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1 [Åben] Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2018-03151

Resumé
Forslag til Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej er udarbejdet for at
opdatere en gældende lokalplan for området.
Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen ønsker, at alle kommunens villaområder omfattes af lokalplaner, der er
tidssvarende med hensyn til anvendelse og byggemuligheder.
Lokalplan 414 vil erstatte Lokalplan 289 og omfatter samme område.
Den nye lokalplan udarbejdes for at fastlægge, at garager, skure og lignende småbygninger kun
må være i 1 etage, som det er gældende i kommunens øvrige villaområder. Efter den eksisterende
Lokalplan 289 kan disse småbygninger opføres i 2 etager. Samtidigt opdateres bestemmelsen
vedrørende småbygningernes højde, så bestemmelsen svarer til det, der er anført i nyere
lokalplaner, og som gør det muligt under visse betingelser at opføre fx garager med saddeltag,
hvor tagkippen ligger 2,8 m over terræn.
I den eksisterende Lokalplan 289 er der udpeget et særligt område langs Borgmester Jørgensens
Vej, hvor alle villaer er opført i ét plan, hvilket giver området et relativt åbent og let udtryk, som
tilpasser sig områdets kuperede landskab og grønne karakter. Det er i den eksisterende lokalplan
fastlagt, at bebyggelse i dette område må opføres i maksimalt 1 etage for at sikre, at den grønne
karakter og de landskabelige kvaliteter opretholdes.
I forslag til Lokalplan 414 udvides dette delområde med bestemmelse om maksimalt 1 etage til
også at omfatte alle villaerne omkring en sø, idet de i dag allerede er opført som lave bygninger og
indgår i samme landskabelige helhed som villaerne ved Borgmester Jørgensens Vej.
Planforslaget giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.
Lokalplanen kan læses via dette link.
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=591

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At forslag til Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej vedtages til
udsendelse i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Byplanudvalget
Dato: 15-08-2022
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Anbefales Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der i forslagets § 9, stk. 1 tilføjes
følgende: ”Dette gælder også dør-, vinduesudskiftninger, ændringer i materialevalg,
farvesammensætning, vinduesformater og udformning i øvrigt” samt at udtrykket ”en sø” i planens
afsnit om henholdsvis Baggrund og Eksisterende forhold ændres til ”søen i delområde B”.

Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 22-08-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Forslag til Lokalplan 414. 29-07-2022 (4685158 - EMN-2018-03151)

2 [Åben] Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2022-2032
Sags ID: EMN-2022-06108

Resumé
Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 har været i høring i perioden 4. april til 30. maj 2022. Der er
indkommet 128 høringssvar.
I forbindelse med den offentlige høring har Gentofte Kommune og Novafos afholdt borgermøde
den 5. maj 2022, for at orientere om og få input og kommentarer til forslag til Spildevandsplan
2022-2032.
Herudover er der afholdt møder med Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune og
borgergruppen Bæredygtigt Byliv Jægersborg, ligesom spildevandsplanen har været forelagt og
drøftet på møde i Grønt Råd.
Høringssvarene og de afholdte møder giver anledning til forslag om enkelte præciseringer og
mindre redaktionelle ændringer i planen.
Klima, Miljø og Teknik indstiller, at Spildevandsplan 2022-2032 med redaktionelle ændringer
godkendes.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. marts 2022, pkt. 3, enstemmigt, at sende
forslag til Spildevandsplan 2022-2032 i offentlig høring. Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 har
været i høring i perioden fra 4. april til 30. maj 2022.
Spildevandsplan 2022-2032 er en rammeplan, som beskriver de næste mange års indsatser med
at indføre fuld separering af regnvand og spildevand i hele kommunen. Planen indeholder ikke
beskrivelse af konkrete projekter eller anlægsløsninger, da disse vil blive planlagt løbende i takt
med, at områderne skal separeres og vil blive beskrevet i efterfølgende tillæg til
spildevandsplanen.
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Hvert tillæg vil komme i offentlig høring med mulighed for borgerinddragelse om de konkrete
løsninger i de pågældende oplande.
Møder og muligheder for dialog under høring
Gentofte Kommune og Novafos afholdt borgermøde den 5. maj 2022 med henblik på orientering
om og drøftelse af forslag til Spildevandsplan 2022-2032. På mødet mødte ca. 35 borgere fysisk
op, mens ca. 30 borgere deltog digitalt.
Fagmedarbejdere fra Gentofte Kommune har i høringsperioden været til rådighed for dialog om
spildevandsplanen på Klimaspot tirsdag og onsdag på henholdsvis Gentofte og Dyssegård
Biblioteker. Der har i perioden været henvendelser fra ca. 10 borgere.
Derudover har Gentofte Kommune og Novafos afholdt supplerende møder med Fællesrådet for
Grundejerforeninger i Gentofte og borgergruppen Bæredygtigt Byliv Jægersborg.
Endeligt har Gentofte Kommune på møde den 17. maj 2022 præsenteret forslag til
Spildevandsplan 2022-2032 for Grønt Råd med efterfølgende drøftelse.
Høringssvar
I høringsperioden er der indkommet 128 høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2022-2032.
Høringssvarene fordeler sig som følger:
•
•
•
•
•
•
•

