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Bilag 1 - Kommenterede høringssvar til Spildevandsplan 2021 

I nedenstående skema er de konkrete forslag og kommentarer i høringssvarene gengivet i kort form i. De fulde høringssvar findes i bilag 2. 

I skemaet indgår By- og Miljøforvaltningens bemærkninger til høringssvaret. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i Spildevandsplan 2021. 

 

Høringssvar (forkortet version) By- og Miljøforvaltningens bemærkninger 

 
01. Ballerup Kommune v/ Iben Nøhr Bertelsen 

 

Det foreslås at spildevandsplanen oplyser om hvilken 
regnintensitet grundejerne må aflede med.  

Den regnintensitet der skal anvendes, vil variere alt efter hvilken type offentligt afløbssystem, der skal 
tilsluttes til og alt efter om det er et ældre eller et nyt system. Forvaltningen er enige i, at borgerne skal 
kende intensiteterne. De vil fremgå af webkort og det vil blive nærmere beskrevet i 
administrationspraksis. 
 
Intensiteterne er bestemt af Spildevandskomiteens skrifter samt DS432, revisioner af disse kunne 
medføre at spildevandsplanen skal ajourføres, hvis intensiteterne skrives direkte ind i planen. 

 
02. Susanne Schou og Bjarne Rieckmann 

Det foreslås, at der bliver kigget på mulighederne for at 
undtages kravet om separering, hvis udgiften til 
separeringen står i et urimeligt forhold til den 
miljømæssige gevinst.  

Der arbejdes på et administrationsgrundlag hvor der bl.a. bliver skabt klarhed over muligheden for at 
give dispensation for lyskasser og dybtliggende kælderskakte osv. Praksissen forventes færdigt sidst på 
året.  
 

 
03. Henning Sørensen 

Proces og information til grundejere under 
høringsperioden lever ikke op til sit tilsagn om at sikre 
”grundejerne godt informeret … og hyppige muligheder 
for dialog”. 
 

Grundet corona-restriktioner har det været svært at mødes fysisk. Derfor har der været muligheder for 
at skabe en dialog på følgende måder: 

• Digitalt borgermøde i høringsperioden 

• En hotline, hvor man kunne ringe og stille spørgsmål til fagfolk under hele høringsperioden. 

• En direkte mailadresse vand@gladsaxe.dk  
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• På Gladsaxe kommunes Facebook profil, har det været muligt at stille spørgsmål under 
opslagene. 

• Ligeledes muligheder for spørgsmål på LinkedIn og Instagram.  

”Spildevandsplanens uklare problemløsning”. 
 
Kun 5 % af regnvandet i Gladsaxe ledes bort i den 
eksisterende fælles regn- og spildevandskanal 
 
Det koster knap 9 mia. kr. og kun hovedparten af 
regnvandet vil blive renset, inden det udledes til 
vandområderne. 
 
 

I grove tal er cirka 30 % af Gladsaxes areal tag- og vejflader, hovedparten af disse afvander i dag til 
fællessystemet. 
 
Vores beregninger viser, at det vil koste omkring 6,8 mia. kr. over de næste 40 år at separere og 
klimatilpasse det offentlige afløbssystem. Dertil kommer grundejernes investering som forventes at 
være noget under 1 mia. kr. til separering. 
 
Renseløsningerne vil have en øvre kapacitetsgrænse, og der vil komme regnhændelser der overskrider 
denne, hvorfor en mindre mængde regnvand vil blive ledt urenset til vandområderne. Der vil for alle 
vandområder blive lavet en konkret vurdering af, hvad de nødvendige renseforanstaltninger skal være. 

Spildevandsplanen er ikke koordineret med andre 
kommuner og det forringer effekten af regn- og 
spildevandssepareringen. 

Gladsaxe Kommune deltager i en del fælleskommunale projekter og fora, hvilket er beskrevet i 
spildevandsplanens punkt 4.8 ”Samarbejder”. Der sker i høj grad en koordinering med andre 
kommuner. 

Uklare forhold omkring dispensationsmuligheder. Der arbejdes på et administrationspraksis hvor der bl.a. bliver skabt klarhed over muligheden for at give 
dispensation for lyskasser og dybtliggende kælderskakte osv. Praksissen forventes færdigt sidst på året.  
 

Grundejere pålægges at tilslutte sig ikke funktionelle 
regnvandsledninger. 

Forvaltningen pålægger ikke borgerne at tilslutte sig ledninger der endnu ikke er anlagt af forsyningen. 
Vi pålægger først borgerne at tilslutte sig regnvandsledningerne når forsyningen har lagt en ledning. Alle 
grundejere får minimum en frist på 5 år til at ændre kloaksystemet på egen grund.  

04. Mikael Kristensen 

Der spørges til om det kan være en mulighed at 
opsamle regnvand fra tage og faste belægninger til 
toiletskyl og havevanding.  

Genanvendelse af regnvandet anses som den mest bæredygtige håndtering. I Forslaget til 
Spildevandsplan 2021, opfordres der til, at regnvand opsamles til vanding, før man leder videre til LAR-
løsning eller offentligt regnvandssystem. 
 
Gladsaxe Kommune undersøger også mulighederne for at øge genanvendelsen af regnvand til byens 
drift for eksempel til vanding og fejemaskiner. Dertil fortsætter det igangværende arbejdet med 
bæredygtig regnvandshåndtering på kommunale arealer og bygninger. 
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05. Kroppedal Museum v/ Linda Boye 

Kroppedal Museum tilbyder at indgå i en et samarbejde 
om at udarbejde en rapport inkl. besigtigelser af 
vådområder, moser, søer, vandløb, kanaler og 
søbredder der som udgangspunkt er sårbare områder 
for kulturhistorien, mod betaling. 
 

Vi har videresendt jeres forslag om arkivalsk kontrol til Novafos, der vil stå for de konkrete 
anlægsarbejder. De er positivt indstillet overfor samarbejde og ser i øvrigt frem til at fortsætte det 
hidtidige gode samarbejde om anlægsprojekterne. Da Spildevandsplanens anlægsarbejder strækker sig 
over en meget lang tidshorisont, foretrækker Novafos, at de konkrete projekters områder gennemgås i 
den takt, de skal udføres. Dette er især begrundet i, at der er stor sandsynlighed for, at andre 
graveaktører har projekter i et givent område, før Novafos har projekter samme sted. 
 

06. Ejerlauget Ellekilde v/ Johnny Fredericia 

Kommunikationen omkring forslaget til 
spildevandsplanen er ikke kommunikeret godt nok ud, 
hvilket der er lagt særligt vægt på i forslaget.  

Der er ikke noget lovkrav om eller kutyme for at informere direkte til den enkelte borger via e-Boks om 
den type overordnede planer. Vi har i stedet valgt at informere Sammenslutningen af 
Grundejerforeninger og vores boligforeninger, så de har haft mulighed for at komme med høringssvar 
på deres medlemmers vegne og formidle forslaget til planen videre.  
 
Vi har sørget for at der har været andre muligheder for at skabe en dialog med Gladsaxe Kommune. Det 
har bl.a. været gennem et digitalt borgermøde i høringsperioden, en hotline hvor man kunne ringe og 
stille spørgsmål til fagfolk og en direkte mailadresse vand@gladsaxe.dk. På Gladsaxe kommunes 
Facebook, LinkedIn og Instagram profil, har det også været muligt at stille spørgsmål under opslagene. 

Ejerlauget anmoder om at yderligere 
nedsivningstilladelser upstrøms til Ejerlaugets område 
sættes i bero indtil følgende er godtgjort og 
dokumenteret:  

• Grundvandsdannelse ved nedsivning ikke 
påfører Ejerlaugets beboere en terrænnær 
grundvandsstigning som medfører våde kældre, 
skimmelsvamp, forsumpning af haver og 
fællesarealer samt risikoen for at træer på 
Ejerlaugets område går ud.   

Forvaltningen forstår ejerlaugets bekymringer. Forvaltningen og Novafos følger aktivt med i hvad der 
kommer af ny viden og hvad der rør sig omkring fornyelse af lovgivningen på området. 
 
Enhver nedsivningstilladelse gives efter en konkret faglig vurdering. Hvis det vurderes, at en 
nedsivningstilladelse kan medføre en uhensigtsmæssig konsekvens, bliver der meddelt et afslag. 

Det forslås at Kommunen indregner og fremlægger 
konsekvenser for følgende bidrag i sin vurdering af de 

Forvaltningen har fået gennemført en analyse der tager højde for tre af de fire nævnte faktorer. 
Tætning af kloaknettet indgår ikke. Novafos skal vedligeholde deres afløbssystem, herunder sikre, at der 
ikke er uvedkommende vand i deres ledninger. At de har en dræneffekt nogle steder er dog helt 
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fremtidige terrænnære grundvandsforhold for 
Ejerlaugets huse, haver og fællesarealer for: 

• Den fremtidige klimabetingede 
grundvandsstigning 

• Tætning af kloaknettet 

• Neddrosling af den indvundne vandmængde 

• Den øgede infiltration fra faskiner, veje og 
behandling af regnvand på overfladen 

korrekt, men der er ikke forsyningens opgave at afdræne områder gennem deres kloakker ved at 
undlade at renovere. Efter en renovering må grundvandsspejlet finde tilbage til sit naturlige niveau, og 
det vil være grundejers opgave at sikre sin ejendom med omfangsdræn. 
 
Det terrænnære grundvand og forhold omkring dette vil indgå i områdeplanerne. 

Kommunen bør tilvejebringe og sikre sig hjemmel til 
dræning eller sektionsmæssig by-pass af stigende 
terrænnært grundvand på områder, bliver vandlidende 
således, at store skader og omkostninger for beboerne 
undgås. 
 

Der er i 2020 udarbejdet en national analyse der viser, at det er samfundsøkonomisk bedre at lade 
forsyningen få ansvaret for at håndtere det terrænnære grundvand end at lade borgerne etablere 
selvstændige løsninger for hver matrikel. Men lovgivningen er lige nu, at hverken Gladsaxe kommune 
eller Novafos har hjemmel til at etablere dræning af områder. 

Kommunen påtager sig erstatningsansvar og/eller giver 
økonomisk bidrag til dem der påtvinges at etablere 
omfangsdræn, pumper/El, når forholdet er forårsaget 
af kommunens spildevandsplan. 

For at kunne blive erstatningspligtig kræver det som udgangspunkt, at der er begået fejl eller en bevidst 
forkert handling. 
 
Enhver nedsivningstilladelse gives efter en konkret faglig vurdering. Hvis det vurderes, at en 
nedsivningstilladelse kan medføre en uhensigtsmæssig konsekvens, bliver der meddelt et afslag. 
 
Grundejerne vil med separeringen blive pålagt at levere regnvandet i en given kote. Grundejer må selv 
afholde udgifter hertil. 
 
Der kan under særlige omstændigheder gives dispensation fx for kælderskakte, hvis det er en meget lille 
vandmængde og omkostningen til fx en pumpe er uforholdsmæssig stor. 

Kommunen skal sikre at der ikke nedlægges 
regnvandsafledning eller at der undlades at lægge en 
regnvandsledning, så beboeren tvinges til at aflede 
vand til faskiner/overflader, hvor arealerne er uegnede. 

