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Kære Stine 

I spildevandsplanen er  i afsnit 4.5.1 og 4.5.2 anført, hvilken afløbskoefficient der må afledes fra, 

og hvornår I kræver forsinkelse på egen grund. Jeg tænker, at der mangler at blive oplyst, 

hvilken regnintensitet grundejere må aflede med.  

 

 

Med venlig hilsen 
  
  
Iben Nøhr Bertelsen 

Miljømedarbejder 
  
  

 
  
  
Ballerup Kommune 
Hold-an Vej 7 
DK-2750 Ballerup 
  
Tlf:     4477 2000 

Dir:     4175 0124 
E-mail: ibbe@balk.dk   
www.ballerup.dk 
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Indsigelser mod ”Spildevandsplan 2021-2030” 

 
1.  Demokratisk kritisabel proces 

I vor Coronatids nedlukning og mødeforbud for mere end fem mennesker lever  
Novafos ikke op til sit tilsagn om at sikre ”grundejerne godt informeret … og 

hyppige muligheder for dialog” (s 14).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Spildevandsplanens uklare problemløsning  

”Særligt for denne spildevandsplan er … at de to vandstrømme regnvand og 
spildevand bliver adskilt (så) … der ikke ledes spildevand ud i vådområderne” 

(s 5). Men kun 5 % af regnvandet i Gladsaxe ledes bort i den eksisterende 
fælles regn- og spildevandskanal. Resten falder på veje, i haver, parker, skove, 

moser, osv. Og de 5 % regnvand skal kost knap 9 mia. kr. i separation selvom 
kun ”hovedparten af regnvandet vil blive renset, inden det udledes til 

vandområderne” (s 14).  
  

3. Spildevandsplanen er ikke koordineret med andre kommuner. 
Det forringet effekten af regn-og spildevandssepareringen. 

 
4. Grundejerne starter med at betale 

Spildevandsprojektet   
- rækker 35 -40 år (s 5) ud i fremtiden,  

- koster det offentlige 6,8 mia. kr. (s 32) samt de private husejere en  

  individuelt anslået tilslutningsafgift på mellem kr. 30.000 -50.000 eller 
  anslået ca. 2 mia. og  

- har flere uafklarede forhold om ”dispensation” for den obligatoriske 
  tilslutningspligt, andre løsninger (faskiner), regnvandsgenanvendelse, mv.  

Novafos starter ikke projektet med selv at have anlagt regnvandsledninger til 
vådområder, men kræver at boligejerne tilslutter sig endnu ikke funktionelle 

vandområdeledninger.  
 

Spildevandsplanen gør Gladsaxe til Gravsaxe og til et stort byrådsvalgsemne 
16. november. 

Henning Sørensen 
Borremosen 13 

2800 Lyngby  
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For nogle boligejere med fritliggende huse kunne det måske være en mulighed at opsamle regnvand 
fra tage og faste belægninger i tanke for at bruge det til toiletskyl og havevanding. Tankens størrelse 
måtte beregnes efter areal og regnmængde og kunne være nedgravet eller i huset. Eventuelt 
overskud af vand kunne ledes til en faskine. Tilslutning, filter og pumpe skulle udføres af autoriseret 
VVS-firma. Vandkvaliteten egner sig nok ikke til tøjvask. 
 
Med venlig hilsen, 
Mikael Kristensen 
Fremtidsvej 8 B 
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Kære Gladsaxe Kommune/ Stine Elrond 
 
Kroppedal Museum har modtaget og læst forslag til Spildevandsplan 2021 for Gladsaxe Kommune. Det er 
meget omfattende anlægsarbejder, der bliver beskrevet i rapporten og dertil har vi nogle kommentarer og 
forslag. 
 
Vådområder - moser, søer, vandløb, kanaler og søbredder - er som udgangspunkt sårbare områder for 
kulturhistorien. De våde områder har været grundlag for mange stenalderbopladser, her ligger rester af 
depotfund og der kan være spor efter transport via vandvejene fra hele oldtiden. F.eks. fund af en stammebåd i 
Tibberup mose. 
 
Når der planlægges regnvandsafledninger m.m. på overfladen til sø, mose og åer vil det uvægerligt medføre 
gravninger af grøfter og render, der endnu ikke er klart definerede. 
Spildevandsplanen giver en grundig og oversigtlig gennemgang af alle projekter, men det vil kræve en særskilt 
arkivalsk kontrol at gennemgå alle områder, hvor der skal foretages anlægsarbejder i forbindelse med nye 
tiltag for spildevand og regnvand. 
 
Kroppedal Museum indgår gerne i en et samarbejde om at udarbejde en rapport inkl. besigtigelser af de 
berørte områder mod betaling. Et overfladisk skøn er at det vil tage en uges arbejde at give en ordentlig 
gennemgang af vådområderne i kommunen - set med antikvariske øjne. 
 
Med venlige hilsener Linda 
 
.  
 
 
 
--  
 
________________________________________ 

Venlig hilsen 

  

Linda Boye 



Museumsinspektør Forskning og Arkæologi 

  

Kroppedals Allé 3         T 43 30 30 10 

DK-2630 Taastrup         M linda.boye@kroppedal.dk 

  

www.kroppedal.dk 
www.99xvstgn.dk 
www.vikingebro.dk 
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Til Gladsaxe kommune.    d. 8. Marts 2021 

     Ejerlauget Ellekilde 

     v. Johnny Fredericia 

     Ph.D. Hydrogeolog 

     Elltetoften 24, 2800 

      

Høringssvar til: ”Forslag til Spildevandsplan 2021 for Gladsaxe Kommune”. 

Ejerlauget Ellekilde tillader sig hermed at fremsende høringssvar til det annoncerede ”Forslag til 

Spildevandsplan 2021”. Høringsfristen er angivet til 14. marts.  

Høringssvaret er afgivet på grundlag af det på Gladsaxe kommunes hjemmeside uploaded: ”Forslag til 

Spildevandsplan”, den tilhørende ”Miljørapport for Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2021” af oktober 

2020 udarbejdet af Rambøl, samt diverse kort og materialer som der er linket til i Spildevandsplan 2021. 

Resumé: 

På baggrund af nedenstående høringssvar kan det Ejerlaugets indvendinger, krav og anbefalinger og 

forslag til kommunens spildevandsplan opsummeres således: 

• Kommunen anmodes om at stille yderligere nedsivningstilladelser upstrøms til Ejerlaugets område, 

dvs. i området Tjørnevænget og ud til Buddingevej – i bero indtil: 

o Det er godtgjort og dokumenteret at denne betydelige grundvandsdannelse ved nedsivning 

ikke påfører ejerlaugets beboere en terrænnær grundvandstigning der: 

▪ gør kældre våde og truede af skimmelsvamp, 

▪ forsumper haver og fællesarealer 

▪ medfører at de lokalplansbeskyttede (lokalplan L80) træer på ejerlaugets 

fællesareal går ud fordi de ender med at stå med rødder på vedvarende 

vandlidende areal. 

 

• Kommunen indregner - og fremlægger konsekvenser – for alle 4 følgende bidrag i sin vurdering af 

de fremtidige terrænnære grundvandsforhold for vores huse, haver og fællesarealer nemlig:  

o Den fremtidige klimabetingende grundvandsstigning 

o Grundvandsstigning grundet tætning af kloaknettet 

o Grundvandstigningen grundet neddrosling af den indvundne vandmængde i Gladsaxe som 

Novafos står for, 

o Grundvandstigningen forårsaget af øget infiltration fra faskiner, veje og behandling af 

regnvand på jordoverfladen, som kommunen planlægger og tilskynder til ved tilladelse og 

som man indirekte betaler til ved at tilbagebetale tilslutningsbidrag for vandafledning. 

o Kommunen inddrager sådanne beregninger i områdeplanerne og ikke afskriver 

handlemulighederne ved forinden at fastlægge en bestemt regnvandshåndtering, bl.a. 

gennem nedsivningstilladelser, der ikke kan laves om, når de detaljerede planer skal 

udmøntes. 

 

• Kommunen (jf. planens pkt. 4.4) tilvejebringer og sikrer sig hjemmel til dræning eller 

sektionsmæssig by-pass af stigende terrænnært grundvand på områder, der grundet ”de 4 



ovenstående bidrag” bliver vandlidende således, at store skader og omkostninger for beboerne 

undgås. 

 

• Kommunen påtager sig erstatningsansvar og/eller giver økonomisk bidrag til de af ejerlaugets 

beboere der påtvinges at etablere omfangsdræn for at beskytte deres ejendom og kældre, 

herunder til driften i form af pumper og EL, når forholdet er forårsaget af kommunens 

spildevandsplan. Langvarige retssager er ingen tjent med.  

 

• At kommunen sikrer at der ikke nedlægges regnvandsafledning (evt. gennem dispensation for 

regnvandsafledning i spildevandskloak) eller undlades at etablering af regnvandsafledning således 

et beboeren bliver tvungne til at aflede vand til faskiner/overflader, hvor arealerne er uegnede. 

 

• At kommunen etablerer et overvågningssystem i traceer fra højtliggende områder, hvor der 

infiltreres til lavere liggende områder, hvor der er terrænnært grundvand således, at udviklingen 

kan overvåges og der tilvejebringes et grundlag for løsning af tvister og retssager.  

 

• At der gives dispensationsmuligheder for afledning til den nuværende kloak, hvor afledning fra 

kælderskakte eller hvor regnvand fra tage føres under hus med kælder, således at 

afledningspunktet fra vandet ligger meget dybere end de kommende regnvandsledninger. 

 

• At der etableres muligheder for pensionister til at få optaget omkostningen ved separering som 

”kloakgæld” i ejendommen på samme måde som stigningen i 

grundskylden/ejendomsvurderingerne. 

 

• Ejerlauget medvirker gerne ved etablering af overvågning og går gerne i dialog med kommunen 

og håndteringen af regn- og spildevand. Vi mødes også gerne med forvaltning, Novafos og 

byrådets udvalg. 

 

 Indledning. 

Ejerlauget skal indledningsvist bemærke, at kommunikationen om den største investering i Gladsaxe i 

mange år, der indgribende berører alle kommunens borgere, ikke er kommunikeret direkte til 

grundejerforeningerne, så det nærmest var tilfældighed, at vi i Ejerlauget Ellekilde er blevet opmærksom på 

planen og dens høringsfrist. Dette nævnes fordi planen lægger uhyre stor vægt på kommunikation og 

samarbejde med borgerne (afsnit 3.2.3 og 4.2.2), hvilket vi er helt enige i og gerne bidrager til. 

Nedenfor er først uddybet forhold af generel og principiel karakter forhold, der rækker udenfor Ejerlaugets 

Ellekildes eget område og dernæst følger forhold af direkte betydning for Ejerlauget Ellekildes område og 

dets beboere.  

Generelle og principielle forhold. 

Spildevandsplanens fokus på at undgå oversvømmelse grundet skybrud og spredning af spildevand til 

områdets arealer, såvel som til huse og kældre, er positivt og nødvendigt. Det sætter vi stor pris på. 

Ligeledes vil et bedre dimensioneret regnvandsafledningssystem være en forbedring generelt for borgerne.  



Tiltag der virker ved forsinkelse af regnvand ved midlertidig udledning på ”grønne områder” kan også virke 

hensigtsmæssigt (afsnit 4.5.2). Der skal også kvitteres positivt for løfterne om hjælp og dialog til beboerne, 

når der skal gennemføres separering på egen grund.  

Vores væsentligste anke er at planen ikke forholder sig til det stigende terrænnære grundvand, der er – 

og bliver – et endnu større problem end skybrud for en ikke uvæsentlig del af kommunens borgere og 

husejere. 

 

Indsigelse 1. 

Der mangler vurdering – eller en fremlæggelse heraf - af følgevirkninger af nedsivning og LAR-løsninger i 

forhold til omliggende arealer og boliger i områder, der rækker ud over de umiddelbare naboer. 

Det er stærkt problematisk at kommunen ukritisk prioriterer afledning af vand på egen grund ved 

nedsivning (LAR). LAR nævnes og gentages utallige steder i planen med en hovedomtale i afsnit 4.4 og 4.5.  

Under afsnittet Strategier står som eksempel under 3.2.1 ”bæredygtig håndtering af regnvand” følgende: 

 Først og fremmest gælder det om at begrænse mængden af regnvand, der skal håndteres. Det kan ske ved 

at forebygge klimaforandringerne (reducere udledninger af drivhusgasser) og ved at skabe et mere 

naturligt vandkredsløb, hvor fordampning og nedsivning øges. 

Og i afsnittet 4.2.4 og 4.4. peges såvel på nedsivning på egen grund, som på permeable belægninger i veje 

og befæstede arealer. Initiativer det skal øge grundvandsdannelse og skabe et såkaldt mere naturligt 

vandkredsløb. 

Ses på kortet s. 49, fig. 14 fremgår at LAR områder/projekter allerede er vidt udbredte og i afsnit 4.4., afsnit 

6.2.3 beskrives opnåelse af nedsivningstilladelser, samt hvordan man får dele af tilslutningsbidrag retur 

(afsnit4.2.5. og 6.3.) og det anføres:  

 Hvis en grundejer ønsker at udtræde af kloakforsyningen for regnvand og selv stå for afledningen af 

regnvand til et lokalt vandområde, ved nedsivning eller fordampning, skal kommunen godkende projektet  

på forhånd. Vi er indstillet på at ophæve tilslutningspligten for regnvand for alle ejendommene i 

kommunen, hvis grundejer kan redegøre for alternativ bortskaffelse af regnvandet. Vi vurderer, om den 

foreslåede afledning af regnvand er teknisk og miljømæssigt forsvarlig og hensigtsmæssig [afsnit 6.2.2], og 

giver tilladelse til udledning eller nedsivning og tilladelse til udtræden. 

Det sidste statement kan i den grad betvivles, da det fremgår, at det ser ud til at der alene tages hensyn til 

om der på den konkrete grund kan nedsives vand. Der henvises også til bilag 1. 

Der kan ingen steder ses, at der vurderes hvordan nedsivningen vil påvirke det hydrologiske system og de 

omkringliggende områder. I stedet får man indtryk af et hver grund – bl.a. på basis af nedsivningskortet – 

sagsbehandles hver for sig og uden en plan eller et samlet overblik. Det er en proces, der er i fuld gang og 

ikke afventer områdeplaner for de enkelte områder. 

Det kan have nogle meget alvorlige konsekvenser og som vil være svære at rette op. 

Infilteret vand løber i langt overvejende grad i samme retning som terrænet hælder og vandet vil hæve 

grundvandsspejlet under det område, der infilteres på, men også på tilgrænsende områder. Lavere 

områder, der ligger nedstrøms, får således tilført betydelige mængder regnvand og da de har terrænnært 



grundvand i forvejen, vil grundvandet stige og områderne forsumpes, kældre blive våde med indsivende 

grundvand og fugt give skimmelvækst.  

Eller med andre ord der er betydelig risiko for ødelæggelse af boliger, der gøres ubeboelige, hvis ikke LAR-

strategien styres og tilladelserne sker på baggrund af en helhedsvurdering af et område. 

”Vand bliver ikke væk fordi det nedsives – det strømmer ud/op et andet sted”. 

Nogle overslagsmæssige betragtninger om omfanget af stigningen i infiltrerende vandmængder er givet i 

bilag 2.  