Københavns Kommune, Område for Miljøbeskyttelse (KK)
Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune (FGG)
120 borgere, der tilslutter sig høringssvaret fra Fællesrådet for Grundejerforeninger i
Gentofte Kommune uden yderligere bemærkninger.
Danmarks Naturfredningsforening, Gentofte (DN)
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Borgergruppen Bæredygtigt Byliv Jægersborg (BBJ)
8 borgere med forskellige bemærkninger og spørgsmål til Forslag til Spildevandsplan
2022-2032.

De fulde høringssvar er gengivet i vedlagte bilag.
KK noterer sig, at opfyldelse af vandområdeplanernes krav indgår i de fire overordnede mål, som
Gentofte Kommunes forslag til Spildevandsplan 2022-2032 fokuserer på at håndtere planmæssigt,
og bemærker, at det også er vigtigt at vurdere påvirkningen af nedstrøms vandområder. KK vil
desuden gerne opfordre til, at Gentofte og Københavns Kommune koordinerer arbejde og indsats
for fælles vandområder.
FGG anerkender behovet for at iværksætte afhjælpende foranstaltninger, for de i høringsmaterialet
påpegede problemer med overløb af spildevand, men stiller spørgsmålstegn ved den valgte
løsning. Fællesrådet har en række bemærkninger og spørgsmål der fordeler sig på følgende
temaer:
•
Data- og beregningsgrundlag for den valgte løsning og mulige alternativer
•
Den økonomiske konsekvens for den enkelte grundejer og fordelingen af udgifter
mellem Novafos og de private grundejere
•
Størrelsen af den samlede investering og betydningen for vandtakster
•
Muligheder for dispensation og lånoptagelse for private grundejere
•
Andelen af regnvand fordelt mellem offentlige og private arealer
•
Afklarende spørgsmål vedr. serviceniveau, overløb, muligheder for yderligere
information fra Gentofte Kommune og Novafos samt om separatkloakering og
serviceniveau i andre kommuner
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FGG har fået skriftligt svar på deres spørgsmål.
DN støtter planen om fuld separering af regn- og spildevand. Høringssvaret anerkender generelt
behovet for at afløbssystemet opdateres til det gældende serviceniveau og tilpasses til fremtidens
klima og nedbørsmængder. Men det er efter DNs vurdering ikke miljømæssigt forsvarligt, at
spildevandsplanen kun indeholder en reduktion på 20-25 pct. i det samlede årlige overløb med
regnvandsopblandet spildevand frem mod 2032. Dertil har foreningen enkelte konkrete
bemærkninger vedrørende tilstandskrav m.v. for de enkelte vandområder i Gentofte Kommune.
DOF støtter, at alt kommunens spildevand ifølge planudkastet fremover skal separeres, men finder
det ikke acceptabelt, at separeringen i oplandet til Enghaverenden (og Gentofte Sø) først skal finde
sted i perioden 2028-43, da området ved Gentofte Sø som Natura-2000 område bør opprioriteres.
BBJ beskriver flere forslag til at etablere et grønnere byliv i Jægersborg og ser meget gerne, at
Novafos og Gentofte Kommune også lader sig inspirere og vil være med til at finde andre
muligheder end at lægge regnvandet i rør og beton. BBJs udgangspunkt er at regnvand er en
ressource, der kan tilføre æstetisk og rekreativ værdi i byens rum, parker og grønne områder.
Høringssvar fra otte borgere omhandler følgende:
•
Ønske om koordinering med fjernvarmeudrulning
•
Spørgsmål til hvor meget regnvand der skal separeres for at forhindre overløb og
fordelingen af regnvandet fra hhv. offentlige og private matrikler
•
Opfordring til at arbejde for en løsning, hvor Novafos kan dække omkostninger til
separatkloakering på private matrikler (som med fjernvarmen)
•
Spørgsmål til finansiering og vandtakster
•
Spørgsmål om bæredygtighed og opfordring til at undersøge andre muligheder
•
Betragtninger vedr. det fornuftige i at begrænse overløb i relation til økonomi og
udnyttelse af regnvand
•
Forslag til forskellige løsningsmodeller og fordeling af regnvandsseparering mellem
offentlige og private matrikler
•
Opfordring til at starte separeringen ved Gentofte Sø og Brobæk Mose
•
Spørgsmål vedr. alternative løsninger og tilbageholdelse af regnvand på egen grund
•
Spørgsmål vedr. konkrete separeringsmuligheder på privat grund.
Forvaltningens bemærkninger til høringssvar
De samlede høringssvar, samt administrationens bemærkninger til de enkelte svar kan ses i
høringsnotatet, som er vedlagt som bilag. Hver enkelt, der har indgivet høringssvar vil få en direkte
tilbagemelding fra forvaltningen.
Forvaltningens bemærkninger til de væsentligste temaer for høringssvarene er sammenfattet
nedenfor.
Vandmiljøforbedringer og overholdelse af tidsfrister i Vandområdeplanerne
Statens forslag til Vandområdeplaner 2021-2027 har været i høring frem til den 22. juni 2022.
Vandområdeplanerne er ikke endeligt vedtaget, men forventes at blive det i ultimo 2022. Med
Spildevandsplan 2022-2032 er sat den nødvendige ramme om en ny afløbsstrategi, som skal sikre
kommunens arbejde mod målopfyldelsen om god økologisk tilstand for de målsatte vandområder.
Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 rummer indsatser, der bidrager til at opfylde
