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Høringssvar til Spildevandsplan 2021-2030 

fra 

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe kommune 
 
1. Indledning 
Spildevandsplan 2021 sætter rammen for Gladsaxe kommune og forsyningsselskabet No-
vafos’ arbejde. 
 
Målsætningen er fuld separering af de to vandstrømme, regnvand og spildevand, således at 
man undgår spildevand i kældre og spildevandsoverløb til søer/vandløb. 
Det er obligatorisk for grundejerne at gennemføre separeringen på egen grund indenfor de 
næste 35-40 år. Et vigtigt punkt for kommunen bliver at sørge for grundig orientering og vej-
ledning/hjælp til de enkelte grundejere i forhold til den separering, de skal stå for på egen 
matrikel. 
 
Udover separering af kloak skal det undersøges, om der er behov for en lokal klimatilpasning 
til håndtering af de meget store skybrud. 
 
Vore kommentarer er forsynet med det samme nummer, som benyttes i Spildevandsplanen, 
for at gøre det klart hvilke dele af planen, vore kommentarer knytter sig til. Dokumentet af-
sluttes med tre forhold uden nummer, hvilket betyder, at de ikke indgår i planen, men burde 
indgå. 
  

3. Målsætning 
Vi er enige i, at det giver mening at adskille regnvand fra spildevand. Noget der allerede er 
sket i en række kommuner rundt omkring i landet. 
 
Vi mangler imidlertid en præcisering af om adskillelsen skal være på 100 % eller om der ek-
sisterer en nedre bagatelgrænse for hvor meget regnvand, der må indeholdes i spildevandet. 
Spørgsmålet er vigtigt af to grunde: 
 

 For mange grundejere gælder, at regnvand fra omfangsdræn, afløb fra kælderhalse 

og lyskasser er sluttet til den eksisterende kloakledning (kombineret spildevandsled-

ning og regnvandsledning). Der vil generelt være tale om kun en lille mængde regn-

vand. Omkostningerne ved en separation i disse tilfælde skønner vi bliver ekstraordi-

nære store for den enkelte grundejer i forhold til gevinsten. Er der derfor i planerne ta-

get højde for den situation, således at der ikke vil være krav om separation med store 

udgifter til følge, som er ude af proportion med de små mængder regnvand, der skal 

separeres? 
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 Når regnvandet separeres fra spildevandet, vil vandmængden i spildevandsledningen 

mindskes væsentligt. Herved opstår spørgsmålet om fjernelse af den megen vand fra 

spildevandsledningerne kan føre til at de nogle steder ”tørrer ud” med lugtgener til føl-

ge. 

Har man taget højde herfor ved at placere shunts, eller haner, som kan bruges til at 

lade noget regnvand gennemskylle tørlagte spildevandskloakker til sikring af gennem-

strømning og mindskelse af risikoen for lugtgener, og at der kan ske lokale ”blokerin-

ger”, som kan kræve spuling etc.? Vil et yderligere fald på de nye kloakledninger der-

for ikke være nødvendigt? 

3.2 Strategier 
Det siges at borgere og virksomheder er nøgle-aktører for at kunne realisere målet. De skal 
nemlig separatkloakkere på egen grund, hvilket kan være en stor og kompleks opgave. 
Kommunen vil derfor i fællesskab med borgere og virksomheder udvikle og skabe rammer, 
der understøtter borgernes og virksomhedernes behov for hjælp, vejledning, inspiration med 
videre.  
 
Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe er selvfølgelig klar til at deltage i ar-
bejdet – og forventer dermed også at blive inddraget – både i konkrete cases og i spørgsmål 
af mere generel karakter. 
 
Den lokale grundejerforening bør ligeledes involveres mest mulig, hvilket vi blandt andet har 
set virke virkeligt godt i Kagsås og Grønnemosegårds områder. 
 

4.2.5 Lokal afledning af vand (LAR) og genanvendelse. 
Det vil være nyttigt, hvis kommunen kan samle en oversigt over det meget varierende geolo-
giske grundvandsmæssige forhold i kommunen, så man kan vurdere om ens grund for ek-
sempel vil være velegnet til nedsivning af regnvand ved faskine eller ved bortledning af vand 
via grøfter eller rør. 
  
Anlæggelse af faskine på ens grund kan få utilsigtede følger for naboer og andre i området i 
form af vand i kældre m.m. Kommunen bør derfor sikre, at der ikke gives tilladelse til nedsiv-
ning, hvis der er risiko for uheldige følgevirkninger i forbundne områder. Det vil være helt 
uoverskueligt for den enkelte grundejer at skulle bevise, at en nedsivning på andre matrikler 
giver problemer på egen grund. 
 
Kommunen bør undersøge, hvad der holder grundejerne tilbage for at lave lokal nedsivning 
af regnvand. Det er ikke nødvendigvis økonomiske faktorer men måske en klar plan for, 
hvorledes det bør gøres, eller måske hvad der sker med regnvandet, når der kommer en 20 
årshændelse. 
 

4.4.3 Fastlæggelse af lokale mål for regnvand på terræn  
Det anføres, at det kan blive nødvendigt at fastlægge lokale mål for regnvand på terræn, ty-
pisk afhængigt at det pågældende terræn med lavninger og bakketoppe. Det betyder, at der 
vil blive fastsat forskellige mål for regnvand på terræn for forskellige områder. Dette lokale 
mål vil også gælde for grundejernes dimensionering. Kan det derfor ikke blive problematisk 
at få det kommunikeret og implementeret, når det er overladt de enkelte grundejere at sørge 
for det. Hvordan skal det koordineres? 
 