Grundejerne vil altid have mulighed for at aflede sit regnvand til et offentligt system. Man kan frivilligt 
vælge at håndtere sit regnvand på egen grund. 

Kommunen skal etablere et overvågningssystem i 
traceer fra højtliggende områder, hvor der infiltreres til 
lavere liggende områder. 
 
Ejerlauget medvirker gerne ved etablering af 
overvågning og går gerne i dialog med kommunen 

Forvaltningen er i gang med at etablere et overvågningssystem. 
 
Forvaltningen takker for tilbuddet om at anvende ejerlaugets boringer til overvågning. Vi kontakter jer, 
hvis vi ønsker at drøfte tilbuddet nærmere med jer. 
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og håndteringen af regn- og spildevand. 

Det forslås at der gives dispensation for afledning til 
kloak fra kælderskakte eller hvor regnvandsledningen 
føres under hus med kælder, afledningspunktet er 
dybere end de kommende regnvandsledninger.  

Der arbejdes på et administrationsgrundlag hvor der bl.a. bliver skabt klarhed over muligheden for at 
give dispensation for lyskasser og dybtliggende kælderskakte osv. Praksissen forventes færdigt sidst på 
året. 

Det forslås at der etableres lånemuligheder for 
pensionister til at få optaget omkostningens ved 
separering.  

Der er hjemmel i Grundskyldsloven til, at Byrådet kan beslutte, at der kan ydes lån til pensionister til 
kloakarbejder efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatter. By- og Miljøforvaltningen 
anbefaler, at denne mulighed belyses nærmere, og at der fremlægges en selvstændig sag om dette 
forhold senest i forbindelse med fremlæggelse af en sag om principper for administrationspraksis.  
 
Udover dette kan der ikke ydes økonomisk støtte, men både Gladsaxe Kommune og Novafos vil strække 

sig langt, for at ingen kommer i klemme. 

De steder, hvor udgiften viser sig at blive meget høj for at få separeret, skal det vurderes, om der er 
proportionalitet mellem udgift og miljøgevinst. Dette vil blive konkret vurderet, når det bliver aktuelt. 

07. Vejlauget Stenkrogen v/ Jørn Guldborg 

Informationen fra kommunen om forslag til 
spildevandsplan har ikke været tilstrækkelig set i lyset 
af de voldsomme omkostninger, den afstedkommer for 
den enkelte borger i kommunen. 

Grundet corona-restriktioner har det været svært at mødes fysisk. Derfor har der været muligheder for 
at skabe en dialog på følgende måder: 

• Digitalt borgermøde i høringsperioden 

• En hotline, hvor man kunne ringe og stille spørgsmål til fagfolk under hele høringsperioden. 

• En direkte mailadresse vand@gladsaxe.dk  

• På Gladsaxe kommunes Facebook profil, har det været muligt at stille spørgsmål under 
opslagene. Ligeledes muligheder for spørgsmål på LinkedIn og Instagram. 

Vejlauget finder at planen bør åbne op for alternative 
løsninger end spildevandsseparering og lokalt afløb af 
regnvand. 

Beslutningen om spildevandsplanens strategi er baseret ud fra en omfattende og detaljeret cost-
benefit-analyse, hvor flere forskellige strategier for håndtering af regnvand og spildevand er blevet 
sammenlignet. Strategien med fuld separering er derfor besluttet, da analysen bl.a. ser på de krav vi 
skal overholde ift. vandmiljø, udviklingen i regnmængder, krav til rensning, skader på boliger osv.    

Vejlauget beder kommunen om at genbesøge det 
foreslåede løsningrum for bortledning af 
regnvand set i lyset af det stigende grundvandsspejl. 

Valget af afløbsstrategi med fuld separering, bliver ikke påvirket af det stigende grundvandsniveau. Der 
vil kun blive givet nedsivningstilladelser de steder hvor det er ansvarligt. 

mailto:vand@gladsaxe.dk
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Vejlauget finder, at der skal tillades dispensationer i de 
kommende områdeplaner, når omkostningerne ved 
konkrete løsninger ikke giver mening i forhold til 
effekten. 

Der arbejdes på et administrationsgrundlag hvor der bl.a. bliver skabt klarhed over muligheden for at 
give dispensation for lyskasser og dybtliggende kælderskakte osv. Praksissen forventes færdigt sidst på 
året. 
 
De steder, hvor udgiften viser sig at blive meget høj for at få separeret, skal det vurderes, om der er 
proportionalitet mellem udgift og miljøgevinst. Dette vil blive konkret vurderet, når det bliver aktuelt. 

Vejlauget finder, at kommunen skal sikre, at ingen 
grundejere kommer i økonomisk klemme på 
grund af implementeringen af denne plan. 

Der er hjemmel i Grundskyldsloven til, at Byrådet kan beslutte, at der kan ydes lån til pensionister til 
kloakarbejder efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatter. By- og Miljøforvaltningen 
anbefaler, at denne mulighed belyses nærmere, og at der fremlægges en selvstændig sag om dette 
forhold senest i forbindelse med fremlæggelse af en sag om principper for administrationspraksis.  
 
Udover dette kan der ikke ydes økonomisk støtte, men både Gladsaxe Kommune og Novafos vil strække 

sig langt, for at ingen kommer i klemme. 

De steder, hvor udgiften viser sig at blive meget høj for at få separeret, skal det vurderes, om der er 
proportionalitet mellem udgift og miljøgevinst. Dette vil blive konkret vurderet, når det bliver aktuelt. 

Omkostninger til etablering af fælles anlæg og en 
fordobling af priser på vandafgiften opfordrer Vejlauget 
kommunen til at kompensere borgerne gennem en 
tilsvarende reduktion af 
Kommuneskatten.  

Den forventede takstudvikling på vandområdet er en parameter, der indgår i kommunens 
langtidsbudgettering som et delelement til beslutningsgrundlag for fastsættelse skatteprocenten. 
 

Det bedes bekræftes i planen at omkostningerne ved 
anlæggelsen af nye regnvandsledninger samt 
reetablering på private fællesveje, afholdes af Novafos.  

Der gælder i princippet de samme regler for private fælles veje som for kommunale veje. 
Som udgangspunkt betaler Novafos for retablering af vej til samme stand som før separering samt for 
tilslutning af rør fra vejriste. 
I den udstrækning der udføres supplerende vejarbejder i forbindelse med separeringen, og disse ikke er 
nødvendige for separeringen, betales udgifter hertil af vejlauget og ved kommunale veje af Gladsaxe 
Kommune. De samme regler gælder for defekte vejriste og tilhørende rør, da disse er en del af 
vejudstyret. 
 

Vejlauget forventer, at kommunen undlader at give 
tilladelse til LAR-løsninger i området Stengården (9); 
subsidiært etablerer dræning af de lavtliggende 
områder. 
 

Enhver nedsivningstilladelse gives efter en konkret faglig vurdering. Hvis det vurderes, at en 
nedsivningstilladelse kan medføre en uhensigtsmæssig konsekvens, bliver der meddelt et afslag. 
 
Hverken Gladsaxe kommune eller Novafos har hjemmel til at etablere dræning af lavtliggende områder. 
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Vi beder på denne baggrund kommunen om at 
garantere: 

• at der ikke tillades LAR-anlæg i område 9 og 
andre i tilstødende områder af betydning for 
vandtilstrømningen til Stenkrogen. 

• at vandspejlet i området ikke hæves ved en 
gennemførelse af planen 

• at man kan garantere, at vores huse, kældre og 
nyttehaver ikke vil være berørt af evt. 
ændringer i vandspejlet forårsaget af 
spildevandsplanen. 

• at dræning af ”Korsemosen”) indarbejdes i 
planen, hvis vandspejlet ændres i dette 
område. 

• at regn- og kloakvandsledninger sikres at være i 
en dybde, hvor det ikke kræver mekanisk 
afvanding at aflede vand og hvor kældre eller 
haver ikke tager skade. 

Grundejerne vil med separeringen blive pålagt at levere regnvandet i en given kote. Grundejer må selv 
afholde udgifter hertil. 
 
Der kan under særlige omstændigheder gives dispensation fx for kælderskakte, hvis det er en meget lille 
vandmængde og omkostningen til fx en pumpe er uforholdsmæssig stor. 
 
Novafos skal vedligeholde deres afløbssystem, herunder sikre, at der ikke er uvedkommende vand i 
deres ledninger. At de har en dræneffekt nogle steder er dog helt korrekt, men der er ikke forsyningens 
opgave at afdræne områder gennem deres kloakker ved at undlade at renovere. Efter en renovering må 
grundvandsspejlet finde tilbage til sit naturlige niveau, og det vil være grundejers opgave at sikre sin 
ejendom med omfangsdræn. 
 

08. Lise Peltola og Henrik Kristensen 

Det er forhastet at vedtage en rammeplan for 
spildevand, inden det har været muligt at gennemføre 
et borgermøde, hvor vi kan mødes uden restriktioner. 

Netop fordi tiden gør det svært for at mødes fysisk, har vi forsøgt at skabe rum for dialog på flere 
forskellige måder: 

• Digitalt borgermøde i høringsperioden 

• En hotline, hvor man kunne ringe og stille spørgsmål til fagfolk under hele høringsperioden. 

• En direkte mailadresse vand@gladsaxe.dk  

• På Gladsaxe kommunes Facebook profil, har det været muligt at stille spørgsmål under 
opslagene. Ligeledes muligheder for spørgsmål på LinkedIn og Instagram. 

Spildevandsplanen bør indeholde valgmuligheder, så 
grundejeren kan vælge at tilslutte sig i forbindelse med 
separeringen i vejnettet eller ved væsentlige ændringer 
af befæstede arealer på grunden. 
 
Det må være muligt at opnå både en miljømæssig 
gevinst og forhindre oversvømmede kældre alene ved, 

Det har indtil nu været frivilligt for borgerne at adskille spildevand og regnvand på deres grunde, men 
med den nuværende strategi er det ikke lykkedes os at komme i mål og få nok borgere til at separere på 
egen grund.  
 
Hvis vi kun flytter regnvandet fra veje og andre offentlige arealer, viser vores beregninger, at vores 
nuværende afløbssystem stadig vil være alt for lille, også fordi vi kan forvente mere regn pga. 
klimaforandringerne. vi ville derfor alligevel skulle udbygge afløbssystemet. 

mailto:vand@gladsaxe.dk
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at kommunen separerer regnvand og kloakvand i 
vejnettet. 

Grundejernes forventede omkostninger til separeringen 
er anseelige. 

Vi er klar over, at det er en udskrivning at investere i et nyt afløbssystem. Det er derfor, politikkerne har 
besluttet, at alle grundejere skal have et varsel på fem år, så man har tid til at spare op og forberede sig 
økonomisk. Der er udarbejdet en rækkefølgeplan, så alle i kommunen kan se, hvornår de forventes at 
skulle separatkloakere og derfor allerede nu kan begynde at indrette deres privatøkonomi efter det.  

Det må være en fordel, at anlægsarbejder, kan fortage 
separering af regnvand og spildevand, udfasning af olie- 
og gasfyr samt omlægning til fjernvarme samlet.  