Vandområdeplanernes krav og indsatser. Herunder skal strategien om at etablere fuld separering
medføre, at alle overløb til vandområderne vil blive fjernet. Indsatskravet om fjernelse af overløb til
Nordkanalen og Søborghusrenden er delvist indfriet i tidligere planperiode men afhænger af
etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel som er ’hovedinfrastrukturen’ for separering i den
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sydvestlige del af kommunen og som er et igangværende projekt som forestås af Novafos og
Hofor, som forventes færdiganlagt i 2030.
Data- og beregningsgrundlag for den valgte løsning og mulige alternativer
Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at fremtidens afløbssystem skal sikre fjernelse af
alle overløb med spildevandsopblandet regnvand til kommunens vandområder. Beslutningen om at
indføre afløbsstrategien om fuld separering er baseret på en række forudgående analyser af
mulige alternativer, hvor fuld separering er konkluderet at være den bedste løsning til at forhindre
overløb og oversvømmelser med regnopblandet spildevand.
De bagvedliggende rapporter er ikke direkte en del af spildevandsplanen og dermed heller ikke af
høringsmaterialet. Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune har efterspurgt
datagrundlaget for udarbejdelse af spildevandsplanen, og dette er lagt tilgængeligt på kommunens
hjemmeside. Novafos har desuden udarbejdet et resumé af beslutningsgrundlaget for fuld
separering ’Grundlag til Spildevandsplan 2022-2032’, som ligeledes findes på hjemmesiden.
Rækkefølgeplanen
Flere høringssvar peger på, at Enghaverendens opland med Gentofte Sø og Brobæk mose bør
opprioriteres rent tidsmæssigt for hurtigere at opnå effekter af fuld separering i form af reduktion af
overløb her. Enghaverendens opland er relativt stort og forventes separeret i perioden 2028-2043.
Rækkefølgen for etablering af separat afløbssystem i Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 er
prioriteret ud fra dels hensynet til vandmiljøforbedringer samt dels hensynet til, om
hovedvandvejene er forberedt til at håndtere det separerede regnvand. Hovedvandvejene er ikke
endnu forberedt i Enghaverendens opland til, at man kan starte med dette område. Dette resulterer
i en rækkefølge, hvor separering først sker i de kystnære oplande, hvor hovedvandvejene er
forberedt og hvor der opnås størst mulig reduktion af overløb, idet langt størstedelen af overløb i
dag sker ved Øresunds kyst.
Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 forhindrer dog ikke, at der kan laves yderligere
klimatilpasningsprojekter uden for rækkefølgeplanen. Gentofte Kommune er således i dialog med
Novafos i forhold til at afsøge muligheder for konkrete tiltag for tidligere at begrænse overløb med
spildevandsopblandet regnvand specifikt til Gentofte Sø og Brobæk mose.
Herudover har kommunen stort fokus på fortsat naturpleje af søen og på at identificere og
reducere potentielle forureningskilder i arbejdet for at opnå god økologisk tilstand.
Statens Forslag til vandområdeplaner 2021-2027 indeholder ikke specifikke indsatskrav til
opnåelse af målopfyldelse for Gentofte Sø, hvilket Gentofte Kommune i forbindelse med høringen
af vandområdeplanerne derfor har efterspurgt hos Miljøstyrelsen. Gentofte Kommune forventer
således tæt dialog med Miljøstyrelsen såvel som Region Hovedstaden om hvilke typer indsatser,
der skal til i arbejdet mod målopfyldelse for Gentofte Sø.
Den økonomiske konsekvens for den enkelte grundejer
Der er i høringssvarene og i de borgerhenvendelser, der har været i høringsperioden udtrykt
bekymringer om privatøkonomien ift. at etablere separering på egen grund.
Det er forventningen, at udgiften for separering på egen grund ved rørløsning vil udgøre i
gennemsnit ca. 50.000 kr. for villaer, og for rækkehuse og etageejendomme forventes udgiften at
ligge på henholdsvis ca. 15.000 kr. og 10.000 kr. pr. bolig.
Gentofte Kommune anerkender, at separering af private matrikler vil indebære en udgift for den
enkelte grundejer. Dog har man som grundejer selv ansvaret for at renovere og vedligeholde sit
kloaksystem på samme måde som tag, murværk, vinduer osv. Med den nuværende lovgivning er
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det ikke muligt for kommunen eller Novafos at udføre og bekoste arbejdet på privat grund, og det
vil således være grundejers ansvar at etablere den påkrævede separeringsløsning på egen grund.
I det vedlagte høringsnotat gør forvaltningen opmærksom på, at politiske partier i
Kommunalbestyrelsen arbejder på at påvirke politikerne på Christiansborg til at ændre
lovgivningen på området.
For at give den enkelte grundejer mulighed for at forberede sig og spare op til gennemførelsen, vil
alle grundejere blive varslet mindst 5 år, inden separeringen skal være gennemført. De første
private tilslutninger vil tidligst finde sted i 2028.
Muligheder for dispensation og lånoptagelse for private grundejere
Forud for vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen og den mere konkrete planlægning, vil
