
 
   

 
Svar på henvendelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg til 
indstillingen om Endelig vedtagelse af projekttillæg 
2021 til Spildevandsplan 2018 

 

Kgs. Enghave Lokaludvalgs høringssvar til forvaltningens indstilling om 
Endelig vedtagelse af projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018, der 
behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. april 2021, kom 
ved en fejl ikke ind som høringssvar på kommunens høringsportal ’Bliv 
Hørt’. Lokaludvalget har følgende kommentarer til indstillingen, som 
forvaltningen har svaret på herunder.  

Lokaludvalget ønsker at placeringen af et kommende udløbspunkt 

for Valby Skybrudstunnel skal vurderes i den kommende VVM-pro-

ces og at skakt-placeringerne derfor ikke bør fastlægges på nuvæ-

rende tidspunkt.  

Forvaltningens kommentar: I den påbegyndte VVM-proces har byg-

herre (HOFOR) peget på en placering for udløbspunktet ved Enghave 

Kanal, og de fravalgte alternative placeringer, herunder til Harrestrup Å 

er beskrevet. Der er sideløbende ved at blive udarbejdet et kommune-

plantillæg for placeringen ved Enghave Kanal. HOFOR har derfor frem-

sendt projekter for skakte mv. til godkendelse i spildevandsplantillæg-

get med udgangspunkt i, at udløbspunktet placeres ved Enghave Kanal. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere vurderet at der er saglige 

faglige grunde til denne placering og har informeret Teknik- og Miljø-

udvalget herom. 

 

Lokaludvalget mener der mangler en miljøvurdering af konsekven-

serne for Tippen og beboerne i HF Kalvebod. 

Forvaltningens kommentar: I VVM- sammenhæng vil de samlede miljø-

konsekvenser indgå også for omgivelserne.  

 

Lokaludvalget peger på at der ikke er 200 meter mellem den kom-

mende strand ved Valby Parken og udløbet fra Gåsebæk Renden og 

Enghave Kanal.  

Forvaltningens kommentar: Afstanden på 200 meter er til et egentligt 

overløb, og er fastlagt for at sikre en tilstrækkelig tid til varsling ved 

overløb. Overløbene ligger i bunden af Gåsebæk Rende og Enghave Ka-

nal, så der er god tid til varsling ved Valby Parken. 

Samlet set har kommentarerne fra Lokaludvalget ikke betydning for for-

valtningens indstilling til udvalget. 
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Lokaludvalgets udtalelse er vedlagt som bilag. 

 

 

Hans Christian Karsten 

Vicedirektør 
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Høringssvar: Forslag til projekttillæg 2021 til 
Spildevandsplan 2018 

 

Dette høringssvar er udarbejdet af Bymiljøudvalget og behandlet på Lo-

kaludvalgsmøde for Kgs. Enghave Lokaludvalg d. 28.1.21. 
 

B.91 Stejlepladsen 

Kgs. Enghave Lokaludvalg er imod byggeriet på Stejlepladsen. 

Projektet i forslaget bør kun gennemføres, hvis byggeriet på Stejleplad-

sen gennemføres. 

 

K2.26 Afkobling – KV72 Karens Minde Aksen 

Kgs. Enghave Lokaludvalg har medvirket i processen omkring skybruds-

projektet Karens Minde Aksen (overfladeprojektet) og er som tidligere 

udtalt positive overfor dette projekt. 

 

Da der skal afkobles regnvand fra tage og veje til kloakken og det skal 

udledes til åbne render på Karens Minde området, bør det sikres, at 

dette vand ikke er forurenet. Rigtigt mange mennesker – herunder 

mange børn – færdes dagligt på området. 

 

K1.71 Arealreservationer og udløbspunkt for KV84 Valby Skybruds-

tunnel 

Kgs. Enghave Lokaludvalg mener, at alternativ placering af det foreslå-

ede udløb bør analyseres i forbindelse med VVM, da der er mange pro-

blemer med det foreslåede projekt – se vedlagte høringssvar til VVM. 

Derfor bør arealreservationerne til skybrudsskakte ikke ændres på nuvæ-

rende tidspunkt. 
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Under miljøforhold mangler der beskrivelse af de miljøkonsekvenser, 

det foreslåede projekt vil have for Sydhavnstippen og for beboere i HF 

Kalvebod. 

 

Med det foreslåede projekt holdes der heller ikke en afstand på 200 

meter fra udløbet fra Enghave Kanal og Gåsebækrenden til den kom-

mende badestrand i Valbyparken – som der bør være ifølge Spilde-

vandsplan 2018, se Nye badesteder (kk.dk).  

 

K1.75 KV72 Karens Minde Aksen og KV85 Renden 

Kgs. Enghave Lokaludvalg har medvirket i processen omkring skybruds-

projektet Karens Minde Aksen (overfladeprojektet) og er som tidligere 

udtalt positive overfor dette projekt. 

 

Vedr. anlæg af afløbsledning til Enghave Kanal har Lokaludvalget flg. 

Bemærkninger: 

• Ved anlæg af strækningen fra overfladesøen og til jernbanen, bør 

anlægget ske uden, at dette ødelægger det grønne område mel-

lem Vildrosen og HF Frederiksholm. 

• Anlæg af selve udløbet til Enghave Kanal bør koordineres med 

KV84 Valby Skybrudstunnel, hvis det nuværende forslag for dette 

projekt bibeholdes. 

 

 

På Lokaludvalgets vegne 

 

Joan Røge 

Formand 
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