I den udstrækning anlægsarbejder for fjernvarme kan samtænkes med tiltag for udbygning af 
afløbssystemet, vil det blive gjort. 

09. Stengårdens Grundejerforening v/ Kristian Voigt 

Grundejerforeningen vil gerne tilbyde deres hjælp qua 
indsigten i området i inddragelsesprocessen. 

Det lyder rigtig godt. Vi vil gerne inddrage borgernes lokale viden og ideer, når vi går i gang med at 
planlægge hvordan de offentlige arealer i et område skal klimatilpasses. Vi vil også rigtig gerne i dialog 
om, hvad der er vigtigt for borgerne i forhold til funktioner, indretning, udseende osv.  
 
Det er kommunens opgave på demokratisk vis at sikre, at alle bliver hørt og ud fra dette træffe 
beslutning om, hvordan et givent område skal separatkloakeres. 

Kommunen bør overveje at tilbyde borgerne 
finansieringsmuligheder til udgiften for separering på 
egen grund. 

Der er hjemmel i Grundskyldsloven til, at Byrådet kan beslutte, at der kan ydes lån til pensionister til 
kloakarbejder efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatter. By- og Miljøforvaltningen 
anbefaler, at denne mulighed belyses nærmere, og at der fremlægges en selvstændig sag om dette 
forhold senest i forbindelse med fremlæggelse af en sag om principper for administrationspraksis.  
 
Udover dette kan der ikke ydes økonomisk støtte, men både Gladsaxe Kommune og Novafos vil strække 

sig langt, for at ingen kommer i klemme. 

De steder, hvor udgiften viser sig at blive meget høj for at få separeret, skal det vurderes, om der er 
proportionalitet mellem udgift og miljøgevinst. Dette vil blive konkret vurderet, når det bliver aktuelt. 

”Er det ambitiøst nok at håndtere en 5-års-regn? Eller 
burde man gå efter en 10 års eller 20 års-regn” 
 
”Hvordan sikres der en rimelig fordeling af omkostning 
og gevinst ved lokale mål for regnvand på terræn?” 

Der er trådt ny lovgivning i kraft 2021, heraf fremgår det, at forsyningen må anlægge et 
regnvandssystem til en 5-års-regn. Hvis man vil anlægge et system, der kan håndtere mere, skal man 
kunne fremlægge en analyse der viser, at det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. Denne analyse 
vil vi udføre per opland i takt med separeringen, og giver de lokale mål for regnvand på terræn. 
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Det kommer alle til glæde, at der anlægges til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau. Det 
betyder, at der hverken under- eller overinvesteres i klimatilpasning. 
 
Alle omkostninger til udbygning og drift af afløbssystemerne finansieres solidarisk over taksten. 
 
Gevinsten tilfalder dem der sikres mod en skade de ellers kunne have fået, vandet der giver skaden kan 
komme fra et større område. 

Kommunen bør undersøge, hvad der holder 
grundejerne tilbage for at lave lokal nedsivning af 
regnvand. 

Forvaltningen vil i forbindelse med separeringen give information og vejledning. Forvaltningen vil også 
gennemføre en informationskampagne ift. lokal afledning af regnvand (LAR). Forvaltningen forventer at 
flere vil have interesse for LAR, da det kan være en billigere løsning de steder, hvor der kan gives en 
nedsivningstilladelse. 

Er vejvand generelt tilstrækkeligt rent til at kunne 
afledes udenom spildevandsanlæg – er der fx taget 
hensyn til den gummi, der slides af bildæk, således at 
dette ikke forurener søer mv.? 

Vejvandet er ikke rent nok til at blive ledt urenset til vandområderne. Regnvandet vil derfor også blive 
renset inden det udledes. For hvert vandområde vil der blive kigget konkret på, hvilke kvalitetskrav 
regnvandet skal overholde, inden det udledes. Der findes renseteknologier der fjerner mirkoplast, og 
forvaltningen analyserer også på saltningens betydning. Hvilke rensemetoder der vil blive anvendt, vil 
blive fastlagt løbende i takt med, at der skal gives tilladelse til udledning af regnvand. 

Tætning af afløbssystemerne kan øge 
grundvandsstanden lokalt. Kommunen bør lave 
beregninger, der indikerer hvad konsekvensen vil blive 
for lokal nedsivning af regnvand. 

Forvaltningen og Novafos er klar over problematikken. Forvaltningen er i gang med at etablere nogle 
overvågningsboringer, hvor der følges med i grundvandsstanden. Der vil i planlægning af, hvor det skal 
etableres yderligere overvågning også være fokus på områder, hvor der renoveres ledninger. 

I forhold til tilslutning og overholdelse af 
afløbskoefficienten, er det uklart i planen hvad ’store 
ændringer’ og ’større renoveringer’ reelt er.  

Det er korrekt at det ikke fremgår af spildevandsplanen. Forvaltningen vil beskrive det nærmere i den 
kommende administrationspraksis. Men større omfattende ombygninger er som udgangspunkt 
nybyggeri og tilbygninger af væsentlig større karakter. 
Derudover kan det nævnes, at en separering af afløbssystemet vil være at betragte som en større 
renovering. 
 

Det er uklart, hvorledes grundejerne tilsluttes 
spildevandsledningen fremadrettet, herunder koten for 
dem.  

Det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget om tilslutningskoter i de enkelte 
områder. Det må afvente til start af området. Dem, der har brug for at udføre tiltag før da, bliver 
opfordret til at kontakte kommunen, for at vi på bedst mulig måde kan vejlede dem i, hvilke muligheder 
de har. 
 

Dispensationsmuligheder, da omkostningerne skønnes 
at blive ekstraordinær store for grundejere der har 

Der arbejdes på et administrationsgrundlag hvor der bl.a. bliver skabt klarhed over muligheden for at 
give dispensation for lyskasser og dybtliggende kælderskakte osv. Praksissen forventes færdigt sidst på 
året.  
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omfangsdræn, afløb fra kælderhalse, lyskasser tilsluttet 
den eksisterende kloak.  

Der opfordres til at kommunen forholder sig til hele 
kommunens område i administrationsgrundlaget og 
giver grundejerforeningerne mulighed for at 
tilkendegive kommentarer til dispensationsregler.   

Der arbejdes på et administrationsgrundlag som forholder sig til hele kommunen. 
 
Det er en proces, som ikke er endeligt fastlagt endnu, herunder hvordan grundejerforeningerne 
involveres i arbejdet. 
 
Vi arbejder på en model, hvor politikkerne i sidste ende skal vedtage principperne for 
dispensationsmuligheder.  

10. Mikael Kristensen 

Det forslås at regnvand indsamles og evt. pumpes 
tilbage i jorden på egnede steder, genbruges til 
fjernvarme- og centralvarmeanlæg, geotermiske anlæg, 
vanding i gartnerier og planteskoler, brandslukning, 
industrielt kølevand og lign.  
 

Genanvendelse af regnvandet anses som den mest bæredygtige håndtering.  I Forslaget til 
Spildevandsplan 2021, opfordres der til, at regnvand opsamles til vanding, før man leder videre til LAR-
løsning eller offentligt regnvandssystem. 
Gladsaxe Kommune undersøger også mulighederne for at øge genanvendelsen af regnvand til byens 
drift for eksempel til vanding og fejemaskiner. Dertil fortsætter det igangværende arbejdet med 
bæredygtig regnvandshåndtering på kommunale arealer og bygninger. 

Det forslås at der ved nybyggeri bliver et krav om, at 
grundens regnmængde kan opsamles til forskellig brug 
eller ledes til nedsivning. 

I Forslaget til Spildevandsplan 2021 opfordres der også til, at man særligt ved nybyggeri, undersøger 
mulighederne for at anvende regnvand 
til toiletskyl og tøjvask. 

11. Københavns Kommune v/ Palle Sørensen 

Københavns Kommune bemærker at 
færdiggørelsestidspunktet for separeringen og hertil 
effekten af separeringen, ikke stemmer overens med 
overholdelsen af tidsfristerne for målopfyldelse i 
statens vandområdeplaner. Spildevandsplanen bør 
forholde sig til denne udfordring. 

Forslag til Spildevandsplan 2021 er en rammeplan, der blandt andet beskriver, at der udføres indsatser, 
såfremt det overhovedet er muligt, så vandområdeplanernes tidsfrist kan overholdes.  

Det er en forudsætning for Gladsaxe Kommunes 
separering til Svanemøllen Skybrudstunnel at der er 
indgået en aftale i 7-partssamarbejdet. 

Som bekendt af Københavns Kommune er løsningen for Utterslev Mose og Nordkanalen afhængig af 
fremdriften I Svanemøllens Skybruds Tunnel, herunder at der bliver indgået en aftale i 7-
partssamarbejdet. Tidsplanen siger pt. 2028-2029 med hensyn til færdiggørelse af SST. 
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Det fremgår ikke af planforslaget, at der vil blive 
gennemført midlertidige indsatser for at nedbringe 
hyppigheden og mængden af aflastninger via U11 
indenfor vandområdeplanens tidsfrist. 

Med hensyn til Fæstningskanalen og aflastninger via U11 er der beskrevet to indsatsmuligheder for 
nedsættelse af belastning på fæstningskanalen således at vandområdeplanens krav og frist kan 
overholdes. I den udstrækning det bliver nødvendigt vil der blive udarbejdet tillæg til spildevandsplanen 
for disse indsatser. De endelige projekter skal identificeres med respekt for myndighedskrav fra 
Københavns kommune og vandområdeplanens krav. 

Københavns Kommune kan konstatere at der er sket en 
forøgelse af de beregnede udløbsmængder, når 
planforslagets bilag 5 sammenlignes med tidligere 
beregninger. Denne merbelastning er ikke i 
overensstemmelse med de værdier og mængder, som 
indtil videre har indgået i de kommunale samarbejder, 
og forventes at kræve en revurdering af det hidtidige 
indsatsbehov.   

Årsagen til ændringerne i de udledte mængder fra spildevandsplan 2015 til spildevandsplan 2021 
skyldes primært, at der er blevet brugt en anden regnserie til beregningerne.  
 
Til spildevandsplan 2021 er der brugt 10-årig regnserie (2009 – 2018) fra flere regnmålere. Til 
spildevandsplanen 2015 er der brugt en 35-årig regnserie (1979-2013). Hvilket er medvirkende til 
forskellene. 
 
De nye værdier vil blive brugt til at vurdere indsatsbehov. 

12. Lyngby Taarbæk Kommune 

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker som berørt 
myndighed at blive inddraget i den fremtidige 
planlægning, hvor det er relevant. Dette gælder 
screening og afgrænsning af tilhørende 
miljøvurderinger for helt konkrete projekter og planer, 
der påvirker Bagsværd Sø, Lyngby sø eller Lyngby-
Taarbæk Kommunes kloaksystem. 

Lyngby- Taarbæk Kommune og forsyning vil blive inddraget i planlægningen, hvor det bliver relevant. 
 

13. Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe v/Mikael Hansen 

Sammenslutningen foreslår at der mangler en 
præcisering af om adskillelsen skal være på 100 % eller 
om der eksisterer en nedre bagatelgrænse for hvor 
meget regnvand, der må indeholdes i spildevandet. 