forvaltningen udarbejde et administrationsgrundlag for håndteringen af separeringsprojektet i
samarbejde med Novafos. Arbejdet er i gang og forventes udarbejdet i efteråret 2022. Heraf vil der
fremgå principper, der forvaltes efter, herunder eventuelle muligheder for hel eller delvis fritagelse
for separering på egen grund. Ligeledes vil der være konkrete beskrivelser af, hvordan
grundejerne skal forholde sig i forhold til de konkrete separeringsløsninger, ansøgninger mv.
Kommunalbestyrelsen kan jf. grundskyldslåneloven beslutte at give lån til pensionister til
kloakudgifter, som er bestemt af kommunen efter samme regler som gælder for lån til betaling af
ejendomsskatter. Således siger grundskyldslånelovens §1 stk. 1, at kommunen er forpligtet til efter
anmodning fra pensionister m.v. at yde lån til udgifter til tilslutning af de pågældende ejendomme til
kollektive anlæg.
Der forelægges således en særskilt sag for ØK og KB i august 2022 med indstilling om at
pensionister gives mulighed for at optage lån efter samme regler som indefrysning af
ejendomsskatterne.
Muligheder for information og hjælp fra Gentofte Kommune og Novafos
Flere borgere har i høringen givet udtryk for ønsket om at få mere information og vejledning til det
forestående arbejde med separering på egen grund. Der efterspørges ligeledes om projektet har
så stor betydning, at der skal informeres direkte til borgerne via digital post.
Gentofte Kommune og Novafos har stor fokus på at yde vejledning og hjælp til borgerne om
spørgsmål vedr. separeringsprojektet, herunder også om administrative og praktiske forhold som
den enkelte grundejer kan have behov for hjælp til. Kommunens hjemmeside er udbygget med
information om ’Fremtidens afløbssystem’, ligesom der vil blive udarbejdet et
administrationsgrundlag og yderligere vejledningsmateriale.
Der er ikke noget lovkrav eller kutyme for at informere direkte til samtlige borgere via digital post
om overordnede rammeplaner, som Spildevandsplan 2022-2032. Spildevandsplan 2022-2032
sætter således rammen for indsatser i kommunen frem mod 2050, som for nogle områder, jf.
rækkefølgeplanen, først vil være relevant langt ude i fremtiden. Men når der udarbejdes tillæg til
spildevandsplanen for de enkelte områder, og arbejdet med separering nærmer sig, vil de berørte
borgere i god tid blive informeret direkte via digital eller almindelig post.
Inddragelse af borgerne
Flere borgere udtrykker ønske om at blive involveret i arbejdet med separering og i samarbejdet
om klimatilpasningsløsninger. Det findes meget positivt, at borgerne er optaget af at ville involvere
sig i fremtidige samarbejdet. Der vil være fokus på rettidig dialog og vejledning i forbindelse med
planlægning og gennemførelse af separeringen i de enkelte områder. Borgerdialogen om
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klimatilpasningsløsninger i de pågældende oplande vil strække sig over flere år i forbindelse med
planlægningen og kan bestå af bl.a. vejmøder og evt. cafémøder og workshops.
Forslag til ændringer i Spildevandsplan 2022-2032
Høringssvarene og de afholdte møder giver anledning til enkelte præciseringer og redaktionelle
ændringer i planen. Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 er vedlagt som bilag, og de mindre
redaktionelle ændringer i forhold til høringsudgaven er markeret med gul.
Spildevandsplan 2022-2032 publiceres som digital plan på kommunens hjemmeside.
Miljørapport
Miljørapporten har været vedlagt høringen af forslag til Spildevandsplan 2022-2032. Der er ikke
modtaget bemærkninger direkte til miljørapporten.
De bemærkninger, der relaterer sig til de miljøforhold, der er behandlet i miljørapporten, er
medtaget og besvaret i høringsnotatet til Forslag til Spildevandsplan 2022-2032.
Miljørapporten er vedlagt som bilag. Der er 4 ugers klagefrist af miljørapporten med hensyn til
retlige forhold efter spildevandsplanens vedtagelse.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller,
Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At godkende forslag til Spildevandsplan 2022-2032 med redaktionelle ændringer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget
Dato: 16-08-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 22-08-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bilag 1 Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 (4670740 - EMN-2022-06108)
Bilag 2 Samling af høringssvar (4681166 - EMN-2022-06108)
Bilag 3 Vurdering af høringssvar (4673107 - EMN-2022-06108)
Bilag 4 Miljørapport (4670491 - EMN-2022-06108)
Udkast til henvendelse til Dan Jørgensen (4711554 - EMN-2022-06108)
Notat vedr. mulighed for finansiering af regnvandsledninger (4711555 - EMN-2022-06108)
Mail fra Fællesrådet (4711556 - EMN-2022-06108)
Svar på supplerende spørgsmål til ØU august 22 (4711557 - EMN-2022-06108)
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3 [Åben] Lån til pensionister til dækning af udgifter til separatkloakering
Sags ID: EMN-2022-06580