 

Indsigelse 2.  

Kommunens tilgang i forhold til problemer med terrænnært grundvand og infiltration. 

Kommunen er i planen bevidst om at terrænnært grundvand er - og i meget stor grad - bliver et problem, 

dette er grundigt beskrevet i afsnit 4.4.4:  

Terrænnært grundvand I Gladsaxe Kommune giver den øgede nedbørsmængde ikke kun udfordringer for 

afløbssystemet, det viser sig også som et stigende grundvandsniveau. Det er det terrænnære vand, der giver 

udfordringer, med indsivning af vand i kældre, stående vand på terræn og vandmættet jord. I flere områder 

står grundvandet 0-2 meter under terræn, og udfordringerne vil kun blive værre i takt med, at særligt 

vinternedbøren øges. Det har blandt andet de konsekvenser, at der kan opstå bygningsskader, fremme af 

skimmelvækst, eller at nedsivningsløsninger ikke fungerer, og at vandet løber over skel i stedet for at 

nedsive i jorden. En utilsigtet konsekvens af at renovere afløbssystemerne er, at hvor de utætte rør tidligere 

har fungeret som dræn, vil en tætning kunne medføre, at grundvandsniveauet lokalt vil stige. Det betyder, 

at områder som ikke tidligere har haft det, kan begynde at få problemer med højtstående grundvand. En 

anden årsag til stigende grundvandsstand er, at vandindvindingen i Gladsaxe Kommune er faldet 

væsentligt. Det betyder, at områder hvor grundvandsstanden tidligere har været holdt kunstigt nede på 

grund af oppumpning, oplever problemer. Det angives at: 

”Forsyningen har, efter gældende lovgivning, kun få muligheder for at håndtere højtstående grundvand”.  

 

Det er mere end tankevækkende, at kommunen IKKE inddrager, det den har indflydelse på, nemlig den 

øgede nedsivning af regnvand, der også bidrager. Regnvandshåndtering ved LAR-systemer (som man er 

grænseløst forelskede i), er jo hele grundlaget for planen. F.eks. anføres at målet er at skabe mere vand 

på overfladen i form af søer, moser, vandhuller og små vandløb samt at øge grundvandsdannelsen – og 

dermed grundvandsspejlet. 

Men så hænger planen jo ikke sammen – og man venter ikke engang til man har lavet områdeplaner. 

Firkantet sagt: 

 Kommunen/Novafos betaler nogle borgere penge for tiltag, der ødelægger andre borgere ejendomme 

og/eller påfører dem store ekstra udgifter, for at kommunen kan spare noget spildevandsrensning. 

Ekstraomkostninger er f.eks. til etablering af omfangsdræn, der let inkl. bortgravning af terrasser og 

genetablering kan koste i størrelsen 100.000 kr. eller mere per ejendom. Vandet som man infiltrerede et 



sted skal så pumpes bort et andet sted og afledes i regnvandssystemet – og det har kommunen (jf. afsnit 

4.4.) pligt til at aftage. Kommunen anfører at man ikke på nuværende lovgrundlag må håndtere det 

terrænnære grundvand. Eller med andre ord lades en række borgere i stikken med risiko for økonomisk 

meget store tab. 

Konklusion på punktet i afsnit 4.4. i spildevandsplanen angives som følger: 

Forsyningen må modtage vand fra omfangsdræn omkring boligen, men kan ikke modtage drænvand fra 

haver, grønne arealer eller fra grundvandssænkende dræn i øvrigt [afsnit 6.8]. Der er således ingen 

nuværende regler der muliggør, at forsyningen kan håndtere grundvand, selvom der i mange kommuner er 

presserende udfordringer på området. Vi er opmærksomme på problematikkerne omkring terrænnært 

grundvand. Hvis lovgivningen på området ændres, vil der blive set på de muligheder, det skaber 

spildevandsplanen omtales klimaændringerne og at det må forventes af grundvandsspejlet de fleste steder 

stiger grundet et vådere klima (se også fig 7 s. 44 i spildevandsplanen).  

Det er afgørende at Kommunen (jf. planens pkt. 4.4) tilvejebringer og sikrer sig hjemmel til dræning eller 

sektionsmæssig by-pass af stigende terrænnært grundvand på områder, der grundet ”de 4 ovenstående 

bidrag” bliver vandlidende, så store skader og omkostninger for beboerne undgås. 

 

Indsigelse 3.  

Om Kommunens ansvarspådragelse. 

Efter Ejerlaugets vurdering kan man ikke uden ansvar medvirke til at skade andres ejendom: I dette tilfælde 

ved at forsumpe/oversvømme haver og gøre kældre ubeboelige. Tvister i forhold til manglende klimasikring 

og afværgende foranstaltninger kan opstå og bør afklares juridisk. Ligeså skader grundet tætning af rør. 

Med hensyn til ophør/neddrosling af vandindvinding og skader forårsaget heraf, er der uanset det juriske 

grundlag, sager hvor vandforsyningen har fortsat oppumpning med henblik på at tørholde nærliggende 

kældre/boliger andre steder i landet. 

MEN: tilladelse til infiltration og skader der kan opstå i den forbindelse er efter vores opfattelse 

ansvarspådragende for kommunen, da kommunen er bevidst om mulige skadevirkninger af stigende 

terrænnært grundvand (afsnit 4.4.). Man kan således ikke henregne det under uvidenhed/uagtsomhed, 

da kommunen jo netop har så mål at skabe mere grundvand og vådområder, MEN man undlader at 

inddrage sine egne tiltag i de mulige årsager. 

 

Anbefalinger. 

1. Etablering af overvågning (se også pkt. 1 under specifikke forhold). 

Det anbefales at kommunen/Novafos laver en række overvågningstraceer, der kan følge udviklingen i 

terrænnært grundvand i relation til infiltration.  

Ejerlauget medvirker gerne hermed, da vi har en række egnede boringer på vores fællesareal. 

  



 

2. Nye og bedre modellering (se også bilag 2) 

Det anbefales at der laves yderligere modelberegninger med de nyeste værktøjer, så som    

Hydrologisk Informations og Prognosesystem - HIP. (se SDFE eller GEUS) og som er udstillet på KAMP 

(miljoeportal.dk), . 

Her skal også infiltration af regnvand medtages som en vandmængde (ekstra regn), da den i dag afledes. 

Resultaterne heraf skal præsenteres for de berørte borgere i forbindelse med områdeplanlægningen, MEN 

såfremt kommunen ikke er tilbageholdende med nedsivningstilladelser – haster det meget allerede nu at 

lave dette arbejde, så der kan skabes sikkerhed for og tryghed om, at der ikke sker skadevirkninger. 

Det er alle de 4 bidrag: Infiltration, tætning af rør, mindre vadindvinding og klimaforandringer, der bør 

analyseres og inddrages. 

Eks: kan man på DinGeo link:  DinGeo - Geodata på alle adresser i hele Danmark for vores lokalområde for 

vores ejerlaugs-område se at : 

Grundvand i perioden 1991-2010 

I perioden 1991-2010 er den gennemsnitlige grundvandsdybde i området vurderet at være 1.4 meter. I perioder med 
meget nedbør lå grundvandet i en dybde på kun 0.1 meter*. 

!Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2021-2050 

Baseret på en såkaldt våd klimamodel vurderes det at det gennemsnitlige grundvandsspejl i perioden 2021-2050 vil stige 
1.5 meter. Det betyder at den gennemsnitlige grundvandsdybde i området kan forventes at stige til -0.1 meter. 

Med en våd klimamodel estimeres den høje grundvandsstand i perioden 2021-2050 at stige 1.2 meter i forhold til 
nuværende høje niveau. Det betyder at grundvandet vil nå op til overfladen under perioder med ekstrem nedbør. 

 

Altså at området bliver til en sø – ud fra klimascenarier alene. 

Går man ind i Hydrologiske Informations og Prognosesystem er tallene væsentligt mindre for størrelsen af 

øget grundvandsstand, men med meget store usikkerheder. 

Her er alene tale om det klimabetingede bidrag. Se også bilag 2. 

  

https://kamp.miljoeportal.dk/grundvand/terraennaertgrundvand10
https://kamp.miljoeportal.dk/grundvand/terraennaertgrundvand10
https://www.dingeo.dk/


Speciffikke forhold vedrørende ejerlaugets område. 

1. Det terrænnære grundvand 

Ejerlauget er beliggende nedstrøms for området mellem Tjørnevænget og 

Buddingevej/kommunegrænsen mod øst. 

I området har vi haft flere tilfælde af skybrudsskaber, som vi håber spildevandsplanen vil 

afhjælpe. 

 

Vi har også sammen med kommunen arbejdet med et LAR-projekt i 2012 og der er lavet 2 

rapporter af henholdsvis Niras og Orbicon, hvor en række data fremgå omkring det 

højtligge grundvand (se reference). 

Der blev foretaget nedsivningsundersøgelse – sådan som disse er flest - nemlig med 

infiltrering på stedet for at se på jordlagenes kapacitet for nedsivning. Den var begrænset. 

 

Denne type undersøgelser inddrager sjældent vurderinger eller modelleringer ud over i den 

umiddelbare nærhed. 

 

Vi har ikke kunne nå at vurdere grundlaget for kommunens nedsivningskort, men den type 

kort bliver ofte lavet på baggrund af de øvre jordlag nedsivningskapacitet og geologien 

under stedet og grundvandsstanden. Sjældent ligger der detaljerede modelleringer bag og 

modelleringer der dækker alle omgivelserne – specifikt de nedstrøms omgivelser. 

 

Billedligt talt er det den mindst ledende passage (det snævreste rør) mellem 

nedsivningsstedet og recipienten (en sø f.eks.), der er bestemmende for 

grundvandsstandens på hele strækningen. 

 

Beboelsen har kældre under husene – på Elledalen krybekældre. Det laveste areal er 

Fællesarealet (Parken), samt i området øst for Stenkrogen. Der er ikke foretaget 

nivellementer, men det skønnes at basis af kælder for nogle huse ligger i størrelsen op til 

0.5 meter laver en Parkens overflade. Her skal tages i betragtning at området – og dermed 

også grundvandsspejlet – hælder mod Parken. 

 

I undersøgelsen (NIRAS 2012) lå grundvandet 0,8-1,5 m under parkens terræn i januar 

2012. Prognoser fora HIP giver bud på en grundvandsstigning på i størrelsen 0,25 m 

betinget af klima. Når disse tal lægges sammen og tilføjes effekterne af nedsivning, 

rørtætning og reduktion af oppumpning kan alle vel indse at vi er stærkt bekymrede. 

Se også bilag 2. 

 

Ejerlauget har overtaget de boringer NIRAS fik lavet i 2012 og de eksisterer stadigt. Vi 

indgår gerne i en overvågning af det terrænnære grundvand i vores område. Vi bidrager 

også gerne til design heraf. 

  



2. Biodiversitet og grundvand. 

Ejerlaugets fællesareal – Parken – har en række meget store og flotte træer, som er 

beskyttet i lokalplan L80: 

8.8 OMRÅDE 6, ELLEKILDEN Det fælles friareal på matr.nr. 18 b skal bevares, og der må ikke 

foretages større indgreb eller ændringer i træbeplantningen uden byrådets godkendelse. Almindelig 

vedligeholdelse er dog tilladt. Området er med særlig signatur vist på kortbilag nr. 2 

Sker der en forsumpning af Parken vil træerne – der blodbøg, Lind, Kastanje bl. a. – og ikke birk, el 

eller andre fugtighedstolerante træer – gå ud. En øgning af vandet i terrænet vil således ændre 

arealet karakter og være i strid med lokalplanen. Og kommunen bidrager aktivt hertil gennem 

spildevandsplanen.  

En løsning kan være en begrænset dræning der fører vandet ”forbi arealet – til Bagsværd renden 

eller regnvandssystemet vest for Parken. 

3. Den nuværende vandafledning og behov for dispensation. 
Hele bebyggelse Elletoften, Pilevad og (?) Elledalen fører tagvandet fra havesiden under huset. Det 

vil sige at ”afløbspunktet ligger 2-2,5 meter under vejens terræn og dermed langt under det nye 

regnvandssystem. Der samme gælder afløb fra kælderhals 1,5-2,0 m u. terræn. NB der er ikke 

foretaget nøjagtig opmåling. 

 

Afløbssystemet ar bygget således at bygningerne er parret 2 og 2. Det er således et meget logistisk 

vanskeligt at lave afledning til det nye system og det det være meget ønskeligt at vandet fra den 

ene del af tagene fortsat kan afledes til spildevandskloak. Det udgør 25 m2 per hus. 

 

På havesiden er terrasser m.m. som vil medføre store gravearbejder og retablering, der 

omkostningsmæssigt slet ikke vil stå mål med nytten og vi næppe får lov at infiltrere i området med 

dårlig infiltration på egen grund. 

 

Afslutningsvis vil være gerne understrege at Ejerlauget ikke har noget principielt imod LAR-løsninger men, 

at de skal kunne lade sig gøre. Det kan de sikkert også steder, men som anført er vi meget bekymret for 

vores område. 

 

Vi vil nødigt med titlen på Carsten Jensens roman betegnes som: 

”Vi de druknede” 

 

 

 

 

På vegne af bestyrelsen i Ejerlauget Ellekilde 

Johnny Fredericia 

Ph,d. Hydrogeolog.  



 

Redegørelse for undersøgelser omkring LAR-projekt vedrørende Elletoften Bilag 1. 

 

I 2012 indledte Ejerlauget et samarbejde i form af en pilotundersøgelse af LAR-potentialet på vores 

fællesareal. Tanken var at: 

• tage toppen af skybrud ved at infiltrere tagvand fra de nærmeste huse 

• undgå kloakvand ved at dette tagvand infiltreredes, så regnvandsafløbet under husene kunne 

blokeres og det system hvor husene afløbsmæssigt er parret, kunne påsættes højtvandlukker. 

Undersøgelser blev foretaget af Niras og Orbicon med Nordvand som opdragsgiver. Ejerlaugets lille projekt 

blev af kommunen projektenhed foreslået udvidet til et meget stort projekt med vand fra hele vores 

bebyggelse, vores veje og andre bebyggelser. Der var også tanker om at infiltrere gennem boringer til 

dybere magasiner. 

Ejerlauget udarbejdede et notat som svar på dette, i det vi påpegede at området slet ikke kunne håndtere 

så store vandmængder, samt at der ikke var foretaget nogen modellering, der belyste effekterne. Notatet 

er sendt til Nordvand og dateret 28 maj 2012. (notatet kan eftersendes). 

Indholdet i notatet følger de indsigelser, som dette høringssvar også indeholder, men skitserede en 

forsinkelsesmodel for skybrud – som vi imidlertid ikke havde mandat til at gå videre med på daværende 

tidspunkt fra beboerne. Denne løsning af med den nye skybrudsplan være overflødig og ikke tjene noget 

specifikt forhold.  

Der er også siden kommet større viden om klimaforandringerne og deres forventede effekter der 

vanskeliggør vandhåndtering på arealet. Se også bilag 2.  

  



Bilag 2 

Overslagmæssige betragtning over vandmændger i Ejerlauget Ellekildes opland. 

 

Det har ikke været muligt indenfor rammerne af dette høringsnotat at lave beregninger eller undersøgelser 

over hvilke vandmængder og hvilke forhold klimaændringer tætning af utætte kloaker, reduktion af 

grundvandsindvinding og LAR-systemer/infiltration vil føre til. 