Der arbejdes på et administrationsgrundlag hvor der bl.a. bliver skabt klarhed over muligheden for at 
give dispensation for lyskasser og dybtliggende kælderskakte osv. Praksissen forventes færdigt sidst på 
året.  

Sammenslutningen ønsker at vide om fjernelsen af 
regnvand fra spildevandsledningen kan medføre 
lugtgener i kloakken.  

Ved parcelhusejerens separatkloakering på egnen grund skal den hyrede autoriserede kloakmester, som 
står for dimensioneringen af kloaksystemet sikre, at fald- og dimensioneringsforholdene er i 
overensstemmelse med standarderne på området. Disse standarder omfatter også sikring af 
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Hertil foreslår Sammenslutningen at der kan placeres 
shunts eller haner som kan gennemskylle kloakken. 
 
”Vil et yderligere fald på de nye kloakledninger derfor 
ikke være nødvendigt?”  

selvrensning af ledningerne. Det betyder, at der ikke skulle forventes øgede tilstopninger af hverken 
spildevands- eller regnvandsstikkene. 
 

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe er 
klar til at deltage i arbejdet og blive inddraget – både i 
konkrete cases og i spørgsmål af mere generel karakter. 
De lokale grundejerforeninger bør også inddrages og 
det er der rigtig gode erfaringer med fra Kagsås og 
Grønnemosegårds områder. 

Det lyder rigtig godt. Vi vil gerne inddrage borgernes lokale viden og ideer, når vi går i gang med at 
planlægge hvordan de offentlige arealer i et område skal klimatilpasses. Vi vil også rigtig gerne i dialog 
om, hvad der er vigtigt for borgerne i forhold til funktioner, indretning, udseende osv. 
 
Det er kommunens opgave på demokratisk vis at sikre, at alle bliver hørt og ud fra dette træffe 
beslutning om, hvordan et givent område skal separatkloakeres. 

Sammenslutningen synes det vil være nyttigt, hvis 
kommunen kan samle en oversigt over det meget 
varierende geologiske grundvandsmæssige forhold i 
kommunen, så grundejer kan blive bekendt med 
nedsivningsforholdene.  

Forvaltningen har fået udarbejdet en analyse der giver et overblik over mulighederne for at etablere 
nedsivningsløsninger. Disse data er tilgængelige på kommunens hjemmeside (webkort). 

Kommunen bør derfor sikre, at der ikke gives tilladelse 
til nedsivning, hvis der er risiko for uheldige 
følgevirkninger i forbundne områder. 

Enhver nedsivningstilladelse gives efter en konkret faglig vurdering. Hvis det vurderes, at en 
nedsivningstilladelse kan medføre en uhensigtsmæssig konsekvens, bliver der meddelt et afslag. 

Kommunen bør undersøge, hvad der holder 
grundejerne tilbage for at lave lokal nedsivning af 
regnvand. 

Forvaltningen vil i forbindelse med separeringen give information og vejledning. Forvaltningen vil også 
gennemføre en informationskampagne ift. lokal afledning af regnvand (LAR). Forvaltningen forventer at 
flere vil have interesse for LAR, da det kan være en billigere løsning de steder, hvor der kan gives en 
nedsivningstilladelse. 

Hvordan sikres der en rimelig fordeling af omkostning 
og gevinst ved sådanne lokale mål for regnvand på 
terræn? 

Det kommer alle til glæde, at der anlægges til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau. Det 
betyder, at der hverken under- eller overinvesteres i klimatilpasning. 
 
Alle omkostninger til udbygning og drift af afløbssystemerne finansieres solidarisk over taksten. 
 
Gevinsten tilfalder dem der sikres mod en skade de ellers kunne have fået, vandet der giver skaden kan 
komme fra et større område. 

Har man tænkt sig at etablere afværgepumpninger til 
reduktion af grundvandsniveauet og sikring af truede 
bygninger? Grundejerne risikerer nemlig kæmpe tab. 

Der er i 2020 udarbejdet en national analyse, der viser at det er samfundsøkonomisk bedre at lade 
forsyningen få ansvaret for at håndtere det terrænnære grundvand end at lade borgerne etablere 
selvstændige løsninger for hver matrikel. Men lovgivningen er lige nu, at hverken Gladsaxe kommune 
eller Novafos har hjemmel til at etablere dræning af områder. 
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Spildevandsplanen indeholder ikke tiltag der forværrer grundvandsniveauet ud over hvad Novafos’ 
normale renovering af ledninger kan medføre. 

Der er udtrykt en bekymring omkring omkostninger til 
separering og olie- og naturgasudfasningen. Tilsammen 
bliver det meget dyrt for den enkelte grundejer. 

Der er syv år fra nu, til det første område i Mørkhøj skal være separatkloakeret og tilsluttet. Derefter vil 
der løbende være en frist på fem år fra et vedtaget tillæg til spildevandsplanen til krav om tilslutning. 
Det er forvaltningens vurdering, at med den lange tidshorisont, vil det være muligt for de fleste at 
håndtere, at udfasning og olie- og naturgas skal ske i samme periode. 
 

I forhold til hvad der skal ske med de nuværende 
kloakledninger, er det vigtigt at koten ikke ændres, da 
flere grundejere ikke længere kan aflede spildevand ved 
gravitation.  
 

Det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget om tilslutningskoter i de enkelte 
områder. Det må afvente til start af området. Dem, der har brug for at udføre tiltag før da, bliver 
opfordret til at kontakte kommunen, for at vi på bedst mulig måde kan vejlede dem i, hvilke muligheder 
de har. 
 

Planen nævner, at hvis der sker en afløbsmæssig 
ændring, skal der meddeles en revideret 
tilslutningstilladelse. Det bør tydeliggøres hvor store 
ændringer der drejer sig om, så det ikke bliver over-
bureaukratisk. 

Det er korrekt at størrelsen af ændringer der udløser en revision af en tilslutningstilladelse, ikke fremgår 
af spildevandsplanen. Forvaltningen vil beskrive det nærmere i den kommende administrationspraksis. I 
praksissen beskrives også større omfattende ombygninger som udgangspunkt at være nybyggeri og 
tilbygninger af væsentlig større karakter. 
Derudover kan det nævnes, at en separering af afløbssystemet vil være at betragte som en større 
renovering. 

Der mangler et afsnit i planen om, hvordan kommunen 
kan medvirke til at etablere en finansieringsordning for 
grundejere, der ikke umiddelbart har eller kan skaffe 
midler til at betale merudgifterne. Der forventes at 
forslaget til indefrysning af ejendomsskatter kan 
tilbydes.   

Der er hjemmel i Grundskyldsloven til, at Byrådet kan beslutte, at der kan ydes lån til pensionister til 
kloakarbejder efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatter. By- og Miljøforvaltningen 
anbefaler, at denne mulighed belyses nærmere, og at der fremlægges en selvstændig sag om dette 
forhold senest i forbindelse med fremlæggelse af en sag om principper for administrationspraksis.  
 
Udover dette kan der ikke ydes økonomisk støtte, men både Gladsaxe Kommune og Novafos vil strække 

sig langt, for at ingen kommer i klemme. 

De steder, hvor udgiften viser sig at blive meget høj for at få separeret, skal det vurderes, om der er 
proportionalitet mellem udgift og miljøgevinst. Dette vil blive konkret vurderet, når det bliver aktuelt. 

Der mangler i nuværende plan et afsnit om proceduren 
for, hvordan tvistigheder og klager afgøres samt 
behandlingen af dispensationsansøgninger. 

Vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelser i 
henhold til spildevandsplanens rammer følger de gældende klageregler i den tilknyttede lovgivning, 
Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. 
 
Med hensyn mulighed for klage over dispensationsafgørelser vil dette blive søgt beskrevet i den 
kommende administrationspraksis. 
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Der opfordres til at kommunen forholder sig til hele 
kommunens område i administrationsgrundlaget og 
giver grundejerforeningerne mulighed for at 
tilkendegive kommentarer til dispensationsregler.   

Der arbejdes på et administrationsgrundlag som forholder sig til hele kommunen. 
 
Det er en proces, som ikke er endeligt fastlagt endnu, herunder hvordan grundejerforeningerne 
involveres i arbejdet. 
 
Vi arbejder på en model, hvor politikkerne i sidste ende skal vedtage principperne for 
dispensationsmuligheder. 

Der mangler en beskrivelse af de trafik- og støjgener 
der må forventes, når arbejdet går i gang, samt af hvor 
meget opgravet jord, der må forventes, og som 
besværliggør almindelig passage. 

Det forventes at emnerne trafik- og støjgener vil blive belyst i en miljørapport der eventuelt vil blive 
udarbejdet i forbindelse med tillægget til spildevandsplanen, når planlægningen af det pågældende 
område går i gang.  
 
Der vil være perioder hvor der vil være arbejde lige uden for de enkelte grunde og hvor det derfor ikke 
er muligt at komme ind på grunden på normal vis. I de tilfælde vil vores entreprenører altid kontakte 
grundejerne inden. 
 
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke hvor meget jord der kræves opgravet i de konkrete områder. Det 
bliver vi først bekendt med når planlægningen er i gang.  
 

14. Toftegårdens Grundejerforening   

Grundejerforeningen foreslår om kommunen har 
overvejet at nedlægge fjernvarmerør i forbindelse med 
spildevands-anlægsprojektet. Det vil være oplagt at 
klargøre området samtidigt.  

I den udstrækning anlægsarbejder for fjernvarme kan samtænkes med tiltag for udbygning af 
afløbssystemet, vil det blive gjort. 
 

Har kommunen overvejet at tilbyde grundejerne en 
afdrags-/finansieringsordning i forbindelse med 
kloaktilslutningen? 

Der er hjemmel i Grundskyldsloven til, at Byrådet kan beslutte, at der kan ydes lån til pensionister til 
kloakarbejder efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatter. By- og Miljøforvaltningen 
anbefaler, at denne mulighed belyses nærmere, og at der fremlægges en selvstændig sag om dette 
forhold senest i forbindelse med fremlæggelse af en sag om principper for administrationspraksis.  
 
Udover dette kan der ikke ydes økonomisk støtte, men både Gladsaxe Kommune og Novafos vil strække 

sig langt, for at ingen kommer i klemme. 

De steder, hvor udgiften viser sig at blive meget høj for at få separeret, skal det vurderes, om der er 
proportionalitet mellem udgift og miljøgevinst. Dette vil blive konkret vurderet, når det bliver aktuelt. 



15 
 

15. Haspegårdens Grundejerforening 

Grundejerforeningen foreslår at der mangler en 
præcisering af om adskillelsen skal være på 100 % eller 
om der eksisterer en nedre bagatelgrænse for hvor 
meget regnvand, der må indeholdes i spildevandet. 

Der arbejdes på et administrationsgrundlag hvor der bl.a. bliver skabt klarhed over muligheden for at 
give dispensation for lyskasser og dybtliggende kælderskakte osv. Praksissen forventes færdigt sidst på 
året.  

Der ønskes at vide om fjernelsen af regnvand fra 
spildevandsledningen kan medføre lugtgener i 
kloakken.  
Hertil foreslås at der kan placeres shunts eller haner 
som kan gennemskylle kloakken. 