Resumé
I forrige punkt indstilles forslag til Spildevandsplan 2022-2032 til godkendelse. Med
Spildevandsplan 2022-2032 forpligtes alle grundejere til at separatkloakere på egen grund i løbet
af de næste 30 år.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give lån til pensionister til kloakudgifter, som påhviler
ejendommen, på tilsvarende vis som man kan lyde lån til pensionister til betaling af grundskyld.
Det indstilles, at Gentofte Kommune yder lån til pensionister mv. til etableringsudgifterne til
opfyldelse af forpligtelsen til at kloakseparere.

Baggrund
Jf. dagsordens forrige punkt indstilles forslag til Spildevandsplan 2022-2032 til godkendelse.
Spildevandsplan 2022-2032 udstikker rammerne for, at alle grundejere frem mod år 2050 skal
separatkloakere på egen grund. I henhold til gældende lovgivning er det grundejerne, der har
ansvaret for og skal finansiere separeringsløsningen på egen grund.
Kommunen kan efter grundskyldslåneloven (lov om lån til betaling af grundskyld m.v.), beslutte at
give lån til pensionister til kloakudgifter, som påhviler ejendommen. Lånene gives efter samme
regler som ved indefrysning af ejendomsskatter.
Den gruppe af borgere, som kan komme i betragtning, er som udgangspunkt folkepensionister,
førtidspensionister og efterlønsmodtagere omfattet af lov om social pension, og som ejer ejendom
indeholdende beboelse, der fortrinsvis anvendes af ejeren eller hans husstand til beboelse,
herunder også til fritidsbeboelse.
For at opnå lån skal der være friværdi i ejendommen svarende til lånets størrelse i forhold til den
offentlige ejendomsvurdering. Lån sikres ved skadesløsbrev eller ejerpantebrev, som skal
tinglyses.
Udgiften til tinglysning påhviler kommunen. Administrationen af lånene til pensionister mv. er en
yderligere administrativ opgave, som på nuværende tidspunkt vurderes at kunne løses indenfor de
eksisterende ressourcer i Kommuneservice.
Kommunen har efter den kommunale lånebekendtgørelse mulighed for at genbelåne udlånene
uden at øvrige lånemuligheder påvirkes.
Lånet kan søges, når der foreligger et tillæg til spildevandsplanen for det pågældende delopland.
For allerede nu at skabe sikkerhed og økonomisk tryghed for den omfattede målgruppe, indstilles
at Gentofte Kommune yder lån til pensionister mv. til etableringsudgifterne til opfyldelse af
forpligtelsen til at kloakseparere. Den indstillede lånemulighed omfatter ikke den løbende
spildevandsafgift mv.