Effekten af ændret indvinding bør Novafos let kunne vurdere ud over kommunen areal.  

Effekten af tætning af kloaker er vanskeligere, men en opgørelse på basis af variationen i strømning af 

vandmængder i rørerene i det fugtige vinterhalvår, når det ellers er tørt og gerne om natten burde kunne 

give indikation af hvor stor dræningseffekten er i forskellige dele af kloaksystemet. 

Effekten af klimaændringer er der nyligt etableret et stort modelleringsværkstøj for i et samarbejde mellem 

leden de forskningsinstitutioner, det såkaldte Hydrologisk Information og prognosesystem (HIP). Nedenfor 

er vist noget modellering af Ejerlauget Ellekilde. Øverste figur er et modelleret grundvandsspejl. Man kan 

også i modelleringen vise ændring i grundvandsspejlet (ikke vist her) og det giver som nævnt ovenfor et 

bud på en stigning på 25 cm. 

 

Den underliggende figur viser en 10 års regnhændelse – og er altså skybruds situation 

 



 

Man kan ud fra følgende betragtning vurdere hvor meget ekstra vand LAR upstrøms parken vil give (back 

of the envelop betragtninger): 

Tænkes en linje trukket fra henholdsvis nord og sydsiden af parken op til Buddingevej. Så vil arealet med 

nedsivning muligheder (kommunen nedsivningskort) og området hvor der tillades nedsivning være i 

størrelse dobbelt så stor som parken areal 

Vandt fra dette vil i alt væsentligt – med mindre infiltrationsområdet har direkte forbindelse til et udbredt 

regionalt grundvandsmagasin – i alt væsentligt strømmer overfladenært efter topografien og altså skulle 

passere parken på vej til recipienten. Arealet upstrøms parken er cirka dobbelt så stort som arealet af 

parken og de upstrøms beliggende dele af bebyggelsen (mellem Elletoften 24-44 og Tjørnevænget). Se fig 

20 i spildevandsplanen. 

Hvis vi sætter bebyggelsesgrad til 15 % og ikke inddrager anden befæstelse svarende et tag på 150 m2 på 

en grund på 1000 m2. Vil den vandmængde der i dag aflede, hvis alle infiltrerer deres tagvand udgøre 

2x,015 gang nedbøren. 

Hvis vi sætter nedbøren til 750 m.m. per år og fordampning til 500 mm i den naturlige situation ((fra 

rapporten Vandets Kredsløb, Novana 2003), bliver nettonedbøren i Parken på 200 mm. 

Nettonedbøren i det upstrøms område er den samme. Men det vand der i dag ledes væk til faskine 

unddrages i meget stor udstrækning fordampning og nedbøren er derfor den fulde nedbør der infiltreres. 

(man kan godt trække lidt fra fordampning fra tag og fra lidt højere fordampning fra planter over 

faskinerne, men princippet holder). 

Dvs. den vandmængder der skal ledes gennem de øvre jordlag vokser med 2x0,15x700 mm per arealenhed. 

Det svare til at nettonedbøren i parken vokser per med 210 mm eller en fordobling af den nuværende 

vandmængde der skal væk og igennem området. 

Det er overslagbetragtninger, men det rører ikke ved at infiltration upstrøms for parken kan få 

dramatiske konsekvenser for et areal, der allerede har dårlige dræningsforhold. 
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Stenkrogen, den 8. marts 2021 

 

Til Gladsaxe Kommune 

 

Kommentarer til Gladsaxe kommunes spildevandsplan 2021: 

Vejlauget Stenkrogen fremsender hermed sit høringssvar til ”Forslag til Spildevandsplan 2021”.   

Høringssvaret er afgivet på baggrund af de på Gladsaxe kommunes hjemmeside offentliggjorte 

informationer: ”Forslag til Spildevandsplan” med tilhørende websider og referencer. 

Vejlauget støtter som udgangspunkt, at der igangsættes tiltag, der løser de problemer, som er formålet 

med forslaget til spildevandsplanen, herunder at beskytte grundejere mod tilbageløb af ikke renset 

spildevand i kloaksystemet med oversvømmelse af private kældre til følge, og overløb af ikke renset 

spildevand til vores natur med miljøskader til følge. 

Vejlauget er opmærksomt på, at forslaget til spildevandsplan er en rammeplan, og at den efterfølgende 

skal konkretiseres i områdeplaner for de definerede områder. Selvom rammeplanen således ikke på 

nuværende tidspunkt fastlægger de konkrete tiltag, der skal effektueres, så danner den den ramme, de 

kommende områdeplaner skal følge. 

Med en planperiode op over 40 år vil der opstå ny viden og nye erkendelser indtil da. Det er derfor 

nødvendigt, at planens ramme er tilstrækkelig fleksibel, så den ikke begrænser senere inddragelse af 

fornuftige og effektive løsningsrum, der ikke er erkendt i dag.  

Ligeledes er det vigtigt at begrænse lokale tiltag og tilladelser indtil områdeplanerne er udarbejdet. 

Dette gælder f.eks. tilladelser til ændring af afløbsforhold, der påvirker andre borgere negativt.  

Høringssvaret er opbygget med sammenfatning af vores bemærkninger og indsigelser, som herefter 

efterfølgende uddybes. 

 

Sammenfatning 

Vejlauget Stenkrogen har følgende bemærkninger: 

1. Informationen fra kommunen om forslag til spildevansplan har ikke været tilstrækkelig set i lyset 

af de voldsomme omkostninger, den afstedkommer for den enkelte borger i kommunen.  

 

Vejlauget finder at kommunen burde sikre tydelig information rettet direkte til kommunens 

borgere.   

 

2. Spildevandsplanen fokuserer udelukkende på separering af spildevand og regnvand som middel. 

Det er ikke i planen godtgjort, om andre metoder kan være tilsvarende effektive for at nå målet 

om at hindre overbelastning af det nuværende kloaksystem. 

 

Vejlauget finder at planen bør åbne op for alternative løsninger end spildevandsseparering og 

https://gladsaxe.dk/Files/Files/Faelles-dokumenter/Planer-politikker-visioner/BMF/Forslag-til-Spildevandsplan-2021-Gladsaxe-Kommune.pdf
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lokalt afløb af regnvand. 

 

3. Spildevandsplanen fokuserer entydigt på håndtering af ekstremregn og at undgå heraf 

foranlediget overløb og tilbageløb af ikke renset vand fra spildevandssystemet. Kommunen har 

ikke inddraget konsekvenserne af klimaudfordringen i de kommende år, hvor det ikke kun er 

havoverfladen, der stiger, men også grundvandsspejlet. 

 

Vejlauget beder kommunen om at genbesøge det foreslåede løsningrum for bortledning af 

regnvand set i lyset af det stigende grundvandsspejl. 

 

4. Spildevandsplanen lægger op til at en absolut implementering af spildevandsseparering uden 

undtagelser. 

 

Vejlauget finder, at der skal tillades dispensationer i de kommende områdeplaner, i det omfang 

det overordnede formål ikke berøres i væsentlig grad, eller når omkostningerne ved konkrete 

løsninger ikke giver mening i forhold til effekten.  

 

5. Implementering af regnvandsseparering vil være omkostningstung for grundejerne, idet de 

pålægges en betydelig udgift til etablering af separering, og vel at mærke en udgift de ikke har 

haft mulighed for at forudse i deres økonomiske planlægning. 

 

Vejlauget finder, at kommunen skal sikre, at ingen grundejere kommer i økonomisk klemme på 

grund af implementeringen af denne plan. 

 

6. Omkostningerne til etablering af fælles anlæg, herunder nye regnvandsledninger, pålægges 

borgerne via vandregningerne. Der er estimeret med en fordobling af priserne på vand og 

vandafledning. For mange vil dette betyde en ikke uvæsentlig reduktion i levestandard. 

 

Vejlauget opfordre kommunen til at kompensere borgerne gennem en tilsvarende reduktion af 

kommuneskatten, så borgerne ikke belastes yderligere økonomisk. 

 

7. Omkostningerne ved at anlægge nye regnvandsledninger i alle veje afholdes gennem Novafos. 

Vejlauget har på forespørgsel får oplyst, at dette også gælder for anlæg på private fælles veje.  

 

Dette bedes bekræftet i selve planen.  

 

Desuden bedes det præciseret, at reetablering af de private fælles veje vil blive udført uden 

meromkostninger for grundejere.  

 

Vores erfaring er med fx Novafos opgravninger er, at der inden for endog ganske kort tid efter 

sådanne opgravninger opstår lunker og forsætninger i vejbelægningen, fordi jorden under 

sætter sig, hvilket er særdeles problematisk på private fællesveje, hvor vi selv står for udgifter til 

udbedring af skader i vejbelægning etc.  
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Vi ønsker derfor sikkerhed for, at alle af arbejderne forårsagede skader, udbedres uden udgift 

for os på en privat fællesvej, og at der sker belægningssyn på ny 1 – 2 år efter, at arbejdet er 

afsluttet.     

 

8. Vejen Stenkrogen med til hørende grundstykker er beliggende på det laveste punkt i planens 

område Stengården (9). Derfor vil al regnvand, der afledes lokalt, først oversvømme vores 

urtehaver og dernæst oversvømme vores kældre. Dette sker enten direkte ved at overfladevand 

vil strømme mod laveste punkt, og dels gennem at grundvandsspejlet vil stige yderligere. 

 

Vejlauget forventer derfor, at kommunen undlader at give tilladelse til LAR-løsninger i området 

Stengården (9); subsidiært etablerer dræning af de lavtliggende områder, således at grundejere 

på Stenkrogen ikke får skadet deres ejendomme og ikke belastes med mekanisk at skulle fjerne 

vand tilløbet fra omgivelserne.  

 

Vi beder på denne baggrund kommunen om at garantere: 

a. at der ikke tillades LAR-anlæg i område Stengården(9) og andre i tilstødende områder af 

betydning for vandtilstrømningen til Stenkrogen.  

b. at vandspejlet i området ikke hæves ved en gennemførelse af planen,  

c. at man kan garantere, at vores huse, kældre og nyttehaver ikke vil være berørt af evt. 

ændringer i vandspejlet forårsaget af spildevandsplanen.  

d. at dræning af ”Korsemosen” (vores urtehaver) indarbejdes i planen, hvis vandspejlet kan 

blive blot det mindste ændret i dette område. 

e. At regn- og kloakvandsledninger sikres at være i en dybde, hvor det ikke kræve mekanisk 

afvanding at aflede vand og hvor kældre eller haver ikke tager skade. 

 
Uanset at implementeringen ikke sker med vedtagelse af spildevandsplanen, men ved den 

efterfølgende områdeplan, så er det allerede nu, at tilladelser til LAR-løsninger i hele område 

9 skal stoppes. I modsat fald vil LAR løsningerne allerede have forårsaget oversvømmelser, 

når områdeplanen skal diskuteres om 10 år. 

 

Uddybning og kvalificering af ovenstående bemærkninger. 

Ad 1: Informationen fra kommunen om forslag til spildevansplan, har ikke været tilstrækkelig. 

Vejlaugets medlemmer giver udtryk for ukendskab til høringen og en betydelig forundring over, at 

kommunen iværksætter så omfattende en plan med så store konsekvenser for den enkelte borgere, 

uden at den enkelte borgere er hørt direkte herom. Planen binder kommunen i årtier fremover og 

pålægger borgerne store udgifter. 

 

Vejlauget finder det særdeles problematisk, at mange borgere ikke er bekendt med høringen over og 

forslaget til spildevandsplanen og stiller sig tvivlende over, om kommunen ikke opfyldt sin hørings- og 

informationspligt tilstrækkeligt. 

 

Det havde været betimeligt, at kommunen havde henvendt sig direkte til kommunens borgere i en sag 

af så stor betydning. Det bedes oplyst, om kommunen finder, at kommunens høringsforpligtigelser er 

tilstrækkeligt løftet. 
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Ad 2: Spildevandsplanen fokuserer ensidigt på separering af spildevand og regnvand, som middel. 

Formålet med planen angives i korthed ”at være at sikre kommunens afløbssystem, således at 

ekstremregn ikke medfører at tilbageløb fra kloakkerne trænger ind i huse eller at overløb forurener lavt 

liggende områder eller de omgivne søer og vandløb.” 

 

Der er ikke inkluderet en vurdering af behovet for separering i de forskellige områder i forslaget til 

spildevandsplan, eller vurderet om andre mindre økonomisk belastende tiltag vil kunne opfylde 

formålet. Det planlægges at investere 6,8 mia. kr. i det offentlige afløbssystem over de næste 30 år, 

alene for at separere regnvand fra spildevand, således at spildevandssystemet ikke overbelastes.  

Ville det være mere økonomisk rentabelt at forøge kapaciteten på de nuværende rensningsanlæg?  

Vil det være mere økonomisk rentabelt at forøge de nuværende afløbssystemer til at håndtere den 

stigende vandmængde? 

 

Det er ikke godtgjort i forslaget til spildevandsplan, om kommunen - og vi borgere - kan få mere og 

bedre klimasikring for pengene. Det er ikke blot regnvand men de generelle klimaændringer, som skal 

håndteres fremover. 

 

Kommunen bedes derfor fremlægge de undersøgelser, man, som finansierende borger må forvente, 

ligger bag den foretagne prioritering af løsningsmodeller. 

a. Hvilke andre løsninger er undersøgt? 

b. Hvilke differentieringsløsninger har været overvejet? 

c. Hvorfor vælger blandt andre Furesø Kommune ikke at foretage komplet 

spildevandseparering? 

d. Sikres det, at der, hvis veje graves op med henblik på etablering af regnvandsledninger, 

etableres fjernvarmeledning samtidig? 

Ad 3: Spildevandsplanen fokuserer entydigt på håndtering af ekstremregn. 

Ekstremregn er en af flere konsekvenser of de klimaændringer, vi ser dagligt.  

Det er imidlertid vigtigt at foreholde sig mere samlet til klimasikring, jf. FN’s verdensmål. 

Med andre ord er en ensidig fokusering på spildevandsoverløb til naturen formentlig ikke det eneste 

vigtige problem, kommunen og vi som borgere i kommunen skal forholde os til i de kommende år. 

Spildevandsoverløb er naturligvis ikke uvigtigt at bekæmpe, men kommunen er nødsagt til at prioritere 

den samlede udfordring.  

Klimaændringerne omtales i medierne oftest som primært havstigninger i kystområder, og man overser 

derved komplikationerne ved stigningerne i grundvandet og lokale oversvømmelser. Kort sagt bliver 

Gladsaxe kommune, der ikke har kyststrækninger, påvirket markant af klimaændringerne. Dels har man 

valgt at hæve vandstanden i områdets søer, dels er grundvandet stigende. Dette kan ses på de GEO kort, 

som GEUS har offentliggjort, og som kommunen refererer til.  

 

En spildevandsplan må og skal indbefatte håndtering af konsekvenserne af klimaforandringerne. 

Specielt skal den tage hensyn til det sigende grundvandsspejl, der sker mange steder i kommunen. 

Ad 4: Spildevandsplanen lægger op til at en absolut implementering af spildevandsseparering. 
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Det primære værktøj til at opnå formålet med spildevandsplanen er spildevandsseparering. Hermed vil 

regnvand ikke kunne presse spildevand tilbage i kloakkerne, skabe oversvømmelser eller skabe overløb 

på rensningsanlæggene.  