Ved parcelhusejerens separatkloakering på egnen grund skal den hyrede autoriserede kloakmester, som 
står for dimensioneringen af kloaksystemet sikre, at fald- og dimensioneringsforholdene er i 
overensstemmelse med standarderne på området. Disse standarder omfatter også sikring af 
selvrensning af ledningerne. Det betyder, at der ikke skulle forventes øgede tilstopninger af hverken 
spildevands- eller regnvandsstikkene. 
 

Vil kommunen hjælpe borgere i det konkrete område 
som er for tur, med vejledning om valg af kloakmestre 
og rådgivning som kan udføre arbejdet?  

Vi vil hjælpe borgerne godt i gang med processen når et konkret område står for tur. Når vi går i gang 
med planlægningen af et område ca. 7 år før der skal være separatkloakeret planlægger vi at afholde 
forskellige arrangementer, hvor I får hjælp til at komme i gang. Det kan f.eks. være til hvordan man skal 
læse en kloaktegning, hvad man skal spørge en kloakmester om, inspiration til, hvordan fuld separering 
kan udføres på forskellige typer af huse, gode råd til hvornår det er bedst at gennemføre fuld separering 
osv. 

Det vil være nyttigt, hvis kommunen kan samle en 
oversigt over det meget varierende geologiske 
grundvandsmæssige forhold i kommunen, så grundejer 
kan blive bekendt med nedsivningsforholdene. 

Forvaltningen har fået udarbejdet en analyse der giver et overblik over mulighederne for at etablere 
nedsivningsløsninger. Disse data er tilgængelige på kommunens hjemmeside (webkort). 

Det foreslås at der ikke give en nedsivningstilladelse, før 
der er udført en nedsivningstest. Det forslås at 
kommunen er erstatningsansvarlig for problemer med 
indtrængende vand, såfremt der alligevel opstår 
problemer.   

Enhver nedsivningstilladelse gives efter en konkret faglig vurdering. Hvis det vurderes, at en 
nedsivningstilladelse kan medføre en uhensigtsmæssig konsekvens, bliver der meddelt et afslag på 
ansøgningen. 
 
Det er ansøgers ansvar at dimensionere anlægget korrekt, det medfører, at der skal udføres en 
nedsivningstest. 
 
For at kunne blive erstatningspligtig kræver det som udgangspunkt, at der er begået fejl eller en bevidst 
forkert handling. 

Hvordan planlægger kommunen at koordinere og 
implementere fastlæggelsen af lokale mål for regnvand 
på terræn? 

Implementeringen af lokale mål sker gennem et tillæg til spildevandsplanen, forventeligt samme tillæg 
som indeholder separeringsprojektet for et område. 
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Der forventes samme lokale mål for regnvand på terræn for hvert område. Det er dog helt ny lovgivning 
og der skal gøres nogle erfaringer, for hvordan analyserne gennemføres i praksis. 
 
Det generelle serviceniveau og et eventuelt lokalt mål for regnvand på terræn vil indgå i 
tilslutningstilladelserne som meddeles grundejerne i takt med separeringen af områderne. 
 
Derudover vil det indgå i kommunikationsindsatsen og inddragelsen som gennemføres i de enkelte 
områder. Det kan fx være fysisk materiale som omdeles eller beskeder til borgernes e-boks. 

Har man tænkt sig at etablere afværgepumpninger til 
reduktion af grundvandsniveauet og sikring af truede 
bygninger? Grundejerne risikerer nemlig kæmpe tab. 

Der er i 2020 udarbejdet en national analyse, der viser at det er samfundsøkonomisk bedre at lade 
forsyningen få ansvaret for at håndtere det terrænnære grundvand end at lade borgerne etablere 
selvstændige løsninger for hver matrikel. Men lovgivningen er lige nu, at hverken Gladsaxe kommune 
eller Novafos har hjemmel til at etablere dræning af områder. 
 
Spildevandsplanen indeholder ikke tiltag der forværrer grundvandsniveauet ud over hvad Novafos’ 
normale renovering af ledninger kan medføre. 

Der er udtrykt en bekymring omkring omkostninger til 
separering og olie- og naturgas udfasningen. Tilsammen 
bliver det meget dyrt for den enkelte grundejer. 

Der er syv år fra nu, til det første område i Mørkhøj skal være separatkloakeret og tilsluttet. Derefter vil 
der løbende være en frist på fem år fra et vedtaget tillæg til spildevandsplanen til krav om tilslutning. 
Det er forvaltningens vurdering, at med den lange tidshorisont, vil det være muligt for de fleste at 
håndtere, at udfasning og olie- og naturgas skal ske i samme periode. 
 

I forhold til hvad der skal ske med de nuværende 
kloakledninger, er det vigtigt at koten ikke ændres, da 
flere grundejere ikke længere kan aflede spildevand ved 
gravitation. 

Det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget om tilslutningskoter i de enkelte 
områder. Det må afvente til start af området. Dem, der har brug for at udføre tiltag før da, bliver 
opfordret til at kontakte kommunen, for at vi på bedst mulig måde kan vejlede dem i, hvilke muligheder 
de har. 
 

Der mangler 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. 

Der er hjemmel i Grundskyldsloven til, at Byrådet kan beslutte, at der kan ydes lån til pensionister til 
kloakarbejder efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatter. By- og Miljøforvaltningen 
anbefaler, at denne mulighed belyses nærmere, og at der fremlægges en selvstændig sag om dette 
forhold senest i forbindelse med fremlæggelse af en sag om principper for administrationspraksis.  
 
Udover dette kan der ikke ydes økonomisk støtte, men både Gladsaxe Kommune og Novafos vil strække 

sig langt, for at ingen kommer i klemme. 

De steder, hvor udgiften viser sig at blive meget høj for at få separeret, skal det vurderes, om der er 
proportionalitet mellem udgift og miljøgevinst. Dette vil blive konkret vurderet, når det bliver aktuelt. 
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Der mangler i nuværende plan et afsnit om proceduren 
for, hvordan tvistigheder og klager afgøres samt 
behandlingen af dispensationsansøgninger. 

Vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelser i 
henhold til spildevandsplanens rammer følger de gældende klageregler i den tilknyttede lovgivning, 
Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.  
 
Med hensyn mulighed for klage over dispensationsafgørelser vil dette blive søgt beskrevet i den 
kommende administrationspraksis. 
 

Der mangler en beskrivelse af de trafik- og støjgener 
der må forventes, når arbejdet går i gang, samt af hvor 
meget opgravet jord, der må forventes, og som 
besværliggør almindelig passage. 

Det forventes at emnerne trafik- og støjgener vil blive belyst i en miljørapport der eventuelt vil blive 
udarbejdet i forbindelse med tillægget til spildevandsplanen, når planlægningen af det pågældende 
område går i gang.  
 
Der vil være perioder hvor der vil være arbejde lige uden for de enkelte grunde og hvor det derfor ikke 
er muligt at komme ind på grunden på normal vis. I de tilfælde vil vores entreprenører altid kontakte 
grundejerne inden. 
 
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke hvor meget jord der kræves opgravet i de konkrete områder. Det 
bliver vi først bekendt med når planlægningen er i gang. 

Hvordan koordineres gravearbejdet på vejen og de 
enkelte grunde, så generne bliver mindst mulig for 
beboerne? Genetableres de enkelte grunde efter endt 
arbejde? 

Når vi går i gang med planlægningen af et område, planlægger vi at afholde forskellige arrangementer 
for grundejerne i det pågældende område. Der vil være perioder hvor der arbejdes lige uden for de 
enkelte grunde og hvor det derfor ikke er muligt at komme ind på grunden på normal vis. I de tilfælde 
vil vores entreprenører altid kontakte grundejerne inden. 
 
Hvis Novafos er nødt til at udføre arbejde i forbindelse med separatkloakeringen på privat grund, vil 
eksisterende forhold blive reetableret af Novafos efter udført arbejde.      

16. Vejlauget Stengårdshusene 

Det bør af forslaget fremgå hvorledes LAR-håndtering i 
naboområder vil forventes at påvirke 
grundvandsstanden i Stengård området og derved en 
eventuel øget risiko – og udgift - for skader foranlediget 
af øget grundvandsstand for grundejere i Vejlauget 
Stengårdshusene. 

Enhver nedsivningstilladelse gives efter en konkret faglig vurdering. Hvis det vurderes, at en 
nedsivningstilladelse kan medføre en uhensigtsmæssig konsekvens, bliver der meddelt et afslag på 
ansøgningen. 
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Det bør af planen fremgå at der kan gives dispensation 
for separering af regnvand og gråt spildevand for så vidt 
angår minimale bidrag til den samlede 
regnvandsmængde/spildevandsmængde. 

Der arbejdes på et administrationsgrundlag hvor der bl.a. bliver skabt klarhed over muligheden for at 
give dispensation for lyskasser og dybtliggende kælderskakte osv. Praksissen forventes færdigt sidst på 
året.  

Det bør sikres at omkostningerne ved udmøntningen af 
spildevandsplanen kan håndteres med minimal 
påvirkning af grundejernes økonomi f.eks. indefrysning 
af omkostning. 

Der er hjemmel i Grundskyldsloven til, at Byrådet kan beslutte, at der kan ydes lån til pensionister til 
kloakarbejder efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatter. By- og Miljøforvaltningen 
anbefaler, at denne mulighed belyses nærmere, og at der fremlægges en selvstændig sag om dette 
forhold senest i forbindelse med fremlæggelse af en sag om principper for administrationspraksis.  
 
Udover dette kan der ikke ydes økonomisk støtte, men både Gladsaxe Kommune og Novafos vil strække 

sig langt, for at ingen kommer i klemme. 

De steder, hvor udgiften viser sig at blive meget høj for at få separeret, skal det vurderes, om der er 
proportionalitet mellem udgift og miljøgevinst. Dette vil blive konkret vurderet, når det bliver aktuelt. 

17. Paw Michael Kjøbmand Kozakevic 

Gladsaxe Kommune bør ændre udkastet til 
Spildevandsplan 2021, så pligten til separatkloakering 
for grundejere først træder i kraft ved et ejerskifte.  
Det anbefales at der som minimum indarbejdes et 
princip om ensartet tilslutningsfrister, så grundejere i 
de forskellige områder behandles ensartet. 
 
Dertil forslås at pligten for separering gradueres mellem 
områder/delområder. 

Formålet med separeringen er blandt andet, at effekten af separeringen ske opnås så hurtigt som 
muligt, specielt med hensyn til at undgå påvirkning af vandområderne med spildevand. Derfor skal 
grundejerne i de enkelte områder separere så hurtigt som muligt efter at det offentlige afløbssystem er 
anlagt. 
 
Borgerne i de enkelte områder vil få samme krav for tidspunkt for seneste tilslutning i forhold til 
spildevandsplantillægget for det enkelte område, hvilket er i overensstemmelse med lighedsprincippet. 

18. Bagsværd Grundejerforening 

Grundejerforeningen savner en redegørelse for de 
udgifter der vil blive pålagt grundejerne, især om 
udgiften til separeringen på egen grund. 

Det er desværre ikke muligt at komme tættere på omkostninger end de gennemsnitstal, der anført i 
forslag til spildevandsplanen. Det vil være meget individuelt, hvilke udgifter den enkelte borger vil få.  
 