Det nævnes også i planen, at der kan justeres på serviceniveauet lokalt, hvis der er store 
værdier, der kan sikres. Dette lokale mål vil også gælde grundejernes dimensionering. Det 
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lyder som om, at nogle grundejere kan komme til at betale væsentlige ekstra omkostninger 
for at sikre andres ejendom. Hvordan sikres der en rimelig fordeling af omkostning og gevinst 
ved sådanne lokale mål for regnvand på terræn? 
 

4.4.4 Terrænnært grundvand 
Der kan blive problemer med et stigende grundvandsniveau, dels fordi renovering af afløbs-
systemerne med tætte rør ophæver den dræneffekt som gamle utætte rør har haft, dels at 
vandindvindingen i Gladsaxe er faldet væsentligt og dels via øget lokal nedsivning af regn-
vand. Det kan føre til alvorlige bygningsskader. Har man tænkt sig at etablere afværgepump-
ninger til reduktion af grundvandsniveauet og sikring af truede bygninger? Grundejerne 
risikerer nemlig kæmpe tab. 
 

5.2.3 Klimatilpasningsplan 2014, kommunalplan 2017 og lokalplaner 
Klimatilpasningen i bredere forstand omfatter jo også varmeforsyning, klimaskærm, udskift-
ning af brændeovne m.m. Således foreslås det i kommunens ”Strategi for Grøn omstilling” at 
olie- og naturgas til opvarmning udfases hurtigst mulig og senest i 2030. Over den tidshori-
sont vi taler om, er det således let at forestille sig, at grundejerne vil blive belastet med yder-
ligere omkostninger i den anledning udover de anslåede udgifter på 40.000-60.000 kr. for 
hver grundejer, når Spildevandsplanen er gennemført. De samlede udgifter kan derfor let 
komme op i hundrede tusinder kroner klassen. Det kan give store problemer med finansie-
ringen, som omtalt i afsnittet nedenfor.  
 

6.1.3 Grundejeres rettigheder og pligter 
Ejere er forpligtet til at tilslutte sig et spildevandssystem, når Novafos har ført en stikledning 
frem til skel. Novafos skal sikre, at grundejere kan aflede spildevand fra stueetage ved gravi-
tation. Det er grundejeres eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra alle andre ni-
veauer end stueplan og sikre ejendommen imod opstuvning fra det offentlige afløbssystem 
samt sikre mod oversvømmelser.  Det er der vist nok ikke noget nyt i! 
 
Et vigtigt spørgsmål er, hvad der skal ske med de nuværende kloakledninger. Vil der blive 
tale om blot at afkoble regnvandstilførslen (typisk fra tage) til den eksisterende kloakledning 
og trække nye ledninger til regnvandet? Eller ændres eksisterende kloakledninger, herunder 
koten for dem? Det er afgørende vigtigt at det ikke sker, da mange husejere med kælder så 
kan risikere, at de ikke længere kan aflede spildevandet fra kælderen ved gravitation, som i 
dag, og derfor må til at installere et pumpeanlæg, hvilket vil blive meget kostbart. 
 
Planen nævner også, at hvis der på en matrikel sker en afløbsmæssig ændring med hensyn 
til vandmængder og vandkvalitet, skal der meddeles en revideret tilslutningstilladelse. Det 
bør gøres meget tydeligt hvor store ændringer, det drejer sig om, så det ikke bliver over-
bureaukratisk at foretage ændringer på egen grund. 
 

Finansiering 
Med en anslået udgift på 40.000-60.000 kr. til kloakarbejdet alene for hver grundejer og flere 
hundrede tusinder kroner, hvis vi tolker klimatilpasning bredt som beskrevet ovenfor, vil der 
givetvis være mange, som vil få vanskeligheder med finansieringen. 
 
Da det er kommunen, som pålægger grundejerne en merudgift, mangler vi et afsnit i planen 
om, hvordan kommunen evt. kan medvirke til at etablere en finansieringsordning for de 
grundejere, der ikke umiddelbart har eller kan skaffe midler til at betale merudgifterne. Her 
tænkes for eksempel på en ordning, hvor betalingen kan udskydes til et fremtidigt salg, gan-
ske som for grundskatten, således at folk ikke bliver tvunget fra hus og hjem. På borgermø-
det indikerede forvaltningen, at de havde forslag mht. finansieringsmuligheder lig indefrys-
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ning af ejendomsskat under udarbejdelse til byrådet. Vi forventer netop, at sådanne mulig-
heder tilbydes grundejerne. 

 

Afgørelse af tvistigheder, klagemuligheder og dispensationsansøgninger 
I et stort projekt som dette opstår der let uenigheder om valg af løsninger og udførelse af ar-
bejdet. Det er derfor vigtigt, at man i planen har et afsnit om proceduren for, hvordan tvistig-
heder og klager afgøres. Det mangler helt i nærværende plan. Det gælder ligeledes behand-
lingen af dispensationsansøgninger. 
 
Når der lægges en administrationspraksis, herunder en linje for dispensationer, bør kommu-
nen forholde sig til hele kommunens område og ikke blot de områder, hvori den første sepa-
ration foretages. Vi anbefaler også, at grundejerforeningerne får mulighed for at komme med 
kommentarer til de tænkte dispensationsregler. 
 

Gener: Trafik, opgravet jord og støj  
I planen mangler en beskrivelse af de trafik- og støjgener vi må forvente, når arbejdet går i 
gang, samt af hvor meget opgravet jord, der må forventes, og som besværliggør almindelig 
passage. Se blot på arbejdet med Letbanen! 
  
Vi forudser et omfattende gravearbejde både på vejen og på de enkelte grunde. Hvordan 
koordineres disse arbejder, så generne bliver mindst mulig for beboerne? Og genetableres 
de enkelte grunde efter endt arbejde, som de var før arbejdet, med planter, fliser m.m.?  
 
Flemming Yssing Hansen, formand 
Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