Det handler ikke blot om, at fremtidige afløbsledninger skal være separeret, som andre kommuner har 

valgt at gøre, men om at alle nuværende afløb skal separeres over de næste dekader. En lang række 

boliger i kommunen er imidlertid opført uden umiddelbar mulighed for separering, og dermed vil 

grundejerne blive pålagt meget væsentlige omkostninger uden reel nytteværdi i forhold til formålet med 

planen. 

Løsningen med spildevandsseparering beskrives som en ”one size fits all” løsning. Der må og skal åbnes 

op for, at ny viden og nye teknologier kan vælges i områdeplanerne. 

Omkostningerne ved at rørlægge alt regnvand er nødvendigvis ikke det eneste relevante parameter. Der 

vil være områder, hvor en eksisterende løsning med afløb til kloak ikke belaster spildevandsafløbene 

væsentligt, og hvor det derfor giver mening at fortsat at tillade afløb til kloak. Dette glæder f.eks. 

kælderskakter, der kun opsamler en ganske ringe mængde nedbør. Der er i den nuværende plan ikke 

givet plads til, at man ved konkrete vurderinger kan give dispensationer eller etablere andre løsninger, 

der giver mening i forhold til planens overordnede mål. For at de konkrete områdeplaner skal kunne 

indeholde alternative løsninger, der giver mening, er det derfor en forudsætning, at den overordnede 

spildevandplan giver mulighed herfor. 

På Stenkrogen vil etablering af de nødvendige separeringsanlæg blive meget omkostningstung, idet 

afløb i den snart 75 år gamle bebyggelse er ført under husene på sydsiden og for såvel syd som 

nordsiden under nedstøbte kælderhalstrapper mod offentlig kloak. Etablering af separering vil således 

for de berørte ejendomme – og i et område som jf. oven for er uegnet til nedsivningsanlæg - blive endog 

meget bekostelig.  

Vi anmoder om, at der etableres en dispensationsordning i forbindelse med etablering af 

omkostningstunge anlæg med lille nytteværdi, og at denne ordning allerede nu kommer til at omfatte 

Stenkrogen.  

Ad 5: Implementering af regnvandsseparering vil være omkostningstungt for grundejere. 

Planen vil pålægge alle grundejere i kommunen en direkte etableringsomkostning udover en fordobling i 

prisen for vand.  Mange borgere vil ikke have mulighed for at finansiere disse udgifter. 

Pensionister vil eksempelvis ikke kunne belåne deres ejendom yderligere grundet kravet om 

tilbagebetalingsevne i den nuværende lovgivning. 

Men også nye husejere har ofte allerede belånt deres hus fuldt ud, og de vil derfor ikke kunne øge 

belåningen til at finansiere en regnvandsseparation på egen grund. 

Kommunen skulle gerne også fremover være attraktiv for nye borgere at tilflytte, hvorfor en sådan 

økonomisk hammer vil afskrække nye tilflyttere fra at etablere sig i Gladsaxe. 

Derfor er det afgørende, at kommunen sikrer, at ingen af kommunens nuværende og kommende 

beboere får økonomiske problemer ved implementering af spildevandsplanen. 

 

Ad 6: Omkostningerne ved etablering af fælles anlæg som nye regnvandsledninger. 
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En ensidig implementering af regnvandsseparering er særdeles omkostningstung. 

Kommunen har estimeret omkostningerne til mere en 6 mia. kr. i fællesomkostninger, og derudover 

pålignes grundejere hver især meget betydelige omkostninger til etablering af separering på egen grund. 

Dette er en voldsom forøgelse af omkostningerne ved at bo i kommunen. Kommunen bør forholde sig til 

dette og reducere borgernes omkostninger f.eks. ved at reducere kommuneskatten tilsvarende, idet 

kommunen allerede i forvejen påfører borgerne store fælles udgifter i forbindelse med 

letbanefinansieringen. 

 

Ad 7: Omkostningerne ved anlæggelse af nye regnvandsledninger i alle veje afholdes gennem Novafos. 

Vejlauget har kontaktet kommunen og Novafos vedrørende finansiering af omkostningerne ved 

etablering af regnvandsledninger på private fælles veje. 

Det fremgik af svarene fra kommunen, at disse omkostninger finansieres på samme måde som ved 

offentlige veje. Novafos har endnu ikke svaret på henvendelsen. 

Dette fremgår dog ikke af forslag til spildevandsplan, og kommunen bedes derfor tydeliggøre dette i 

planen. 

Herudover har Vejlauget erfaringer med, at reetablering af vejbelægning efter en kloakskader ikke er 

udført tilfredsstillende af Novafos, idet der inden for endog ganske kort tid efter opgravninger opstår 

lunker og forsætninger i vejbelægningen, fordi jorden under sætter sig, hvilket er særdeles problematisk 

på private fællesveje, hvor vi selv står for udgifter til udbedring af skader i vejbelægning etc.  

Kommunen bedes derfor tilkendegive, at reetablering af vejbelægningen udføres fagligt forsvarligt og 

ikke medfører forringelse af vejen hverken visuelt eller funktionelt, og at alle af arbejderne forårsagede 

skader udbedres uden udgift for os på en privat fællesvej, samt at der sker belægningssyn på ny 2 – 3 år 

efter, at arbejder er afsluttet.     

 

Ad 8: Vejen Stenkrogen med til hørende grundstykker er beliggende på det laveste punkt. 

LAR-løsninger flytter problemet, således at højtliggende matrikler med mulighed for nedsivning blot 

sender vandet videre til de lavereliggende matrikler. 

For Stenkrogen kan en række af de forslåede løsninger for LAR-anlæg ikke lade sig gøre, fordi nedsivning 

ikke er en mulighed i området. Dette er undersøgt af Elledalens Ejerlaug i forbindelse med overvejelser 

om etablering af et regnoverløbsbassin i parken. Ligeledes er det angivet i selve spildevandsplanen. 

Stenkrogens haver og husene Stenkrogen 15, 17 og 19 ligger alle lavere og hvis alle naboområder får 

adgang til at lede regnvandet ud til nedsivning eller overfladevand, så vil dette vand samles for enden af 

Stenkrogen. De nederste huse og række- og dobbelthuses kældre er derfor i fare for at blive 

oversvømmet ved tilladelse til LAR. 

Vandet vil som bekendt blive liggende i urtehaverne til langsom nedsivning eller til gendannelse af den 

tidligere sø på området. Denne sø er angivet på spildevandplanen, som baggrundsviden om, hvor vandet 

var omkring år 1900, før Gladsaxe blev bebygget og kloakeret. Se kort bilaget. 
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LAR-løsninger skal ikke kun ses som mulig nedsivning for en isoleret matrikel, men derimod som en 

helhed i forhold til effekten på de lavereliggende områder og på effekten ved stigende grundvandsspejl. 

Således er forudsætningerne for LAR-løsninger ikke tilstede i området Stengården (9). Se kort bilaget.  

 Det skyldes kort sagt følgende: 

Der opereres med en fejlagtig opfattelse af problemstillingen bag anvendelse af LAR, hvor man alene 

fokuserer på jordlagenes infiltrationsevne, og herudfra vurderer, om der kan nedsives vand eller ej. Har 

jorden en lav infiltrationsevne (oftest undersøgt i 1 - 3 meters dybde), så angives LAR som ikke mulig, 

men har den derimod en høj infiltrationskapacitet så angives LAR som velegnet og med gode 

infiltrationsmuligheder. Det kan bare være helt forkert, for det vand, der siver ned, skal jo ledes væk i de 

dybere jordlag og til en recipient (å/sø). Kan vandet ikke det, fordi de permeable lag ligger over tætte 

jordlag, stemmes vandet blot op, og grundvandsspejlet stiger, og så får man en mose eller sø. 

I områder, hvor der er høj infiltrationskapacitet, som på Tjørnevænget, siver vandet ned og løber til de 

lavere områder, som er Stenkrogen, hvorfra det så ikke kan løbe væk – og dermed bevirker en 

forsumpning. 

På de lave områder vil træerne dø, når grundvandet drukner rødderne - og biodiversitet ved mere vand 

og et naturligt vandkredsløb bevirker en ændring fra park - til mose. Man kan let blive bekræftet heri 

ved at se på gamle kort og alle de vådområder, der var i området. Også vejnavnene synger den samme 

sang: Pilevad, Borremose osv. 

En forsumpning af vores arealer vil betyde op- og indsivende grundvand i vores kældre, som vil 

ødelægge vores huse. Det kan håndteres ved omfangsdræn, hvor vandet skal pumpes væk til 

regnvandssystemet, og så er vi ligesom tilbage til start. Vi skal bruge energi (=CO2 udslip), store 

investeringer, samt opgrave vores haver for at afbøde konsekvenserne af det, der skulle være en 

klimasikring. 

Fremskrivninger (se "MinGeo") modelleret af GEUS ud fra DMI's klimascenarier viser, at der i et vådt 

scenarie vil ske en grundvandsstigning i vores område fra udgangspunkt på en grundvandsdybde på i 

snit 1,4 m (og det passer rimmeligt med vores målinger) på 1,5 m i 2050. Det vil sige at vandet i 2050 vil 

stå 10 cm over terræn - og så skal der jo drænes. Se også Hydrologisk Informations- og Prognosesystem 

(dataforsyningen.dk).  

Denne naturlige klimabetingede stigning i grundvandsstanden skal så lægges sammen med et bidrag fra 

LAR. 

På Gladsaxe MAPS er der vist mange parceller, der er "udtrådt" af afledning. Vi antager, at disse 

parceller afleder på egen grund. De ligger spredt, og vi fornemmer, at der ved kommunens tilladelser 

hertil alene er set på de konkrete grunde og ikke på den samlede effekt i de områder, som vil være 

berørt.   

Hvis Gladsaxe Kommune ønsker at etablere LAR løsninger, kræver det, at kommunen udarbejder en 

detaljeret modellering der:  

a. tager den naturlige ændring fra klima med ind som udgangspunkt, 

b.  vurderer effekten - ikke blot på nedsivningsstedet, - men i alt inden for hele 

afstrømningsområdet - også over for naboer. 

https://hip.dataforsyningen.dk/about
https://hip.dataforsyningen.dk/about
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LAR kan godt, hvis det er små vandmængder, eller hvis der ikke er tale om nedsivning, men blot om 

bortledning i en strømløb, hvor opholdstiden og nedsivningen er begrænset, eller hvor man kan øge 

fordampningen ved valg af planter, lade sig gøre.  

Men i Stenkrogens område og i vores naboområder, som vi får vandtilstrømning fra, må LAR 

nødvendigvis tages ud af planen, idet vi ellers er rigtig mange husejere, som vil få vores hjem 

ødelagt, idet række- og dobbelthusene på Stenkrogen har kældre, og idet bebyggelsernes kældre og 

nyttehaver er lavest beliggende i hele dette område, hvorfor områdets vand vil samle sig på 

Stenkrogen. Hertil kommer at grundene er små og mulighederne for etablering af 

spildevandsseparering meget omkostningstung. 

Hvis omgivende arealer i lokalområdet får tilladelse til etablering af LAR-anlæg, bliver det således os, 

der bliver oversvømmet. 

 

Vejlauget Stenkrogen 
*v/ formand Torben Krausing 

Stenkrogen 20 
2800 Kgs. Lyngby 
Tel. 23 68 95 60 

Mail: torben.krausing@mail.dk 
 

Bestyrelsesmedlem 
Jørn Guldberg 
Stenkrogen 22 

2800 Kgs. Lyngby 
M: 3133 4204 

Mail: jorn.guldberg@outlook.com 
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Bilag: Kortudsnit 

 

Kommunens plan over vand før kloakering. Bemærk den indtegnede 

mose/sø på kortet. Dette kan genfindes på andre kort fra samme 

tidsperiode.  

 

 

 

 

 

Og kort over nedsivning potentiale. Området der angives egnet til nedsivning ligger betydeligt højere 

end de områder der ikke er egnet.   

 



Mørkhøj, den 9. marts 2021 

 

vand@gladsaxe.dk 

 

 Høringssvar til Forslag til Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2021 
 

 

Vi har følgende svar i forbindelse med kommunens forslag til Spildevandsplan 2021: 

 

1. Det er forhastet at vedtage en rammeplan for spildevand, inden det har været muligt at 

gennemføre et borgermøde, hvor vi kan mødes uden restriktioner.  

 

Mange har problemer og udfordringer med at deltage i et digitalt møde og bør derfor have 

mulighed for at kunne mødes med forvaltning og beslutningstagere, før rammeplanen vedtages. 

 

2. Forslaget til en spildevandsplan må indeholde valgmuligheder, fx så nuværende grundejere kan 

vælge at tilslutte sig separering af regnvand og kloakvand umiddelbart i forbindelse med 

separeringen i vejnettet eller ved væsentlige ændringer af befæstede arealer på grunden, dog 

senest ved ejerskifte. 

 

De forventede omkostninger for den enkelte grundejer ved separering af regnvand og kloakvand er 

anseelige.  

 

Det må være muligt at opnå både en miljømæssig gevinst og forhindre nogle oversvømmede 

kældre alene ved, at kommunen separerer regnvand og kloakvand i vejnettet. 

 

3. Separering af regnvand og kloakvand bør indtænke udfasningen af olie- og gasfyr og deraf 

eventuelle anlægsarbejder ved omlægning til fjernvarme. (I Kommuneplan 2017, Energi og Miljø 

om energiforsyning er nævnt, at ved omlægning til fjernvarme, skal der så vidt muligt indtænkes 

løsninger for regnvand i forbindelse med anlægsarbejdet.) 

 

De forventede omkostninger for den enkelte grundejer ved separering af regnvand og kloakvand 

samt omlægning til fjernvarme er anseelige. Det må være en fordel, at anlægsarbejder, som 

vedrører den enkelte grundejer, kan fortages samlet. 

 

 

Lise Peltola og Henrik Kristensen 

Augustvej 116, 2860 Søborg 

mailto:vand@gladsaxe.dk
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Bagsværd 10. marts 2021 

Høringssvar til spildevandsplan 2021 
 

Stengårdens grundejerforening vil hermed gerne indgive høringssvar til spildevandsplan 2021. 

 

Baggrunden for spildevandsplanen er fornuftig 

Stengårdens grundejerforening ser positivt på, at spildevandplanen sætter fokus at skille spildevand fra 

regnvand, da der dermed er en mindre risiko for opstuvning af spildevand og dermed risiko for 

indtrængning af spildevand i huse (specielt huse med kælder). 

 

Inddragelse af interesseorganisationer 

Spildevandsplanen lægger op til, at kommunen vil inddrage interesseorganisationer og foreninger i 

forbindelse med kommunikation og forslag omkring udformning af lokale løsninger. Stengården 

grundejerforening vil gerne tilbyde vores hjælp qua vores indsigt i vores område. 

 

Økonomi og serviceniveau 

Der indikeres i spildevandsplanen, at den enkelte grundejer skal betale 40-60.000 kr. for separering på egen 

grund. Det vil for en række grundejere opfattes som en stor post – ikke mindst for grundejere, der også 

anvender olie/gasopvarmning, da dette af kommunen tænkes udfaset inden 2030. Kommunen bør overveje 

at tilbyde borgerne finanseringsmuligheder til denne udgift. 