De steder, hvor udgiften viser sig at blive meget høj for at få separeret, skal det vurderes, om der er 
proportionalitet mellem udgift og miljøgevinst. Dette vil blive konkret vurderet, når det bliver aktuelt. 
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Den forøgede nedsivning til grundvandet bør nøje 
analyseres, så der ikke ophobes skadelige kemikalier i 
grundvandet.  

Grundvandet (drikkevandet) bliver nøje overvåget, og forvaltningen og Novafos har meget fokus på det. 
Det stilles krav om rensning og prøvetagning ved større nedsivningsanlæg. Ligeledes stilles der krav til fx 
at minimere anvendelsen af salt til glatførebekæmpelse, så koncentrationen ikke forringer 
grundvandskvaliteten. 

Kommunen bør snarest oplyse borgerne om, at der er 
større områder der allerede er separeret. 

På Gladsaxe Kommunes hjemmeside er der et kort over kloakeringsprincipper (Link), hvor det er muligt 
at indtaste sin adresse og se om det område man bor i er separatkloakeret.  

Genanvendelse af regnvand kan forbedre 
drikkevandsressourcerne. 

Genanvendelse af regnvandet anses som den mest bæredygtige håndtering. I Forslaget til 
Spildevandsplan 2021, opfordres der til, at regnvand opsamles til vanding, før man leder videre til LAR-
løsning eller offentligt regnvandssystem. 
 
Gladsaxe Kommune undersøger også mulighederne for at øge genanvendelsen af regnvand til byens 
drift for eksempel til vanding og fejemaskiner. Dertil fortsætter det igangværende arbejdet med 
bæredygtig regnvandshåndtering på kommunale arealer og bygninger.  

Ved afledning af regnvand til mange små vådarealer vil 
der ske en betydelig forøgelse af myg. 

Vi er klar over at opmagasinering af regnvand kan gøre at der kommer flere myg. Bl.a. kan recirkulation 
give begrænset opholdstid for vandet, så myggene ikke kan være der. For eksempel er det noget som 
allerede er indtænkt i Vandledningsstien og hvor vi kan trække erfaringer fra. Vi vil vurdere i hvert 
enkelt tilfælde om recirkulation kan indtænkes i projekterne.   

Det påpeges at regnvand afledt fra ældre og 
asbestholdige eternittage er sundhedsskadelig og det 
vand må f.eks. ikke anvendes i køkkenhaver eller 
afledes i nærheden af børneinstitutioner. 

Sundhedsstyrelsen har fra 2009 lavet en undersøgelse om den sundhedsmæssige effekt af asbestholdigt 
opsamlet regnvand til vanding af afgrøder. Konklusionen på denne undersøgelse er, at det ikke 
medførte nogen helbredsmæssig risiko når asbestfibre er i vand.  
 
Det skal dog påpeges at det udelukkende er luftbårne asbestfibre der er sundhedsfarlige.  
 
Vi fraråder dog at regnvand fra asbestholdige eternittage ikke bør bruges til at vande køkkenhaver med 
spiselige afgrøder. Man kan dog godt bruge regnvandet til vanding af blomster og andre planter.  
 
På Gladsaxe Kommunes arealer vil vi ikke genanvende regnvand fra sundhedsskadelige arealer til 
køkkenhaver mm. Regnvandet vil altid blive håndteret på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, ved bl.a. 
at rense vandet inden det bruges til formålet.  

Børnesikring af de ”nye” søer og render skal formentligt 
iværksættes.  

I de konkrete projekter, vil det vurderes om projekterne er sikkerhedsmæssige forsvarlige.    

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/miljoe-og-klima/din-nye-kloak/kort-over-kloakeringsprincipper
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Den forøgede nedsivning kan ændre 
grundvandsstanden og give sætningsskader i bygninger. 
Kommunen må informere grundejerne om hvilke 
områder det handler om og hvor der bør anlægges 
omfangsdræn. 

Enhver nedsivningstilladelse gives efter en konkret faglig vurdering. Hvis det vurderes, at en 
nedsivningstilladelse kan medføre en uhensigtsmæssig konsekvens, bliver der meddelt et afslag på 
ansøgningen. 
 
Forvaltningen har fået udarbejdet en analyse der giver et overblik over mulighederne for at etablere 
nedsivningsløsninger. Disse data er tilgængelige på kommunens hjemmeside (webkort). De områder der 
er røde på kortet, er arealer, hvor der er en forventning om, at grundvandsstanden på sigt vil blive 
mindre end to meter fra terræn. 

I særligt belastede områder må kommunen være pligtig 
til at udføre afværgeforanstaltninger. 

Der er i 2020 udarbejdet en analyse, der viser at det er samfundsøkonomisk bedre at lade forsyningen 
få ansvaret for at håndtere det terrænnære grundvand end at lade borgerne etablere selvstændige 
løsninger for hver matrikel. Men lovgivningen er lige nu, at hverken Gladsaxe kommune eller Novafos 
har hjemmel til at etablere dræning af områder. 
 
Spildevandsplanen indeholder ikke tiltag der forværrer grundvandsniveauet ud over hvad Novafos’ 
normale renovering af ledninger kan medføre. 

En aktiv information og dialog med borgerne. 
 
Det er meget vigtigt, at kommunen omkring det private 
separeringsprojekt kan tilbyde teknisk og juridisk 
rådgivning overfor grundejeren samt at tilbyde en liste 
over certificerede og velinformerede kloakfirmaer. 
Derudover en forventning om at der bliver gennemført 
lokale høringer i områderne forud for igangsættelsen af 
omlægningen, især hvis der skal anlægges tunneller 
eller udpeges oversvømmelsesarealer. 

Vi vil hjælpe borgerne godt i gang med processen når et konkret område står for tur. Når vi går i gang 
med planlægningen af et område ca. 7 år før der skal være separatkloakeret planlægger vi at afholde 
forskellige arrangementer, hvor I får hjælp til at komme i gang. Det kan f.eks. være til hvordan man skal 
læse en kloaktegning, hvad man skal spørge en kloakmester om, inspiration til, hvordan fuld separering 
kan udføres på forskellige typer af huse, gode råd til hvornår det er bedst at gennemføre fuld separering 
osv. 
 
Vi vil gerne inddrage borgernes lokale viden og ideer, når vi går i gang med at planlægge hvordan de 
offentlige arealer i et område skal klimatilpasses. Vi vil også rigtig gerne i dialog om, hvad der er vigtigt 
for borgerne i forhold til funktioner, indretning, udseende osv. 
 
Det er kommunens opgave på demokratisk vis at sikre, at alle bliver hørt og ud fra dette træffe 
beslutning om, hvordan et givent område skal separatkloakeres. 

Det forslås at grundejere der separerer og tilslutter sig 
hurtigt, tilbydes en gradueret bonus af kommunen.  

Det er ikke en mulighed i henhold til lovgivningen.  

Der bør snarest udsendes information om kotehøjder 
på det nye afløb i vejen.  

Det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget om tilslutningskoter i de enkelte 
områder. Det må afvente til start af området. Dem, der har brug for at udføre tiltag før da, bliver 
opfordret til at kontakte kommunen, for at vi på bedst mulig måde kan vejlede dem i, hvilke muligheder 
de har. 
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Rækkefølgeplanen bør så vidt muligt overholdes i 
løbende dialog med borgerne og webkort skal løbende 
opdateres omkring gravearbejde.  

Der vil altid ligge en opdateret rækkefølgeplan på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, hvor det er muligt 
at se, hvornår vi forventer at komme til det pågældende område.  
 
På Gladsaxe Kommunes hjemmeside, er det muligt at se et opdateret kort over hvor der aktivt graves, 
fremtidige gravninger og hvor der er graveansøgninger i gang (Link).  

Kommunikationen omkring LAR bør kommunikeres 
bedre ud gennem lokalblade og meddeles direkte 
gennem e-Boks eller mail/brev.  
 
Herunder også fristen for refusion ved LAR. 

Forvaltningen vil styrke kommunikationen. Hvordan det præcist vil blive gjort, er ikke fastlagt endnu. 
 

Den aktuelle godtgørelse på ca. 22000 kr. til 
grundejeren for LAR finder vi i øvrigt er for lille. 

Det er lovbestemt hvor meget der må tilbagebetales. Den maksimale tilbagebetaling af 
tilslutningsbidraget udgør i 2021 ca. 26.000 kr.  

Grundejerforeningen ønsker at fremrykke planerne for 
reducering af overløb af spildevand til Bagsværd Sø. 

En af de væsentligste parametre som ligger til grund for rækkefølgeplanen er vandområdeplanens krav 
om indsatser for at reducere regnbetingede overløb til vandområder. Der er pt. ingen krav herom i 
forhold til Bagsværd Sø. Derfor er områder, der i dag har overløb til Kagsåen, Utterslev Mose og 
Nordkanalen, prioriteret højere.  
 

Afsnittet om rensning af regnvand i.h.t. til BAT er ret 
uklart formuleret, især sammenkædningen med 
spørgsmålet om proportionalitet med den mulige 
miljøgevinst. 

Det er et fortolkningsspørgsmål og en forhandling mellem miljømyndighed og forsyning, som skal afveje 
hensynet mellem yderligere miljøgevinst og øget vandtakst. Det er et område, hvor der løbende sker en 
teknologisk udvikling, og hvor holdninger i samfundet til miljø også ændrer sig. Det er derfor ikke muligt 
pt. at formulere afsnittet mere præcist. 

Grundejerforeningen foreslår at overveje en større 
dimension i afløbsrørene end en 5-års-regn med f.eks. 
30 % større diameter. 

Novafos er ansvarlige for dimensioneringen og at afløbssystemerne lever op til det i spildevandsplanens 
fastsatte serviceniveau. I dimensioneringen tages bl.a. højde for, at klimaet vil udvikle sig yderligere, 
hvorfor der dimensioneres til mere end en nutidig 5-års-hændelse. Der udføres altid en konkret 
vurdering af, hvilken sikkerhed der skal indlægges i det enkelte projekt, det gælder både ledninger og 
bassiner. 
For hvert område vil det desuden blive beregnet om serviceniveauet skal hæves fra de 5 år, til en større 
hændelse. Der er en statslig model for hvordan denne beregning skal udføres. (jf. spildevandsplanens 
afsnit 4.4.3) 

I forhold til lokale mål for regnvand på terræn ønskes, 
at grundejerne snarest bliver bekendt med risikoen for 
oversvømmelse, der kan forventes på hver grund. 

Implementeringen af lokale mål sker gennem et tillæg til spildevandsplanen, forventeligt samme tillæg 
som indeholder separeringsprojektet for et område. 
 
Der forventes samme lokale mål for regnvand på terræn for hvert område. Det er dog helt ny lovgivning 
og der skal gøres nogle erfaringer, for hvordan analyserne gennemføres i praksis. 

https://webkort.gladsaxe.dk/spatialmap?selectorgroups=gravninger&mapext=707446.4+6178565.6+728553.6+6188434.4&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet+theme-rosy_aktiv_gravning_yderside+theme-gladsaxe&mapheight=776&mapwidth=1654&label=&ignorefavorite=true&profile=borger_avanceret
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Det generelle serviceniveau og et eventuelt lokalt mål for regnvand på terræn vil indgå i 
tilslutningstilladelserne som meddeles grundejerne i takt med separeringen af områderne. 
 
