indgået som 

en væsentlig del af planlægningen. Miljøvurderingen har i den forbindelse bidra-

get til, at indarbejdelsen af disse miljøhensyn foreligger dokumenteret. 

Spildevandsplanen fastlægger de fremtidige målsætninger og rammer håndte-

ringen af spildevand i Københavns Kommune. I miljøvurderingen af planen er 

det vurderet, hvorvidt planens målsætninger og rammevilkår kan forventes at 

medføre væsentlige virkninger på miljøet.  

Miljøvurderingens konklusion er, at endelig vedtagelse af spildevandsplanen kan 

forventes at medføre en positiv påvirkning af især menneskers sundhed gennem 

forbedret rensning af spildevand, som vil finde sted gennem en udvidelse af ren-

seanlæggene, reduktion af overløb fra kloakken og kloakeringen af arealer/be-

boede områder, som ikke tidligere har været kloakerede. Andre påvirkninger på 

miljøet, som har været inddraget i og vurderet i miljørapporten, er ikke væsent-

lige. 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM) af 25. oktober 2018 
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3 Høringssvar 

Der er i alt indkommet 48 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring og 

høringen af berørte myndigheder. Den væsentligste mængde af høringssvar 

stammer fra kolonihaveforeninger og kommunens lokaludvalg. To berørte myn-

digheder har ligeledes afgivet høringssvar.  

Ingen af de afgivne høringssvar vedrører miljøvurderingen af Spildevandsplan 

2018 med projekttillæg 2019. De indkomne høringssvar afspejler en bekymring 

blandt især kolonihaveforeningerne vedrørende den forventede omkostning, som 

de enkelte kolonihaveejere vil blive stillet overfor i forbindelse med den forstå-

ende kloakering.  

Høringssvarene omhandler generelt: 

› Bekymring for omkostninger ved kloakering af kolonihaver 

› Regnvandshåndtering i kolonihaver 

› Forhold om miljøkvalitet og badevandskvalitet 

4 Alternativer 

I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen har en række forskellige 

alternativer været undersøgt, herunder omfanget, rækkefølgen og hastigheden 

hvormed kolonihaveforeninger kloakeres, samt muligheden for at yde økono-

misk støtte til kolonihaveejere, som ikke har råd til at betale tilslutningsbidraget.  

5 Overvågning og afværgeforanstaltninger 

5.1 Overvågning af miljøfaktorer 

Miljøvurderingen af spildevandsplanen har vist, at der kan forventes at være 

væsentlige positive virkninger forbundet med en forbedret rensning af spilde-

vand. Denne påvirkning forudsætter ikke at der, som følge af vedtagelsen af 

spildevandsplanen, iværksættes en overvågning af forbedringen af vandmiljøet, 

særlig vandmiljøet i Københavns Havn, idet denne overvågning allerede finder 

sted.   

Der vil derfor ikke være behov for at tilvejebringe eller iværksætte særskilt 

overvågning som følge af spildevandsplanens vedtagelse. 