 

I planen nævnes det, at alle områder i Gladsaxe Kommune med forbindelse til regnvandssystemet på sigt 

minimum skal kunne håndtere en 5-års-regn. Er dette ambitiøst nok – eller burde man gå en 10 års eller 20 

års hændelse? 

 

Det nævnes 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 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? 

 

LAR løsninger – hvorfor etableres de ikke 

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. 

 

Regnvand fra veje 

Saltning på veje kan give anledning til at vejvand skal afledes til spildevandsanlæg. 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. 



 
v/ Kristian Voigt, Møllemarken 62, 2880 Bagsværd, telefon 22 76 21 81 

Stigende grundvand 

En konsekvens af renovering af afløbssystemerne med tættere rør kan blive, at grundvandniveauet lokalt 

stiger. Kommunen bør lave beregninger, der indikerer hvad konsekvensen vil blive for lokal nedsivning af 

regnvand – inkluderende konsekvensen ved mange matrikler med lokal nedsivning. 

Retningslinjer for tilslutning og overholdelse af afløbskoefficient 

Planen nævner, 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. 

Det nævnes også i planen, at overholdelse af afløbskoefficient skal overholdes ved større renoveringer – 

det er dog uklart, hvad en større renoveringen reelt er. 

Tilslutning til spildevandsledning 

Det er uklart, hvorledes grundejerne tilsluttes spildevandsledningen fremadrettet. Vil der blive tale om blot 

at afkoble regnvandstilførslen til den eksisterende kloakledning og trække nye ledninger til regnvandet? 

Eller ændres eksisterende kloakledninger, herunder koten for dem? Det er afgørende vigtigt, at dette 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. 

Undtagelser og nedre grænse 

Selvom det er kommunens mål at alle ejendomme er separeret, så skal det sikres, at der ikke laves 

økonomisk og funktionelle uhensigtsmæssige løsninger for at sikre, at 100 % af ejendomme er separeret. 

For mange grundejere gælder, at regnvand fra omfangsdræn, afløb fra kælderhalse og lyskasser er sluttet 

til den eksisterende kloakledning (kombineret spildevandsledning og regnvandsledning). Der vil generelt 

være tale om kun en lille mængde regnvand. Omkostningerne ved en separation i disse tilfælde skønner vi 

bliver ekstraordinære store for den enkelte grundejer i forhold til gevinsten. 

Tilsvarende giver det ikke nødvendigvis mening at foretage separering for ejendom, der ligger først på 

spildevandsledningen, hvis det betyder, at der kommer for lav gennemstrømning af spildevandsledning. 

Det nævnes i planen, at der forud for separering af det første område vil blive udarbejdet en 
administrationspraksis, hvor det beskrives mere konkret, hvordan forvaltningen administrerer i forhold til 
forskellige regler og retningslinjer, blandt andet under hvilke forhold, der kan gives dispensation. Det er her 
vigtigt, at kommunen forholder sig hele kommunens område og ikke blot de områder, hvori den første 
separation foretages. Vi anbefaler også, at grundejerforeningerne får mulighed for at tilkendegive 
kommentarer til de tænkte dispensationsregler. 
 

 

Med venlig hilsen 

Stengårdens Grundejerforening 

Kristian Voigt 

Formand 
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Spildevandsplanen kan give det indtryk, at regn og overfladevand er affald, som snarest muligt skal 
bringes væk. Måske skal man snarere betragte det som den eneste resurse vi har til fornyelse af 
grundvandet efter at have dækket store arealer med veje og boliger. I stedet for at lede det bort, 
kunne det indsamlede regnvand pumpes tilbage i jorden på egnede steder. Noget kunne opsamles til 
brug, hvor der ikke behøves drikkevandskvalitet, f.eks. fjernvarme- og centralvarmeanlæg, 
geotermiske anlæg, vanding i gartnerier og planteskoler, brandslukning, industrielt kølevand og lign. 
Det ville nedsætte presset på nye vandboringer, men ganske vist koste konstruktion af nye vandtanke 
og tilledninger (som planen bygger på).  
Ved nybyggeri kunne der være et krav, at grundens regnmængde kunne enten opsamles til forskellig 
brug eller ledes til nedsivning.  
Hvis forurening af vandboringer fører til lukning og mangel på rent vand, kan det blive meget dyrt at 
skulle finde andre muligheder som f.eks. afsaltning af havvand.  
 
Med venlig hilsen, 
Mikael Kristensen 
Fremtidsvej 8 B 
 
10.3.2021  denne meddelelse blev returneret med besked om, at adressen vand@gladsaxe.dk ikke 
længere var aktiv - selv om det er meddelt, at høringssvar kan modtages senest 14. marts. 
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Bemærkninger til forslag til Gladsaxe kommunes 

spildevandsplan 2021-2030 

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget forslag til 

Gladsaxe Kommunes spildevandsplan for perioden 2021-2030 i 

forbindelse med at planen er sendt i offentlig høring. 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemlæst planforslaget 

og har følgende kommentarer: 

 

• Forvaltningen bifalder valg af separatkloakering som 

langsigtet løsningsmodel for forsyningsstrukturen. 

Separering i Gladsaxe Kommune vil medføre et nedsat 

pres på transportsystemet til renseanlæggene igennem 

Københavns Kommune. Herved mindskes overløb til fer-

ske og marine recipienter og bypass fra renseanlæg 

og stuvninger til terræn under regn vil reduceres.  

• Det bemærkes, at perioden for separeringen er lang, 

og at der går en lang periode, før effekten af sepa-

reringen slår igennem på udledningerne til Fæst-

ningskanalen, Utterslev Mose og Nordkanalen. Det be-

mærkes her, at færdiggørelsestidspunkterne ikke 

spiller sammen med overholdelse af tidsfristerne for 

målopfyldelse i statens vandområdeplaner. Separerin-

gen i oplandet til Utterslev Mose og Nordkanalen 

forventes at være gennemført i 2035, men vandområde-

planens frist for målopfyldelse er 2027. Spilde-

vandsplanen bør forholde sig til denne udfordring. 

• Der er mellem forsyningsselskaberne Novafos, HOFOR 

og Frederiksberg Forsyning en forståelse af, at Sva-

nemøllen Skubtudstunnel udover skybrudsfunktionen 

vil blive benyttet som afskærende bassinledning, der 

afskærer en lang række overløbsbygværker i tunnelens 

opland til renseanlæg. Der er i 7-partssamarbejdet 

en forhandling i gang om en aftale, der regulerer 

oplandskommunernes/-forsyningernes brug af tunnelen 

-både tidsplan og funktioner. Det er en forudsætning 

for Gladsaxe Kommunes separering til Svanemøllen 

Skybrudstunnel at der er indgået en sådan aftale.   

11. december 2020 
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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 in-

denfor vandområdeplanens tidsfrist.  

• Forvaltningen kan konstatere, at der er sket en væ-

sentlig forøgelse af de beregnede udløbsmængder, når 

planforslagets bilag 5 sammenlignes med tidligere 

beregninger. Denne merbelastning er ikke i overens-

stemmelse med de værdier og mængder, som indtil vi-

dere har indgået i de kommunale samarbejder, og for-

ventes at kræve en revurdering af det hidtidige ind-

satsbehov. 
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Til Gladsaxe Kommune 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har med interesse læst forslag til spildevandsplan 2021-2030, der 

arbejder med bæredygtig regnvandshåndtering og fuld separering. 

 

Vi finder det positivt, at fuld separering på sigt vil betyde, at de kloakker i Lyngby-Taarbæk 

Kommune, der nu modtager fællesvand fra Gladsaxe Kommune, vil blive aflastet på sigt samt, at 

også Mølleåværket vil blive aflastet på sigt. 

 

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.  

 

For at undersøge Mølleåens kapacitet har Lyngby-Taarbæk Kommune fået udarbejdet en 

robusthedsanalyse af Mølleåen. Som opfølgning på dette arbejde, og for at klarlægge 

kommunernes behov for øget udledning, samt for at igangsætte nødvendige undersøgelser, vil vi 

invitere Mølleå-kommunerne med afledning til søerne og Mølleåen til et samarbejde. Vi forventer 

at gå i gang med projektet medio 2021. Vi håber at Gladsaxe Kommune vil deltage i det arbejde. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Pernille Hansen 

Miljøsagsbehandler 

 

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed 

Klima og Forsyning 

Lyngby Rådhus 

Lyngby Torv 17 

2800 Kgs. Lyngby 

 



Direkte:        45 97 35 97 

Mobil:           24 82 61 56 

E-mail:         perh@ltk.dk 

Hjemmeside: www.ltk.dk  
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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? 

http://www.grfsamgladsaxe.dk/
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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 
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På vegne af Toftegaardens grundejerforenings bestyrelse vil vi gerne forhøre os om nedenstående to punkter i 
forbindelse med "Forslag til Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2021": 
 
1) Har kommunen overvejet at nedlægge fjernvarmerør i forbindelse med spildevands-anlægsprojektet ? Når 
vejene i lokalområdet skal opgraves i forbindelse med kloakrenovering, vil det være oplagt, at klargøre til 
fjernvarmeforsyning i området samtidig. 
 
2) Udgiften til anlæg af kloaktilslutning på egen matrikel er bekostelig for mange af Mørkhøjs beboere. Har 
kommunen overvejet, at tilbyde en afdrags-/finansieringsordning i den forbindelse ? - f.eks. at yde kommunale 
lån, at lade finansieringen af tilslutningen ske over kommuneskatten eller lignende? 
 
På vegne af Toftegaardens grundejerforenings bestyrelse 
 
MVH 
 
Jack Cowland 
 
Formand for Toftegaardens grundejerforening 
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Høringssvar til Spildevandsplan 2021-2030 

fra 

Haspegårdens Grundejerforening 

 

1. Indledning 

Spildevandsplan 2021 sætter rammen for Gladsaxe kommune og forsyningsselskabet Novafos’ arbejde. 

Målsætningen er fuld separering af de to vandstrømme, regnvand og spildevand, således at man undgår 

spildevand i kældre og terræn. 

Det er obligatorisk for grundejerne at gennemføre separeringen på egen grund over de næste 35-40 år. 

Vigtig med grundig orientering af de enkelte grundejere og give den nødvendige hjælp 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 afsluttes med tre forhold uden 

nummer, hvilket betyder at de ikke indgår i planen, men burde indgå.  

3. Målsætning 

Det lyder fornuftigt 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 eksisterer en nedre 

bagatelgrænse for hvor meget regnvand, der må indeholdes i spildevandet. Spørgsmålet er af vigtighed af to 

grunde: 

 For mange grundejere gælder at regnvand fra omfangsdræn, afløb fra kælderhalse og lyskasser er 

sluttet til den eksisterende kloakledning (kombineret spildevandsledning og regnvandsledning). Der 

vil generelt være tale om kun en lille mængde regnvand. Omkostningerne ved en separation i disse 

tilfælde skønner vi bliver ekstraordinære store for den enkelte grundejer. Er der derfor i planerne 

taget 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? 

 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 følge. 
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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 gennemstrømning og mindskelse 

af risikoen for lugtgener? 

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.  

Hvordan den hjælp og vejledning kommer til at manifestere sig er naturligvis svært at sige på nuværende 

tidspunkt. Skal det forstås sådan at kommunen vil invitere alle borgere i det område, som står for tur, og 

vejlede dem om valg af rådgivning og kloakmestre til at udføre arbejdet? Det vil være en god støtte, hvis 

man kunne enes om en rådgiver, der udarbejder projekter for hver grundejer, som derpå kan lade 

kloakmestre byde på arbejdet.  

4.2.5 Lokal afledning af vand (LAR) og genanvendelse. 

Det vil være nyttigt, hvis kommunen kan samle en oversigt over det meget varierende geologiske 

grundvandsmæssige forhold i kommunen, så man kan vurdere om ens grund for eksempel 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. Derfor må den enkelte grundejer ikke anlægge en faskine før kommunen har foretaget en 

nedsivningstest og udstedt en nedsivningstilladelse, hvis den vil være en god løsning for området. Skulle der 

alligevel opstå problemer med indtrængende vand, vil det være kommunens ansvar, og de må betale både 

erstatninger for forvoldt skade og ændre afløbsforholdene, således at der ikke igen vil opstå problemer med 

vandindtrængning.  

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, typisk 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? 

4.4.4 Terrænnært grundvand 

Der kan blive problemer med et stigende grundvandsniveau, dels fordi renovering af afløbssystemerne med 

tætte rør ophæver den dræneffekt som gamle utætte rør har haft, dels at vandindvindingen i Gladsaxe er 

faldet væsentligt. Det kan føre til alvorlige bygningsskader. Har man tænkt sig at etablere 

afværgepumpninger til reduktion af grundvandsniveauet og sikring af truede bygninger?  

5.2.3 Klimatilpasningsplan 2014, kommunalplan 2017 og lokalplaner 

Klimatilpasningen i bredere forstand omfatter jo også varmeforsyning, klimaskærm, udskiftning 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 tidshorisont vi taler om, er det således let at 

forestille sig at grundejerne vil blive belastet med yderligere omkostninger i den anledning udover de 

anslåede udgifter på 40.000-60.000 kr. for hver grundejer, når Spildevandsplanen er gennemført. De 
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samlede udgifter kan derfor let komme op i hundrede tusinder kroner klassen. Det kan give store problemer 

med finansieringen, 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 gravitation. Det er grundejeres 

eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra alle andre niveauer 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. 

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, ganske som for grundskatten, således at folk ikke bliver 

tvunget fra hus og hjem. 

Afgørelse af tvistigheder, klagemuligheder og dispensationsansøgninger 

I et stort projekt som dette opstår der let uenigheder om valg af løsninger og udførelse af arbejdet. Det er 

derfor vigtigt at man i planen har et afsnit om proceduren for hvordan tvistigheder og klager afgøres. Det 

mangler helt i nærværende plan. Det gælder ligeledes behandlingen af dispensationsansøgninger. 

Gener: Trafik, opgravet jord og støj  

I planen mangler en beskrivelse af de trafik og støj gener 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 

Haspegårdens Grundejerforening 



Stengårdshusene 

13 Marts 2021 

 

Til Gladsaxe Kommune 

 
Kommentarer til Gladsaxe kommunes spildevandsplan 2021:  
 
Vejlauget Stengårdshusene (Stengårds Alle 35, 39-55)  fremsender hermed sit 
høringssvar til ”Forslag til Spildevandsplan 2021”.  
Høringssvaret er afgivet på baggrund af de på Gladsaxe kommunes hjemmeside 
offentliggjorte informationer: ” Forslag til Spildevandsplan 2021-2030”, med tilhørende 
websider og referencer. 

Kommentarerne fra Vejlauget Stengårdshusene har fokus på de forhold i ”Forslag til 
Spildevandsplan”, der kan få direkte betydning for grundejerne i vejlauget. Øvrige 
generelle og omfattende kommentarer er fremkommet fra andre 
vejlaug/grundejerforeninger i området (Stenkrogen/Ellekilde), som er Vejlauget 
Stengårdshusene bekendt. 

Generelle kommentarer vedrørende matriklerne Stengårds Alle 35 og 39-55 

Matriklerne er beliggende i et område (Stengården), der ifølge Nedsivningsoversigten 
(Gladsaxe webkort) er uegnet til nedsivning (LAR) . Det betyder at alt regnvand i dette 
område - som udgangspunkt - skal bortledes. I umiddelbar nærhed af matriklerne er der et 
område (Hollænderrenden), der vil være velegnet/middel egnet til nedsivning, hvorfor det 
må forventes at der i disse områder vil blive påbudt LAR. 