Derudover vil det indgå i kommunikationsindsatsen og inddragelsen som gennemføres i de enkelte 
områder. Det kan fx være fysisk materiale som omdeles eller beskeder til borgernes e-boks. 
 
Der findes i dag allerede offentliggjorte kort over oversvømmelsessandsynligheden (fx Gladsaxe 
Kommunes Klimatilpasningsplan). 

Kommunen bør oplyse grundejerne om, at det kun er 
lovligt at etablere omfangsdræn og at andre former for 
afdræning til det fælles afløbssystem ikke er tilladt. 

Det er rigtigt, at forsyningen må modtage vand fra omfangsdræn omkring boligen, men ikke drænvand 
fra haver, grønne arealer eller fra grundvandssænkende dræn. Dette er beskrevet i forslaget til 
spildevandsplanen i afsnit 4.4.4 og 6.8.  
 

Det er vigtigt at kommunen oplyser grundejerne om, at 
afløbskoefficienterne skal overholdes, herunder at er 
skal anlægges forsinkelsesforanstaltninger hvis den 
overskrides.  

Forvaltningen og Novafos vil gøre meget ud af at kommunikere til grundejerne - særligt i de områder, 
hvor vi går i gang med et separeringsprojekt. Der er mange vigtige informationer, så vi håber, at vi 
finder de rette metoder til at få budskaberne frem. 

Det anbefales at det gøres tydeligt at det er 
grundejerens eget ansvar, at sikre sin ejendom imod 
opstuvning af vand fra det offentlige afløbssystem. 

Vi vil hjælpe borgerne godt i gang med processen når et konkret område står for tur. Når vi går i gang 
med planlægningen af et område, vil vi have et særligt fokus på borgerne i forhold til at forberede jer på 
den kommende proces.  
 
I spildevandsplanens afsnit 6.1.3 Grundejeres rettigheder og pligter, står følgende: ” Det er grundejers 
eget ansvar at sikre sin ejendom imod opstuvning fra det offentlige afløbssystem samt sikre sig imod 
oversvømmelser generelt.” 

19. Søborg Grundejerforening 

Grundejerforeningen forslår muligheden for, at den 
enkelte husejer kan få udskudt finansieringen på 
samme vilkår som dem, der fælder for udskydelse af 
ejendomsskatter. 

Der er hjemmel i Grundskyldsloven til, at Byrådet kan beslutte, at der kan ydes lån til pensionister til 
kloakarbejder efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatter. By- og Miljøforvaltningen 
anbefaler, at denne mulighed belyses nærmere, og at der fremlægges en selvstændig sag om dette 
forhold senest i forbindelse med fremlæggelse af en sag om principper for administrationspraksis.  
 
Udover dette kan der ikke ydes økonomisk støtte, men både Gladsaxe Kommune og Novafos vil strække 

sig langt, for at ingen kommer i klemme. 
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De steder, hvor udgiften viser sig at blive meget høj for at få separeret, skal det vurderes, om der er 
proportionalitet mellem udgift og miljøgevinst. Dette vil blive konkret vurderet, når det bliver aktuelt. 

Det forekommer uklart, hvor der kan klages, såfremt 
husejerne ikke er enige i afgørelser vedrørende 
separation. Der bør fra start være klare 
klagemuligheder f.eks. via et nævn eller lignende på 
området. 

Vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelser i 
henhold til spildevandsplanens rammer følger de gældende klageregler i den tilknyttede lovgivning, 
Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.  
 
Med hensyn mulighed for klage over dispensationsafgørelser vil dette blive søgt beskrevet i den 
kommende administrationspraksis. 

Muligheden for håndtering af vand på egen grund og 
andre alternative løsninger ”over jorden” bør udbredes. 
Det samme bør gælde forslag til løsninger ”under 
jorden”. 
 
Der bør oprettes en vidensbank med løsningsforslag, 
erfaringer m.m., som den enkelte grundejer kan tilgå. 

I Gladsaxe Kommunes Klimatilpasningsplan er der udarbejdet et idékatalog der viser forskellige typer af 
løsninger til hvordan man kan håndtere sit regnvand, både på privat matrikel og på de offentlige 
arealer. Det er et rigtigt godt forslag at udvide dette katalog, da der løbende kommer kendskab til nye 
løsninger og teknologier.   
 

Der nævnes den voldsomme udgiftsstigning på vand, 
der kommer, efterhånden som arbejdet føres ud i livet. 
Stigningen virker meget voldsom. Der foreslås, at 
finansieringen af projektet strækkes over en længere 
årrække, så den årlige udgift formindskes. 

Takststigningen vil ske jævnt og vil ske uanset hvilken strategi, der vælges. Der er ikke et politisk ønske 
om at gøre anlægsperioden længere, tværtimod. 
 

20. Foreningen Lokal Agenda 21 

Det er ikke behageligt at tænke på, at der ved overløb 
kan udledes fækale bakterier, vira etc. Til Bagsværd Sø, 
især ikke, da søen benyttes til flere rekreative formål, 
hunde bader i den etc. Det kunne tale for et tidligere 
stop for overløb.  
 
Foreningen Lokal Agenda 21 håber ikke, at fortsatte 
overløb til Bagsværd Sø vil være et forhold, der bremser 
evt. tiltag vedr. rensning af søen. 

En af de væsentligste parametre som ligger til grund for rækkefølgeplanen er vandområdeplanens krav 
om indsatser for at reducere regnbetingede overløb til vandområder. Der er pt. ingen krav herom i 
forhold til Bagsværd Sø. Derfor er områder, der i dag har overløb til Kagsåen, Utterslev Mose og 
Nordkanalen, prioriteret højere 
 

Lokal Agenda 21 håber at der kommer opmærksomhed 
på effekten af regnvand fra veje (herunder mikroplast) 
har på naturen, når regnvandet ledes til naturområder.  

Det er bestemt et opmærksomhedspunkt. Mikroplast er endnu ikke et område som er reguleret. Det vil 
dog indgå i den konkrete vurdering af nødvendige renseforanstaltninger i forbindelse med, at der gives 
tilladelser til udledning af regnvand, ligesom øvrige forureningskilder fra vejarealerne vil. 
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21. Benny Thomsen 

Benny Thomsen påpeger at omkostningerne for den 
enkelte parcelhusejer vil for nogle overstige det 
estimeret beløb i spildevandsplanen med flere 100 %. 
Det bør tydeligt fremgå hvor meget det har kostet for 
den parcelhusejer som har betalt mest i 
modelkommunen. 

Det er desværre ikke muligt at komme tættere på omkostninger end de gennemsnitstal, der anført i 
forslag til spildevandsplanen. Det vil være meget individuelt, hvilke udgifter den enkelte borger vil få.  
 
De steder, hvor udgiften viser sig at blive meget høj for at få separeret, skal det vurderes, om der er 
proportionalitet mellem udgift og miljøgevinst. Dette vil blive konkret vurderet, når det bliver aktuelt. 
 

Kommunen påstår at den og Novafos vil være 
"Behjælpelig med råd og vejledning" i forbindelse med 
udførelsen af arbejdet med spildevandsplanen. Novafos 
er primært interesseret i at tjene penge, og 
kommunens primære interesse er tilsyneladende at 
fylde borgerne med noget der er værre end forbandet 
løgn. 

Vi vil hjælpe borgerne godt i gang med processen når et konkret område står for tur. Når vi går i gang 
med planlægningen af et område ca. 7 år før der skal være separatkloakeret planlægger vi at afholde 
forskellige arrangementer, hvor I får hjælp til at komme i gang. Det kan f.eks. være til hvordan man skal 
læse en kloaktegning, hvad man skal spørge en kloakmester om, inspiration til, hvordan fuld separering 
kan udføres på forskellige typer af huse, gode råd til hvornår det er bedst at gennemføre fuld separering 
osv. 
 
Det er kommunens opgave på demokratisk vis at sikre, at alle bliver hørt og ud fra dette træffe 
beslutning om, hvordan et givent område skal separatkloakeres. 

22. Espegårdens Grundejerforening 

Kan Kommunen stille finansiering til rådighed på 
samme vilkår som parcelhusejere, der får udskudt 
ejendomsskat? 

Der er hjemmel i Grundskyldsloven til, at Byrådet kan beslutte, at der kan ydes lån til pensionister til 
kloakarbejder efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatter. By- og Miljøforvaltningen 
anbefaler, at denne mulighed belyses nærmere, og at der fremlægges en selvstændig sag om dette 
forhold senest i forbindelse med fremlæggelse af en sag om principper for administrationspraksis.  
 
Udover dette kan der ikke ydes økonomisk støtte, men både Gladsaxe Kommune og Novafos vil strække 

sig langt, for at ingen kommer i klemme. 

De steder, hvor udgiften viser sig at blive meget høj for at få separeret, skal det vurderes, om der er 
proportionalitet mellem udgift og miljøgevinst. Dette vil blive konkret vurderet, når det bliver aktuelt. 

De forventede omkostninger for hver parcelhusejer skal 
tydeliggøres. 

Det er desværre ikke muligt at komme tættere på omkostninger end de gennemsnitstal, der anført i 
forslag til spildevandsplanen. Det vil være meget individuelt, hvilke udgifter den enkelte borger vil få.  
 



25 
 

De steder, hvor udgiften viser sig at blive meget høj for at få separeret, skal det vurderes, om der er 
proportionalitet mellem udgift og miljøgevinst. Dette vil blive konkret vurderet, når det bliver aktuelt. 
 

Der ønskes en udvidet service, mere lempelige regler og 
en ensartet behandling af sagerne fra kommunens side 
til disse nedsivnings- og tilbageholdelsesprojekter. Kan 
kommunen bekræfte, at der vil blive afsat flere 
ressourcer til de mange ansøgninger vedr. 
tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, der vil komme fra 
parcelhusejerne? 

Det er forsyningen der behandler ansøgninger om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Der er en fælles 
forventning mellem kommune og forsyning om, at der er ressourcer til at løfte de opgaver som 
spildevandsplanen medfører. 

Spildevandsplanen skal tydeliggøre den forventede 
større vandregning over for alle vandkunder på et tidligt 
stadie. 

I forbindelse med lancering af Forslag til Spildevandsplan 21 er det i forskellige sammenhænge 
beskrevet, at taksten på vand- og spildevandsområdet vil stige til omkring det dobbelte over de næste 
30-40 år. Det skyldes ikke specifikt, at der skal separeres, for uanset hvilken strategi der vælges for 
udbygning af afløbssystemet, vil det medføre store investeringer. 
 
Taksten vil stige jævnt over de kommende år, og der er flere parametre end de investeringer, som 
fremgår af spildevandsplanen, der har indflydelse på taksten. 
Spildevandsplanen er kommunens planlægningsværktøj, og det er Novafos, som fastsætter taksten. 
Spildevandsplanen er derfor ikke det rette sted at beskrive en takstudvikling. 
 

Efter separering, vil der kunne forekomme hyppigere 
behov for spuling af forstoppede kloakledninger. Hvis 
det sker på grundejerens grund, så påhviler 
spuleudgifterne grundejeren. Dette bør tydeliggøres 
overfor grundejerne.  