Nedsivningsoversigt:

 



Grundvandsstand 

Grundejere i vejlauget har allerede i dag udfordringer med den nuværende (høje) 
grundvandsstand – ofte under 2 meter fra overfladen. 

Kommentar:  

1. Det bør af ”Forslag til Spildevandsplan” 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 Stengårshusene. 

 

Afløb under terræn 

En række grundejere har kælderskakte med en afvandingsbrønd i bunden. Til 
afvandingsbrønden ledes gråt spildevand fra et enkelt gulvafløb i bryggers i kælderniveau, 
tagvand, omfangsdræn og det overfladevand, der falder i kælderskakten.  

Der sker således en opblanding af regnvand og gråt spildevand. Den grå 
spildevandsmænge fra kælderen er minimal. 

Kommentar:  

2. Det bør af Spildevandsplanen fremgå at der kan gives dispensation for separering 
af regnvand og gråt spildevand for så vidt angår minimale bidrag til den samlede 
regnvandsmængde/ spildevandsmængde. 

  

Finansiering 

Kommentar: 

3. Det bør sikres at omkostningerne ved udmøntningen af spildevandsplanen 
(etablering og drift) kan håndteres med minimal påvirkning af grundejernes økonomi 
f.eks. indefrysning af omkostning via ejendomsskyld/ejendomsvurdering.  

Vejlauget Stengårdshusene 

v./ 

Formand  
Allan Nyrup 
Stengårds Alle 39 B 
2800 Lyngby 
allan_nyrup@mail.dk 
 

 Bestyrelsesmedlem 
Flemming Aggerbeck 
Stengårds Alle 35 G 
2800 Lyngby 
faggerbeck@gmail.com 
 

 



Paw Michael Kjøbmand Kozakevic 
Julivej 6 - 2860 Søborg 

Høringssvar til Spildevandsplan 2021 

 

Spildevandsplan 2021, som Gladsaxe Kommune har sendt i offentlig høring, bør revideres, så den 

ikke kun tager højde for klimaudfordringerne, men i lige så høj grad tager højde for grundejernes 

økonomiske udfordringer. Dette kan fx gøres ved at implementere et af nedenstående to 

løsningsforslag eller en kombination heraf. 

 

Indefrysning af pligt til separatkloakering frem til ejerskifte 

Et bredt politisk flertal bestående af blandt andet Socialdemokratiet, Venstre og det Radikale 

Venstre indgik i maj 2017 et forlig om boligbeskatningen (Tryghed om boligbeskatningen, jf. 

https://www.skm.dk/media/6051/forlig_tryghed-om-boligbeskatningen.pdf). Forliget skal blandt 

andet være med til at sikre, at ingen boligejer bliver så økonomisk presset grundet stigninger i 

ejendomsskatter (dvs. ejendomsværdiskat og grundskyld), at det potentielt set kan medføre, at man 

ikke kan blive siddende i egen bolig: 

Den nye aftale betyder, at det beløb, man løbende betaler i boligskatter, ikke kan stige, så længe 

man ejer sin bolig. Hvis værdien af ens bolig – og dermed skatterne – stiger, indfryses hele 

stigningen i boligskatten automatisk, udover et bagatelbeløb på 500 kr. Den indfrosne skat skal 

først betales, når man sælger sin bolig. På den måde bliver ingen boligejere beskattet ud af deres 

bolig. (Jf. https://www.skm.dk/aktuelt/presse-nyheder/nyheder/forstaa-de-nye-boligskatter-paa-10-

minutter/ ) 

Såfremt byrådet i Gladsaxe Kommune vedtager udkastet til en ny spildevandsplan i uændret form, 

så vil man dermed underminere intentionerne om at beskytte de økonomisk svageste boligejere, der 

ligger bag det politiske forlig om boligbeskatningen.  

På den baggrund anbefales det, at Gladsaxe Kommune ændre udkastet til Spildevandsplan 2021, så 

pligten til separatkloakering for parcelhusejere og tilsvarende ejerboliger først træder i kraft ved et 

ejerskifte.  

I den forbindelse skal det bemærkes, at det for en del grundejere stadig vil give mening at lave 

separatkloakering inden et ejerskifte fx i forbindelse med tilbygninger, renovering af den 

eksisterende kloak på egen grund mv. Vigtigst af alt medfører det, at Gladsaxe Kommune ikke 

presser de økonomisk svageste grundejere ud af deres bolig.   

 

Ensartet tidsfrist for separatkloakering  

Indefrysningsordningen er den bedste model, men hvis byrådet i Gladsaxe Kommune af en eller 

anden grund ikke kan tilslutte sig intentionerne bag boligbeskatningsforliget, så anbefales det, at 

man som minimum indarbejder et princip om ensartet tilslutningsfrister, så grundejere i de 

forskellige områder behandles ensartet. 

https://www.skm.dk/media/6051/forlig_tryghed-om-boligbeskatningen.pdf
https://www.skm.dk/aktuelt/presse-nyheder/nyheder/forstaa-de-nye-boligskatter-paa-10-minutter/
https://www.skm.dk/aktuelt/presse-nyheder/nyheder/forstaa-de-nye-boligskatter-paa-10-minutter/


Paw Michael Kjøbmand Kozakevic 
Julivej 6 - 2860 Søborg 

Der må forventes at være en række grundejere i det første område, Mørkhøj, som vil have 

udfordringer ved at sikre finansiering af en ekstraordinær ejendomsudgift på 60.000 eller mere 

inden for en tidsramme på knap 5 år. Det vil særligt ramme grundejere, som ikke allerede har 

tilstrækkelig med likvide midler eller mulighed for finansiering i form af banklån, privat lån eller 

lign. Det må forventes at være tilfældet for en række folkepensionister, dagpengemodtagere, 

småbørnsfamilier mv.  

Dette skal ses i lyset af, at andre grundejere i Gladsaxe Kommune får helt op til 35-40 år til at lægge 

midler til side til at finansiere separatkloakering på egen grund. Der er dermed tale om en 

signifikant forskelsbehandling af grundejerne, som i høj grad vil ramme de borgere i Mørkhøj, som 

i forvejen er økonomisk pressede, eller bliver det i den kommende år fx pga. COVID-19 relaterede 

begivenheder. 

Forskelsbehandlingen af grundejerne kan imødekommes ved at samtlige grundejere i kommunen får 

samme tidsramme til at sikre finansieringen og etableringen af separatkloakering på egen grund. 

Det vil sige, at hvis det forventes at den sidste omlægning af fælleskloakkerne er tilendebragt i 

2055, og det skønnes at grundejerne i det område skal have 5 år til at etablere separatkloakering, så 

bør alle grundejere i kommunen have frist frem til 2060. Dette giver alle grundejere i kommunen 

den samme tid til at sikre finansiering af separatkloakering på egen grund, uanset hvor i kommunen 

man er bosiddende.  

En alternativ model, som dog ikke er lige så retfærdig, vil være at graduere pligten til 

separatkloakering mellem områder/delområder. Dette kunne fx være en frist for separatkloakering i 

områderne 5 år efter den sidste omlægning af fælleskloakkerne i det pågældende område. Hvis den 

skitserede tidsplan holder, vil det dermed betyde, at fristen for grundejerne i område 1-3 vil være 

henholdsvis 2040, 2050 samt 2060.          
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                                                            Bagsværd Grundejerforening.  9-3-21                      

 

HØRINGSSVAR TIL: ”FORSLAG OM  SPILDEVANDSPLAN 2021 – 2030 ” : 

 

Vi har med tilfredshed noteret os, at det offentliggjorte forslag virker meget velgennemarbejdet, med et 

fyldigt notemateriale og relevante henvisninger. 

Vi fremkommer venligst med nedennævnte bemærkninger:                                                                                                                               

Ad.: Pkt. 1.0:   Indledende bemærkninger. 

Vi anerkender nødvendigheden af en fuld separering af regnvand og spildevand i afløbssystemet fremover.                 

Med den stigende belastning af afløbssystemet vil der opstå flere og flere uhygiejniske og 

sundhedsskadelige begivenheder. 

Dette meget store anlægsprojekt vil berøre mange borgere i mange år, og vi er derfor tilfredse med at 

Gladsaxe Kommune og Novafos ønsker, at indgå i et nært samarbejde med grundejerne og virksomhederne, 

især da projektet ikke kan påklages til en overordnet myndighed. 

 Vi savner helt en redegørelse for de udgifter der vil blive pålagt grundejerne, især om udgiften til 

separeringen på egen grund. Udgifterne må forventes at være betydelige og finansieringen heraf må 

oplyses. 

At der også vil blive gennemført lokale høringer i de enkelte delområder forud for igangsættelsen af 

omlægningen finder vi er meget vigtig, især i de områder hvor der skal anlægges tunneller eller udpeges 

oversvømmelsesarealer.  

Ad.:  Pkt. 3.0:  Målsætninger og strategier. 

At opfatte det separerede regnvand som en miljømæssig og rekreativ ressource er vi enig i. 

 De klare fordele som separeringen indebærer, som f.eks. en mindre belastning af rensningsanlæggene og 

færre udfældede kemikalier på overløbsområderne og i søerne er indlysende. 

Den berammede forøgede nedsivning af regnvand til grundvandet fra overløbsområderne bør løbende nøje 

analyseres, så der er sikkerhed for at der ikke ophobes skadelige kemikalier i grundvandet. 

Vi læser med tilfredshed, at der under udbygningen af ledningssystemet, løbende vil blive sikret at 

funktionen af de ”gamle” rørledninger og pumper m.m. vil blive vedligeholdt. 
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Kommunen bør i øvrigt snarest oplyse borgerne om, at der er større områder der allerede er separeret. 

 

            Ad.:  Pkt. 4.0:  Planer og indsatser. 

Vi bifalder, at hele projektet skal hvile på bæredygtighed i retning af den grønne omlægning. 

Genanvendelse af regnvandet i husholdningen, og nedsivning i jorden eller afledning til overflader kan derved 

forbedre drikkevandsresurserne. 

Afledning af regnvandet til grøfter, åer, søer og moser lyder realistisk, men vi må påpege, at med fremkomsten 

af mange små vådarealer vil der ske en betydelig forøgelse af antallet af myg.                                             

Derudover skal 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.   

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

Den forventede forhøjelse af grundvandshøjden p.g.a. den forøgede nedsivning, kan give sætningsskader i 

bygninger. Kommunen må derfor informere grundejeren direkte om i hvilke områder dette især vil optræde, og 

på hvilke lokaliteter at omfangsdræn om et hus kan blive nødvendigt at anlægge.                                                       

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

Fristen for at separere på egen grund er 5 år efter anlæggelsen af separeringen i vejen.                                       

Det er meget vigtigt, at kommunen omkring det private separeringsprojekt kan tilbyde teknisk og juridisk 

rådgivning overfor grundejeren.                                                                                                                                        

Man kunne overveje, (som det f.eks. blev tilbudt for nogle år tilbage i forbindelse med 

naturgasinstalleringerne), at  kunne tilbyde borgerne at få en liste til gennemsyn omhandlende certificerede og 

velinformerede kloakfirmaer. 

En aktiv information og dialog med borgerne og f.eks. grundejerforeningerne er bydende nødvendig. 

For at fremme at en grundejer hurtigt separere på egen grund og derefter tilslutter sig, foreslår vi, at 

kommunen tilbyder grundejeren en gradueret bonus afhængig af hvor hurtigt der udføres en tilslutning. 

Der bør snarest udsendes information om de kotehøjder som de ny afløb i vejen kommer til at ligge i, således at 

en grundejer kender til koten, hvis han ønsker at separere på egen grund inden ledningen i vejen bliver anlagt.  

Rækkefølgeplanen for de 18 delområder bør så vidt muligt overholdes i en løbende dialog med borgerne, og 

kommunens webbkort skal være løbende ajourført omkring diverse gravearbejder. 
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Områdeplaner der involverer oversvømmelser af nye arealer med grønt eller gråt vand, SKAL debatteres med 

borgerne i området. 

LAR ( lokal afledning af regnvand på egen grund ):   Muligheden herfor og rammerne omkring dette, samt  det 

praktiske arrangement omkring LAR bør  kommunikeres meget bedre ud – især til de geologisk velegnede 

parcelhusområder. Det bør annonceres tydeligt i lokalblade, og også meddeles direkte gennem f.eks. E-box eller 

mail/brev.                                                                                                                                                                                 

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

Planerne for en reduktion af det regnbetingede overløb med spildevand til vandområderne, gennem at 

opbygge  f.eks. Svanemøllens Skybrudstunnel, forbedringen af Gyngemoseværket, en tunnel langs med Kagsåen 

og flere yderligere forsinkelsesbassiner, går det for vidt at give kommentarer til for vores vedkommende.                                                                                                                                              

 Planerne for at reducere overløb af spildevand til Bagsværd Sø er berammet til at kunne virke fra 2035.            

Vi ønsker at planerne fremrykkes. Søen er kommunens mest yndede rekreative område. 

Punkt. 4.3.2, Afsnittet  om rensning af regnvand i.h.t. til BAT er ret uklart formuleret, især sammenkædningen 

med spørgsmålet om proportionalitet med den mulige miljøgevinst.  

Punkt  4.4.2 . Det anføres at afløbssystemet kun vil blive dimensioneret til at kunne håndtere ”5-års regn”   

d.v.s. et sjældent voldsomt skybrud. Værre skybrud end disse vil give oversvømmelser.                                           

Vi foreslår at overveje en større dimension i afløbsrørene med f.eks. 30 % større diameter, da selve rørene 

næppe er det dyreste, og at det næppe vil ændre på det samlede anlægsbudget 

Omkring fastlæggelsen af de lokale mål for regnvand på terræn som kommunen vil udarbejde er det vigtigt, 

at grundejeren snarest bliver gjort bekendt med den risiko der kan forventes for oversvømmelser på hver 

enkelt ejendom. 

Det tiltagende problem med det stigende grundvandsniveau i kommunen kan forventes at fortsætte.          

Da kommunen åbenbart kun har få muligheder for at hjælpe til med at sænke niveauet, er det vigtigt at 

kommunen oplyser grundejerne om, at det kun er lovligt at etablere omfangsdræn og at andre former for 

afdræning til det fælles afløbssystem ikke er tilladt. 

Endvidere er det vigtigt at kommunen også oplyser grundejerne om, at afløbskoefficienterne skal 

overholdes. Mange grundejere er ikke klar over, at anlæggelsen af store flisearealer med afvanding til 

fællesafløbet bevirker en overskridelse af den mængde regnvand der må udledes. 
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Herudover er der meget lidt kendskab til reglerne om at der skal anlægges af forsinkelsesforanstaltninger på 

grunden, hvis afløbskoefficienten overskrides p.g.a. f.eks. store flisearealer eller overdækninger. 

                                                                                                                                                                                          

Punkt 6.1.3. Regler og retningslinier. 

Det står anført, at det er grundejerens eget ansvar, at sikre sin ejendom imod opstuvning af vand fra det 

offentlige afløbssystem.                                                                                                                                                     

Vi vil anbefale, at dette informeres tydeligt for grundejerne samtidig med en anbefaling om hvordan dette i 

praksis kan gennemføres. 

Punkt 6.3.2:   Omkring fristen for refusion ved LAR , vil vi igen påpege at det er vigtigt at grundejeren får 

personlig besked om  skæringsdatoerne i det pågældende villaområde. 

 

På bestyrelsens vegne 

            BAGSVÆRD GRUNDEJERFORENING 

            Hans-Chr. Gelf-Larsen 

Formand 

Krogmosevej 37.  2880  Bagsværd.          M 40173631 
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Søborg Grundejerforening har følgende kommentarer til planen: 
 

1. For nogle husejere, f.eks. enlige pensionister, som kun har folkepensionen som ind-
tægt, kan udgiften i forbindelse med separeringen være voldsom, Vi foreslår derfor 
mulighed for, at den enkelte husejer kan få udskudt finansieringen på samme vilkår 
som dem, der fælder for udskydelse af ejendomsskatter. 
 

2. Det forekommer uklart, hvor der kan klages, såfremt husejerne ikke er enige i afgø-
relser vedrørende separation. Borgmester Trine Græse har oplyst, at man selvfølgelig 
vil søge en konstruktiv dialog med den enkelte husejer. Dette finder vi ikke tilstræk-
keligt. Det er en voldsom proces, der her sættes i gang. Der bør fra start være klare 
klagemuligheder f.eks. via et nævn eller lignende på området. 
 

3. Muligheden for håndtering af vand på egen grund og andre alternative løsninger 
”over jorden” bør udbredes. Det samme bør gælde forslag til løsninger ”under jor-
den”. Hertil bør der oprettes en vidensbank, som den enkelte grundejer kan tilgå. I 
vidensbanken samles løsningsforslag, erfaringer m.m. Den skal være tilgængelig i 
hele projektets forløb og kan evt. administreres af Grønt Idécenter. 
 

4. Som et sidste punkt må nævnes den voldsomme udgiftsstigning på vand, der kom-
mer, efterhånden som arbejdet føres ud i livet. Stigningen virker meget voldsom. Vi 
foreslår, at finansieringen af projektet strækkes over en længere årrække, så den år-
lige udgift formindskes. 
Afgiftsstigningen skal også ses i forhold til de stærkt stigende ejendomsskatter, som 
kan imødeses i de kommende år. Hvis ikke man har økonomien for øje, vil alminde-
lige mennesker ikke længere have råd til at bo i Gladsaxe kommune. 

 
 
Venlig hilsen 

 
Flemming Bruun 
Søborg Grundejerforening 
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vand@gladsaxe.dk 

 

Høringssvar til Forslag til Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2021  

fra Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

 

Tak for muligheden for at afgive høringssvar. 

Indledningsvis vil vi gerne rose: Planen er et flot værk, letforståelig og med mange facts. 

Vi har kun få kommentarer: 

 

Vedr. Bagsværd Sø 

Bagsværd området separatkloreres først i 2030-2045. Derved vil overløb af blandet spildevand og regnvand 

til Bagsværd Sø efter planen først undgås om en hel del år. 

Det er givetvis korrekt, at spildevandsmæssige tiltag ikke på nuværende tidspunkt vil forbedre søens 

tilstand, da det afgørende er den indre belastning.  

Det er dog ikke behageligt at tænke på, at der ved overløb kan udledes fækale bakterier, vira etc. til søen, 

især ikke, da søen benyttes til flere rekreative formål, hunde bader i den etc. Det kunne tale for et tidligere 

stop for overløb. 

Noget andet er muligheden for at forbedre søens tilstand inden området separatkloakeres, altså hvis der 

forinden skulle fremkomme metoder, som muliggør rensning på en måde, der er forsvarlig både med 

hensyn til CO2 -udledning og økonomi. I givet fald håber vi ikke, at fortsatte overløb vil være et forhold, 

der bremser evt. tiltag vedr. rensning af søen. Det ville i givet fald være en kortslutning; altså ikke at 

stoppe for overløb nu på grund af søens indre belastning og senere ikke at rense søen med henvisning til 

fortsatte overløb.  

 

Vedr. rensning af regnvand der udledes til naturen 

Gummi fra bildæk er så vidt vides den største enkeltkilde til mikroplast. Da regnvand fra veje vil blive ledt til 

naturområder, håber vi på opmærksomhed overfor effekten på naturen og hvad der kan gøres ved det. 

 

Enkelte småting vedr. begrebs- og ordforklaringen er meddelt forvaltningen direkte. 

Tak for muligheden for at kommentere planen.  

 

Mange venlige hilsener 

På vegne af Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

Kim Christiansen 

 

mailto:vand@gladsaxe.dk


Fra: Benny Thomsen <benny2730@hotmail.com> 
Sendt: 14. marts 2021 17:05 
Til: Vand Postkasse 
Emne: Høringssvar spildevandsplan 
 

Mark Twains er citeret for følgende: Der findes løgn, forbandet løgn og statistik. Når Gladsaxe 
kommune påstår at det vil koste den enkelte parcelhusejer 40000 til 60000 kr. at få udført arbejdet i 
forbindelse med spildevandsplanen er dette værre end forbandet løgn. Omkostningerne vil for nogle 
overstige dette med flere hundrede %. Det påstås at de oplyste omkostninger er erfaringsbaserede 
fra tilsvarende projekter i andre kommuner. Hvis dette er tilfældet hvorfor undlader kommunen så at 
opgive et til og fra beløb, så det tydeligt fremgår hvor meget det har kostet for den parcelhusejer som 
har betalt mest i modelkommunen. Her er tydeligvis tale om en bevist udeladelse af en voldsomt 
relevant oplysning. Som altid når kommunen er involveret bliver alle regler og moral fuldstændigt 
tilsidesat. Er man borger, er der regler der gælder, er man kommune er der ingen regler der gælder, 
kommunen er altid i stand til at bevilge sig selv dispensation eller bøje regler efter forgodtbefindende, 
f.eks. tømmerhandlen ved Buddinge station, Company house eller en overbebygget Gyngemose hvor 
man glemte plads til nødvendige daginstitutioner. Gladsaxe kommune tillader at der ved byggeri kan 
deponeres byggeaffald på matrikler, eller at disses niveau kan hæves efter forgodtbefindende, 
således at lavere liggende grunde ender som sumpe. Dette vil forværres når man vil tillade at hælde 
regnvand ud i render på overfladen. Kommunen påstår at den og Novafos vil være " Behjælpelig med 
råd og vejledning" i forbindelse med udførelsen af arbejdet med spildevandsplanen på den enkelte 
matrikel. 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. 
 
Benny Thomsen 



                                       Espegårdens Grundejerforening 
 

Side 1 af 1  

 
Høringssvar til ”Forslag til Gladsaxe Kommunes spildevandsplan 2021-2030”. 
 
Gladsaxe Kommunes spildevandsplan lægger op til tæt samarbejde om planens 
realisering, hvor kommuner og parcelhusere må løfte i flok. 
 
Hovedsynspunkter og spørgsmål til kommunen: 
 

1) Finansieringen af arbejder på egen grund: Kan Kommunen stille finansiering til 
rådighed på samme vilkår som parcelhusejere, der får udskudt ejendomsskat? 
De forventede omkostninger for hver parcelhusejer skal tydeliggøres. 
 

2) Større muligheder for nedsivning på egen grund med tilbagebetaling af 
tilslutningsbidrag på op til kr. 25.000. Der ønskes en udvidet service, mere 
lempelige regler og en ensartet behandling af sagerne fra kommunens side til disse 
nedsivnings- og tilbageholdelsesprojekter, idet det er set i vores grundejerforening, 
at to nabogrunde har fået hhv. afslag og tilladelse til nedsivning på egen grund. Kan 
kommunen bekræfte, at der vil blive afsat flere ressourcer til de mange 
ansøgninger, der vil komme fra parcelhusejerne? 

 
3) Vi kan forvente en meget større vandregning på op til kr. 90,- pr. m³ svarende til ca. 

kr. 1.000 pr. måned for en mellemstor husstand, idet Novafoss’ udgifter til 
omlægningen skal dækkes af vandkunderne. Dette skal tydeliggøres over for alle 
vandkunder på et tidligt stadie. 
 

4) Utilsigtede hændelser: Efter indført separering vil der kunne forekomme hyppigere 
behov for spuling af forstoppede kloakledninger, idet kloakledningernes fald er 
dimensioneret til både spildevand og afløbsvand. Hvis forstoppelsen sker i 
ledningerne på grunden, så påhviler spuleudgiften grundejeren. Dette bør 
tydeliggøres over for parcelhusejerne. 
 

5) 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. 
 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Espegårdens Grundejerforening 

 

 



Fra: Mads Kjær Andersen <m.kjaer.andersen@gmail.com> 
Sendt: 14. marts 2021 21:33 
Til: Vand Postkasse 
Emne: Høringssvar til spildevandsplanen 
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SkalJournaliseres: 0 
 
Kære Gladsaxe Kommune 
 
Jeg har følgende bemærkninger til spildevandsplanen som kommunen har sendt i høring 26/11-20 14/3-21. 
 
Mine bemærkninger vedrører etablering af regnvandseparering, og er som følger:   
 
Det er afgørende, at der hurtigst muligt - og senest inden første etableringsbølge - gives en mulighed for 
dispensation fra regler regnvandsseparering for eksisterende boliger med regnafløb i kælderskakt og/eller med 
omfangsdræn omkring kældre, hvor en regnvandsseparering ikke vil kunne etableres uden separat 
pumpeinstallation, og/eller omlægning af eksisterende dræn/afløb. Uden denne dispensationsordning vil disse 
boligejere blive påført en uforholdsmæssig høj udgift der langt vil overstige de af kommunen estimerede 
etableringsomkostninger på 40-60.000. kr. pr hustand.  
 
Jeg skal for en god ordens skyld bede om en kvittering for modtagelse af ovenstående bemærkninger.  
 
Med venlig hilsen  
 
Mads Kjær Andersen 
 
Augustvej 34 
2860 Søborg 
e-mail: m.kjaer.andersen@gmail.com 

mailto:m.kjaer.andersen@gmail.com
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Høringssvar til Ny Spildevandsplan, Gladsaxe Kommune 2021-2055. 

Dette høringssvar er til Gladsaxe Kommunen, men tjener også til oplysning for 

grundejerforeningernes medlemmer. 

Gladsaxe Kommunes spildevandsplan lægger op til tæt samarbejde om planens 

realisering, hvor kommuner og parcelhusere må løfte i flok. 

Derfor kunne parcelhusejerne have ønsket at svarfristen for spildvandsplanen var blevet 

lagt efter det årlige møde mellem Kommune og parcelhusejerne. Spildevandsplanen er i 

økonomisk og miljømæssigt omfang vel en af de største planer, som Kommunen har 

barslet med i årtier. 

Der er ligesom 6 hovedsynspunkter og spørgsmål til kommunen: 
 

1) tidsplanen for udrulningen, hvor en del af Espegaardens grundejerforenings 
medlemmer kan få et påbud om etablering af regnvandsledninger på egen grund i 
første fase 2021 – 2026. 
 

 
 
Det er medlemmerne der bor langs Buddinge Hovedgade, der først skal tilsluttes. 
 

2) Finansieringen af arbejder på egen grund: Kan Kommunen stille finansiering til 
rådighed på samme vilkår som parcelhusejere der får udskudt ejendomsskat? 
 

3) Større muligheder for nedsivning på egen grund med tilbagebetaling af 
tilslutningsbidrag på kr. 25.000. Der ønskes en udvidet service fra kommunen til 
disse nedsivnings og tilbageholdelsesprojekter. (LAR). Kan kommunen bekræfte 
flere ressourcer til de mage ansøgninger fra parcelhusjerne. 

 



 

2 
 

4) Vandregning på kr. 90,- pr m3 svarende til kr. 1.000 pr måned for en 
mellemstor husstand skal tydeliggøres over for vand kunderne, ligesom 
omkostningerne for hver parcelhusejer. 

 
5) 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 signal til parcelhusejerne. 
Udmeldingen til borgerne har været meget lavmælt. 
 

6) Utilsigtede hændelser: Ved for lille regnvandsmængder efter indført separering vil 
der kunne forekomme hyppigere behov for spuling af forstoppede kloakledninger, 
idet kloakledningerne fald er dimensioneret til både spildevand og afløbsvand. Hvis 
forstoppelsen sker i ledningerne på grunden, så påhviler spuleudgiften grundejeren. 
 

 
 

Separeringsprojektet: 
 

 

Figur lånt af Jens Damgaard A/S: Den blå ledning er regnvandsledning, som skal bekostes 

af parcelhusejeren. 

Økonomi: Budgetmæssigt lægger Novafos (Gladsaxe Kommune) op til en bevilling på kr. 

6,8 milliarder, medens parcelhusejerne skal medfinansiere projektet, men med krav om 

påbud, til et beløb på op til kr. 900 mio,- efter vore beregninger. I den forbindelse skal det 

nævnes at Novafos bevillingen er sikret gennem vedtagelse i Gladsaxe Byråd, ad hoc og 

med en bagvedliggende lånegaranti i Kommunekredit med kaution fra Gladsaxe Byråd. 

Tilbagebetalingen af lånet opkræves af vand kunder gennem vandpriserne. Med den 
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nuværende rente og på trods af at Novafos gældsætninger i Gladsaxe nærmer sig kr 10 

mia. er tilbagebetalingen ikke det helt store problem, idet Gladsaxe Kommune og Novafos 

blot kan hæve vandpriserne. Hvis derimod renten stiger til blot 4% p.a. vil kommunen årligt 

skulle opkræve kr. 400 mio. i renter fra Novafos-lånet, som vand kunderne, så skal betale 

via vandpriserne. Også dette vil kunne ses i en højere vandpris. Ved en årlig udpumpning i 

Gladsaxe dvs. solgt vandmængde på 3,6 mio m3 vil en rente på 4% betyde prisstigninger 

på kr 16,- pr m3 drikkevand. 

Spildevandsplanen vil beslaglægge meget store offentlige beløb, som skal betales af 

vandforbrugerne via vandprisen, hvilket i Spildevandsplanen er nævnt som op til kr. 90,- pr 

m3 vand eller for en familie med 2 børn ca. kr. 10-12.000 om året. Prisudvikling og 

renteforhøjelse kan betyde at fremtidens vandpriser bliver endnu højere end i dag, mere 

end en fordobling. 

Der er derfor meget god mening i at samtlige parcelhusejere får overblik over de 

muligheder der ligger i at tilbageholde regnvand på egen grund. Og efter godkendt 

ansøgning om dette får tilbageført 40% af tilslutnings bidraget ca. kr. 25.000,- pr parcel. 

Dette vil dels kræve lokalt samarbejde om samlede lokale regnvandsløsninger dels 

projekter for at tilbageholde vandet på egen grund i faskiner, eller overflade vandanlæg til 

overskudsvand, der fungerer som fordampningsanlæg. En sådan midlertidig sø på en 

forsænket græsplæne kan nemt rumme 10-20 m3 vand. For et parcelhus taler vi om 10 x 

10 meter med en forsænket græsplæne på o,25 meter. Derved kan der opstå en 

midlertidig sø i haven til 25 m3 regnvand, evt med overløb til en underliggende faskine. 