Ved parcelhusejerens separatkloakering på egnen grund skal den hyrede autoriserede kloakmester, som 
står for dimensioneringen af kloaksystemet sikre, at fald- og dimensioneringsforholdene er i 
overensstemmelse med standarderne på området. Disse standarder omfatter også sikring af 
selvrensning af ledningerne. Det betyder, at der ikke skulle forventes øgede tilstopninger af hverken 
spildevands- eller regnvandsstikkene. 

Da beplantninger og træer i haverne vil kunne opsamle 
store vandmængder, foreslår vi, at Kommunen gør 
parcelhusejerne opmærksom på dette og evt. indfører 
en tilskudsordning. 

Gladsaxe Kommune ønsker at være en kommune med gode vilkår for at øge biodiversiteten, så vi er 
enige i at beplantning i blandt andet parcelhushaver er en god idé. Det vil også give et mere naturligt 
vandkredsløb, hvis der i stedet for ”hård” belægning, vælges noget permeabelt og noget med 
beplantning. 
Beplantningens effekt på skybrud og det terrænnære grundvandsniveau som er højest i vinterhalvåret, 
er desværre begrænset. Der er dog mange andre gode effekter af beplantningen. 

23. Mads Kjær Andersen 
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Der er et ønske om at der hurtigst muligt og gerne 
inden første etableringsbølge, at der kan gives 
dispensation til boliger med regnafløb i kælderskakte 
osv. 

Der arbejdes på et administrationspraksis hvor der bl.a. bliver skabt klarhed over muligheden for at give 
dispensation for lyskasser og dybtliggende kælderskakte osv. Grundlaget forventes færdigt sidst på året.  

24. Torben Sønnichsen 

Kan Kommunen stille finansiering til rådighed på 
samme vilkår som parcelhusejere, der får udskudt 
ejendomsskat? 

Der er hjemmel i Grundskyldsloven til, at Byrådet kan beslutte, at der kan ydes lån til pensionister til 
kloakarbejder efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatter. By- og Miljøforvaltningen 
anbefaler, at denne mulighed belyses nærmere, og at der fremlægges en selvstændig sag om dette 
forhold senest i forbindelse med fremlæggelse af en sag om principper for administrationspraksis.  
 
Udover dette kan der ikke ydes økonomisk støtte, men både Gladsaxe Kommune og Novafos vil strække 

sig langt, for at ingen kommer i klemme. 

De steder, hvor udgiften viser sig at blive meget høj for at få separeret, skal det vurderes, om der er 
proportionalitet mellem udgift og miljøgevinst. Dette vil blive konkret vurderet, når det bliver aktuelt. 

Kan kommunen bekræfte, at der vil blive afsat flere 
ressourcer til de mange ansøgninger vedr. 
tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, der vil komme fra 
parcelhusejerne? 

Det er forsyningen der behandler ansøgninger om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Der er en fælles 
forventning mellem kommune og forsyning om, at der er ressourcer til at løfte de opgaver som 
spildevandsplanen medfører. 

Spildevandsplanen skal tydeliggøre den forventede 
større vandregning over for alle vandkunder på et tidligt 
stadie. 

I forbindelse med lancering af Forslag til Spildevandsplan 21 er det i forskellige sammenhænge 
beskrevet, at taksten på vand- og spildevandsområdet vil stige til omkring det dobbelte over de næste 
30-40 år. Det skyldes ikke specifikt, at der skal separeres, for uanset hvilken strategi der vælges for 
udbygning af afløbssystemet, vil det medføre store investeringer. 
 
Taksten vil stige jævnt over de kommende år, og der er flere parametre end de investeringer, som 
fremgår af spildevandsplanen, der har indflydelse på taksten. 
Spildevandsplanen er kommunens planlægningsværktøj, og det er Novafos, som fastsætter taksten. 
Spildevandsplanen er derfor ikke det rette sted at beskrive en takstudvikling. 
 

Anke over at høringssvar og beslutning i byrådet ligger 
forud for det årlige borgmestermøde. Argumentet for 
at kommunens tidsplan ikke kan rumme en 
offentlighedsperiode på mere end få uger er et dårligt 

Grundet corona-restriktioner har det bl.a. været svært at mødes fysisk. Derfor har der været flere 
forskellige muligheder for at skabe en dialog på andre måder. Hver uge i høringsperioden har vi 
annonceret i Gladsaxebladet i annoncen ”Din kommune informerer”. Vi har også jævnligt skrevet om 
Spildevandsplanen på Gladsaxe Kommunes profil på Facebook, hvor man altid kan stille spørgsmål 
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signal til parcelhusejerne. Udmeldingen til borgerne har 
været meget lavmælt. 

under opslagene. Ligeledes har vi kommunikeret på LinkedIn og Instagram, hvor man også kan stille 
spørgsmål. 
 
På grund af ændringer i corona-restriktioner, var vi nødt til at aflyse flere af de planlagte arrangementer 
i forbindelse med Forslaget. Vi besluttede derfor at forlænge høringsperioden med yderligere 6 uger, så 
høringsperioden samlet set var på 16 uger. Høringsperioden gik fra 26. november 2020 frem til 14. 
marts 2021. Det var for at give jer yderligere tid til at stille spørgsmål og indgive høringssvar til forslaget.   

Efter separering, vil der kunne forekomme hyppigere 
behov for spuling af forstoppede kloakledninger. Hvis 
det sker på grundejerens grund, så påhviler 
spuleudgifterne grundejeren. Dette bør tydeliggøres 
overfor grundejerne.   

Ved parcelhusejerens separatkloakering på egen grund skal den hyrede autoriserede kloakmester, som 
står for dimensioneringen af kloaksystemet sikre, at fald- og dimensioneringsforholdene er i 
overensstemmelse med standarderne på området. Disse standarder omfatter også sikring af 
selvrensning af ledningerne. Det betyder, at der ikke skulle forventes øgede tilstopninger af hverken 
spildevands- eller regnvandsstikkene. 

Det forslås at parcelhusejere får overblik over de 
muligheder der er ved tilbageholdelse af regnvand på 
egen grund og efter godkendt ansøgning, kan få 
tilbagebetalt tilslutningsbidraget.  

Forvaltningen vil i forbindelse med separeringen give information og vejledning. Forvaltningen vil også 
gennemføre en informationskampagne ift. lokal afledning af regnvand (LAR). Forvaltningen forventer at 
flere vil have interesse for LAR, da det kan være en billigere løsning de steder, hvor der kan gives en 
nedsivningstilladelse. Der kan samtidig med nedsivningstilladelse søges om tilbagebetaling af 
tilslutningsbidraget. Tilbagebetalingen kan ske når regnvandet er koblet fra det offentlige afløbssystem. 

Manglende vedligehold af regnvandsbassin ved 
Råvænget 3. 

Bassinet på Vibevænget modtager vand fra et stort fælleskloakeret område, og det er vand fra hele 
området, som under regn benytter bassinet. Novafos er ikke bekendt med at der er problemer med 
driften, men vi hører gerne fra beboerne hvis man i området ved Vibevænget oplever problemer med 
hyppigere oversvømmelser. 

Kommunens behandling af ansøgninger om 
tilbageholdelse af regnvand må revideres, idet man ikke 
kan acceptere at to nabogrunde oplever 
forskelsbehandling. 

Enhver nedsivningstilladelse gives efter en konkret faglig vurdering. Hvis det vurderes, at en 
nedsivningstilladelse kan medføre en uhensigtsmæssig konsekvens, bliver der meddelt et afslag på 
ansøgningen. Forvaltningen er ikke gjort bekendt med hvilke ansøgninger der henvises til, og kan derfor 
ikke forholde sig til det konkrete eksempel. 

Espegårdens grundejerforening må bede om at 
områdets regnvandskapacitet gennemgås, således at 
nedlagte og rørlagte åer genopdages og genetableres.  

Tak for input omkring forslag til fritlægning af åer. Vi vil i den udstrækning det bliver relevant, tage det 
med i planlægningen. 

Kommunen skal være behjælpelig med lempede regler 
for accept af forsinkelse, fordampning og evt. 
nedsivning.  

Enhver tilladelse gives efter en faglig vurdering, og ansøger må give de fornødne oplysninger. Der vil 
ikke blive lempet på kravene til ansøgningernes indhold. Hvis der er konkrete forslag til, at processen 
kan forenkles, medvirker vi gerne til at kigge på dette. 

Vigtigt at være i god tid med lokale løsninger før 
påbuddet kommer. 

Løsningerne for separeringen på de offentlige arealer anlægges inden der gives påbud til grundejerne.  
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Alle grundejere får minimum en frist på 5 år til at ændre kloaksystemet på egen grund. Denne frist løber 
fra tillægget til spildevandsplanen er vedtaget. Når fristen udløber vil grundejeren få et påbud om at få 
ændret kloaksystemet.  
 

Serviceniveauet skal øges skrives der, såfremt det 
samfundsøkonomisk kan betale sig. Hvad mener 
Kommunen med dette? 

Jævnfør ny lovgivning vil Gladsaxe Kommune og Novafos gennemføre samfundsøkonomiske 
beregninger for hvert område. For at kunne indføre et serviceniveau for regnvand på terræn, skal denne 
analyse vise, at det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. Altså, at anlægsprisen ved at udbygge med 
et regnvandssystem der kan håndtere større hændelser, modsvares af de skader man forhindrer og 
andre gevinster man opnår. Der er en statslig model for, hvordan disse beregninger skal udføres. 

25. Andy Lykke Hansen 

Andy Lykke Hansen mener at Spildevandsplan 2021 
medfører at forsyningsområdet privatiseres og 
anmoder om, at et flertal af Byrådet melder os ud af 
Novafos. Det foreslås at Gladsaxe Kommunes egen 
forsyningsafdeling kan stå for opgaven.   

Selskabsgørelse af vandsektoren er lovbestemt, så der er ingen mulighed for at ”melde os ud” af 
Novafos. 

Miljøvurdering af Miljørapporten mangler og den kan 
ikke påklages til anden myndighed. 

Der foretaget en miljøvurdering af Spildevandsplanen, Miljørapporten har været vedlagt forslag til 
spildevandsplanen i høringsperioden. Der er 4 ugers klagemulighed omkring retslige forhold med 
hensyn til processen for tilvejebringelse af Miljørapporten. 

Spildevandsplanen kan efter vedtagelse ikke påklages til 
anden administrativ myndighed. 

Det er korrekt, men den kan indbringes for domstol inden 6 måneder fra vedtagelse 

Hvor mange af kommunens medarbejdere har været på 
kursus i Lokal Afledning af Regnvand?  
Hvis ikke vil jeg anbefale, at Gladsaxe Kommune sender 
3 til 4 medarbejdere på dette kursus. 
Bagefter kan de rådgive enkelte boligafdelinger, 
grundejerforeninger om tilskud fra Kommunen. 

Det tilstræbes løbende, at forvaltningens medarbejdere har de fornødne kompetencer til at varetage 
blandt andet vejledning af boligafdelinger med hensyn til LAR. 

De byrådsmedlemmer der stemmer for at privatisere 
vores vand må melde klart ud så vi ikke stemmer på 
dem til valget. 

Forvaltningen har ingen kommentarer.  

 