Og her opererer Novafos med en 5-års eller 20 års regn hændelse (figur på side 26) 

Projektet blev fremlagt I det Grønne Råd, hvor der er valgte deltagere fra 

Grundejerforeningerne, Se denne power-point-presentation fra mødet i det Grønne Råd.  

Til mødet den 17. november deltog: Jørn Krogh og Hans Christian Gelf-Larsen jvnf 

referatet. 

https://gladsaxe.dk/Files//Files/BMF/Det_Groenne_Raad/2020/Bilag-DGR-20201117-

Spildevandsplan-2021-udleveret.pdf 

Det er klart for enhver at kommunens beregninger i tresserne og halvfjerdserne for afløb 

fra parcelhuse i fælles kloakering var klart utilstrækkelige. De mest fremsynede kommuner 

har for længst indført separering af regnvand og kloakvand i nybyggerier og i større skal 

indført fælles regnvandsopsamling for større byområder. I modsætning hertil så man 

tilbage i samme tidsperiode at mange naturlige vandløb blev rørlagt eller lagt i halve 

betonrør som dele af Harrestrup å, som derved ikke havde balance mellem grundvand og 

å-vand, hvorved der i Rødovre opstod meget voldsomme regnvands opstuvninger allerede 

i 1980-erne. Derfor indførte Rødovre Kommune separering af regnvand for 40 år siden. 

Regnvandet ledes direkte ud ved Avedøre renseanlæg.  I Rødovre måles hvor meget 

regnvand der udledes til havet udenom det store Avedøre renseanlæg. 

Tilsvarende målinger må Gladsaxe Kommune indføre som en form for sikkerhed for at en 

målsætning om mængden af mindre regnvand til Lynetten kan oplyses år for år. Dette er 
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et rimeligt tiltag og være med i samfundsøkonomiske overvejelser med en klar målsætning 

herfor. 

Efter endt indførelse af regnvandsseparering skulle vi gerne kunne se en nedgang i 

udledning af grundvand som i dag og af regnvand og vejvand. Med en stigende 

opmærksomhed på tætning af hovedkloakkerne kan man forvente at grundvandsstanden 

vil stige mærkbart i boligområder. Højere grundvandsniveau er det kommunens pligt at 

følge med i af den grund at grundvandet kan erodere og svække husenes fundamenter. Af 

samme grund skal regnvandsbassiner i egen parcel indrettes således at der ikke kan løbe 

regnvand ned langs fundamenterne. 

Beplantninger og træer i haverne vil kunne opsamle store vandmængder. Derfor må der 

indføres målsætninger for disse regnvandsopsamlings beplantninger og dermed den 

medfølgende øgede biodiversitet. 

Gladsaxe Kommune bør afsætte rigeligt med ressourcer til at parcelhusejerne får den 

fornødne hjælp til indretning af regn-vejrs haver og biodiversitet. Novafos projektet har blot 

indregnet at parcelhusejerne skal punge ud med kr 60.000 i 2021 kroner til nye 

rørledninger i haverne. På nuværende tidspunkt har en typisk parcel allerede ledninger for 

kloak, drikkevand, gas, el og edb. 

Kommunens behandling af ansøgninger om tilbageholdelse af regnvand må revideres, idet 

man ikke kan acceptere at to nabogrunde oplever forskelsbehandling ved at den ene får 

tilladelse, medens den anden får afvist sin ansøgning (Espegårdsvej). 

Når der tales bæredygtighed, biodiversitet og CO2 neutralitet så vil den type projekter 

være at foretrække frem for alene rørlægning. 

I Espegaardens Grundejerforening har Novafos et regnvandsbassin på Vibevænget 64, 

der modtager vand fra Motorringvej 3, hvor Vejdirektoratet efter aftale med Gladsaxe 

Kommune ved Råvænget 3 har anlagt et regnvandsbassin. Dette vedligeholdes ikke af 

Vejdirektoratet så bassinet er fyldt med sediment fra motorvejen. Overløbet løber derefter 

direkte til Vibevængets regnvandsbassin, som dermed hurtigt overfyldes og kapaciteten 

derved forringes for beboernes regnvand. 

Derfor må Espegårdens grundejerforeningen bede om at områdets regnvandskapacitet 

gennemgås, således at de nedlagte og rørlagte åer genopdages og genetableres og får 

den betydning som de havde engang som afløbssystem for området. Dette er en 

kommunal opgave også økonomisk. 

Fritlægning af rørlagte åer: 

På side 27-28 i høringsrapporten nævnes da tilbageføring af rørlagte åer til overflade 

render efter et kort fra slutningen af 1800 tallet. Man kan jo sige at rørlægning af åer ikke 

tilgodeser de regnvandshændelser vi oplever nu, ligesom eksemplet med Harrestrup Å i 

Rødovre. Der skal jo være forbindelse mellem det sekundære grundvandsspejl og åernes 

overflader. 
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Forbindelsen mellem Råvængets regnvandsbassin og Vibevængets regnvandsbassin kan 

meget vel have været en å før gårdene blev revet ned for at give plads til parcelhusene. 

Som det fremgår af figuren nedenfor vil rørføringerne medføre betydelige anlægsarbejde i 

vejene og i parcelhushaverne. Derfor skal alle sætte sig ind i mulighederne for at 

tilbageholde regnvand på egen grund. Og til dette arbejde må Kommunen være 

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

 

 

 

Lånt af Jens Damgaard A/S: Blå ledning markerer ny regnvandsledning. Borgeren må 

bekoste den blå ledning på egen grund. 

I Skive Kommune har man gennemført separeringsprojekter i mange. Derfor er det fint at 

få nedenstående oplæg fra en lokal kloakentreprenør Jens Dalsgaard. Tilsvarende forslag 

kan sikkert indhentes fra kloakfirmaer i Hovedstadsområdet. 

 

Separering af kloak 
Kloakseparering: 
I mange kommuner arbejdes der i disse år på at separere regn- og spildevand. Dette 
skyldes at stigende regnmængder er med til at fylde kloakkerne, som ganske enkelt ikke 
kan klare den øgede mængde regnvand – med oversvømmede veje, kældre og haver til 
følge. 
  
Du kan også selv gøre noget! 
Den gode nyhed er, at du også selv har mulighed for at gøre noget ved det. Har din 
kommune planer om at kloakseparere i dit boligområde, vil der blive lagt et nyt rør i vejen 
således at overfladevandet via rendestensristen ledes heri. Herudover sættes der i dit skel 
en ny skelbrønd til afledning af dit regnvand fra dit tag. 
  
Og du kan spare penge ved at gøre det i tide! 

https://www.jensdalsgaard.dk/kloak/kloak
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Tilslutningen af dit regnvand og dermed separeringen fra dit spildevand er på din egen 
grund en udgift du selv må afholde. 
Jens Dalsgaard A/S rådgiver i, hvordan dit regnvand kan tilsluttes den nye skelbrønd, eller 
hvordan du, inden skelbrønden sættes, slipper for at betale tilslutningsafgift hertil. 
Der er nemlig ikke tvungen tilslutningspligt, hvis man forinden har separeret sit regnvand 
således, at det udledes på egen grund og dette kan dokumenteres. 
  
Lad os gøre det rigtigt første gang 
Vi har naturligvis erfaring med at løse disse opgaver, hvad enten det er tilslutning til ny 
skelbrønd eller udledning på egen grund. Der kan dog være stor forskel på, hvordan 
opgaven kan løses, dette afhænger nemlig af, hvordan dit system ser ud i dag, og hvilken 
løsning du ønsker. 
  
Langt hen ad vejen er arbejdsgangene typisk de samme, selvom der kan være store 
forskel: 

• Vi undersøger, hvordan dit kloaksystem i dag ser ud enten via tv-inspektion eller 
tegninger 

• Vi udarbejder i samarbejde den bedste løsning 
• Vi udfører arbejdet til aftalt pris og tid 

 

Påbud og Politianmeldelse: 

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

I Skive blev 11 borgere politianmeldt fordi de ikke havde efterkommet kommunens påbud. 

Finansiering: 

Derfor er det vigtigt at der er mulighed for at borgerne kan opnå finansiering af 
separeringsprojektet på egen grund. 

Novafos har nemt ved at opnå en kommunekredit. Samme mulighed bør være muligt for 
de borgere, der af den ene eller anden grund ikke kan betale for kr. 60.000,- Især ældre 
medborgere tilskyndes til at forblive boende i egen bolig, men bankerne kan ikke bevilge 
lån til pensionister selv om der er friværdi i boligen. Pensionister der får udskudt betaling af 
ejendomsskatter burde kunne opnå en kommunalt lån på samme vilkår som 
ejendomsskatterne. 

 

Andre tiltag: 

Højvandslukker sikrer mod indtrængende kloakvand ind i kælderen. 

Hvis man ønsker at beskytte sig mod oversvømmelser fra kloaksystemet ved større 
regnhændelser, kan man investere i en højvandslukke. Den gør, at spildevandet ikke kan 
løbe fra det offentlige afløbssystem og op ad ens gulvafløb og toiletter. Det er 
hovedsageligt ved afløbsinstallationer i en kælder, at dette er aktuelt. Prisen for en 
højvandslukke er cirka 12.000 kr., hvis det er på et gulvafløb (og der ikke er et toiletafløb 
på samme kloakrør) og cirka 40.000 hvis det er afløb fra et toilet. Det er ikke alle steder, 

https://www.jensdalsgaard.dk/
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det er muligt at installere en højvandslukke. Kontakt en kloakmester for at få rådgivning. 
Figur nedenfor er højvandslukke til kælder med toilet. Se mere om højvandslukke Bolius. 

 

 

 

 

 

 

Rottespærrer: 

I Skive Kommune opsætter man rottespærrer i forbindelse med opgravning til 
separatkloakering. 

Den type man har valgt i Skive er Bornholmer-rottespærren (til venstre), som sættes ved 
udgravning og tilslutning. 

  

 

Typen til højre sættes i samlebrønden af en aut. Kloakmester. Begge er danske patenter 
og holder rotterne ude fra husets kloakker. Tryg har en kloakforsikring med rottespærre. 
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Konklusion og afsluttende bemærkninger: 

Der er klart udfordringer de sidste 10-20 år med kraftigere regnskyl, som 
afløbssystemerne ikke er bygget til. Nu er det en samfundsopgave at finde den rette 
løsning, der gerne skulle holde de næste årtier. Kloaksystemerne er bygget for 60-80 år 
siden. Parcelhusejerne skal derfor medinddrages. 

Der skrives om bæredygtighed og CO2 neutralitet, begreber det er svært at forholde sig til 
lokalt og globalt. Men der må opfordres til at der ikke topstyres løsninger der er for 
omkostningstunge uden at medføre en målbar forbedring af bæredygtighed og CO2-
reduktion. Er kommunens entreprenørmateriel bæredygtigt og CO2-neutralt? Næppe. 

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

Et bæredygtigt afløbssystem handler blandt andet om at begrænse CO2 aftrykket fra 
anlægsløsninger og drift, at reducere materialeforbruget gennem arbejdet med cirkulær 
økonomi og gennem indkøbspolitikker ved for eksempel at stille krav til leverandørers 
sociale ansvarlighed. Spørgsmålet er hvordan? 

Novafos har tætnet hovedkloakkerne med brugerbetalte strømpeforinger og 
kloakrørsrenoveringer. Nu kan man forvente at de private stikledninger måske ikke har det 
allerbedst. I takt med hushandler kan man derfor blive nødt til at medtage kloakeftersyn i 
tilstandsrapporterne, dette for at sikre køberne mod at købe et hus med defekte afløb og 
kloak rotteangreb. Derved vil man i takt med hushandler få moderniseret parcelhusenes 
kloaktilstand. 

Et tilsvarende forhold gør sig gældende ved Novafos udskiftning af hoved 
drikkevandsledninger betalt via vandforbrugerne (ca kr 46 mio om året). Udskiftning af 
private vandledninger påhviler parcelhusejerne. I løbet af de næste årtier vil begge forhold 
kræve øget opmærksomhed, idet de private stikledninger sakker bagud i forhold til de 
brugerbetalte hovedforsyningsledninger. Kommunen bør være opmærksom på dette 
misforhold og komme med en relevant løsning for parcelhusejerne. 

 

Mvh 

Torben Sønnichsen 

BioLiving 

Østerbrogade 226, 2100 Kbh Ø 
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Fra Andy 

Forslag til spildevandsplan 2021 

Der er tale om privatisering af vores forsyningsområder. 

Anmoder om at et flertal af Byrådet melder os ud af Novafos. 

Vores egen forsyningsafdeling kan stå for opgaven. 

 

Forslag til Spildevandsplan 2021 sendes i høring fra 26 november 29. januar 2021. 

Spildevandsplanens politiske forløb frem til nu. 

By- og Miljøforvaltningen og Novafos fik i 2019 udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af forskellige 

scenarier for udbygning af afløbssystemet og klimatilpasning af Gladsaxe Kommune. 

 

Mine bemærkninger 

By- og Miljøforvaltningen er et udvalg under kommunaldirektøren, der er ingen byrådsmedlemmer der 

sidder i dette udvalg og kommunaldirektøren går nu på pension om et par måneder. 

Novafos er en sammenslutning af flere forsyningsselskaber, dvs. de hører under offentlighedslovens §20 

også kaldet mørklægningsloven, altså ingen aktindsigt. 

 Regeringen vil spare 7,1 mia. kr. ved at privatisere forsyningsområdet. Det er derfor Novafos er oprettet. 

Anbefalingen fra McKinsey er bl.a. et opgør med hvile- i sig- selv princippet, da konsulenterne blandt andet 

foreslår at tillade ejerne af forsyningsselskaber udbytte og afkast. 

Jeg har anmodet borgmester Trine Græse om at fritstiller kommunaldirektøren, det vil hun ikke, hun mener 

heller ikke der er tale om privatisering af forsyningsområdet. 

Jeg har også afleveret alle mine skrivelser om privatisering af forsyningsområdet til Formand for 

Miljøudvalget Tom Vang Knudsen. Tom udtaler at han ikke forstår det, han er kun Murer, men der er jo 

mange jurister på Rådhuset, hvor er de henne. 

Håndtere regnvand på egen grund (LAR) og rammerne for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget. 

Bl.a. kan lave faskiner til alt deres tagvand. 

Spildevandsplanens økonomiske konsekvenser. De samlede omkostninger vil være 6,8 mia. kr. 

Taksten er i dag ca. 55 kr. pr. m3 hvilket vil stige til 85 – 90 kr. om 35 – 40 år. 

Det er helt klart en privatisering af vandforsyningen. (Vand er en menneskeret) 

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

Spildevandsplanen kan efter vedtagelse ikke påklages til anden administrativ myndighed 

(offentlighedsloven §20 mørklægningsloven). 



1. Den lov der regulerer de store vandmængder, hedder Vandledningsloven og den går jeg da ud fra 

at Gladsaxe kommune lovgiver efter. 

Det er en lov der har eksisteret i flere hundrede år og er stadig lovgivende for området. 

2. Hvor mange af kommunens medarbejdere har været på kursus i (LAR) Lokal Afledning af Regnvand 

på Teknologisk institut (Rørcenter). 

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 er helt klart en privatisering af vores vand, og det siger vi nej til, direkte profitobjekt. 

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

dem til valget. 

Ligeledes ønsker jeg et flertal af Byrådet melder os ud af Novafos 

Vores egen forsyningsafdeling kan stå for opgaven 

 




















































