Indstilling
Det indstilles
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Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Gentofte Kommune yder lån til pensionister mv. til etableringsudgifterne til opfyldelse af
forpligtelsen til at kloakseparere.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 22-08-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

4 [Åben] Anlægsbevilling til Synligt og tilgængeligt kulturtilbud
Sags ID: EMN-2022-04525

Resumé
Der søges anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til den resterende del af projektet Synligt og tilgængeligt
kulturtilbud.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen genbevilgede med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for og 1 stemme (Ø) imod
den 28. marts 2022 pkt. 8, 0,121 mio. kr. fra Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2021 til Synligt og
tilgængeligt kulturtilbud 2022. Herefter vil den samlede bevilling være på 1,221 mio. kr.
Arbejdet foregår med udgangspunkt i principperne i den nye kulturpolitik, Sammen om kulturen.
Her fremgår det, at et godt kulturliv er et synligt kulturliv, og kulturtilbud og kulturelle aktiviteter
formidles og tilgængeliggøres, så alle har enkle muligheder for at finde det, de søger. Det skal
være enkelt at få overblik over kulturaktiviteter – det gælder både de aktiviteter, kommunen selv
står bag, men også det, der sker i foreninger, kirker og blandt de mange, mange kulturaktører, der
findes i Gentofte.
På den baggrund er der nedsat en mindre projektgruppe, som i samarbejde med både interne og
eksterne aktører løfter opgaven i flere tempi. Projektledelsen ligger i Kultur & Bibliotek. Projektet
både gennem nyanlæg og gennem justering og opskalering af relevante daglige driftsopgaver på
kulturområdet.
Fokus for anden del af projektet er at forsætte arbejdet med udgangspunkt i de forudsætninger,
første del har skabt. Dvs. at arbejde med implementering af anbefalinger fra den
kulturvaneundersøgelse projektet har gennemført, at udbrede kendskab til overblikskanaler og
arbejde med samskabelse omkring synlighedsopgaven. Der er fokus på digital kulturformidling,
som dog ikke kan stå alene, på kampagneaktivitet og på fortsat at udvikle kendskab. Desuden vil
projektets sidste fase have stort fokus på at etablere og udvikle konkret synlighed og kendskab til
Byens Hus gennem anlæg af bedre wayfinding, konkret skiltning og kommunikationsindsatser.
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Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der anlægsbevilges 1,1 mio. kr. jf. skema 1 til projektet Synligt og tilgængeligt kulturtilbud i 2022
med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 22-08-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Skema 1 - kulturtilbud (4561074 - EMN-2022-04525)

5 [Åben] Ny ordning for separat indsamling mad- og drikkekartoner
Sags ID: EMN-2022-05414

Resumé
Som følge af den nye Affaldsbekendtgørelse skal der med udgangen af 2022 gennemføres
separat indsamling af mad- og drikkekartoner (MDK) ved alle husstande i Gentofte Kommune. 10
af de i alt 11 affaldstyper, der (jf. Affaldsbekendtgørelsen) skal indsamles separat i Danmark, er
enten indført eller rammesat og planlagt i Gentofte Kommune. Den sidste, der mangler at blive
taget stilling til, er Mad- og drikkekartoner.
MDK foreslås i Gentofte indsamlet sammen med plastaffaldet på lige fod med de fleste øvrige
kommuner på Sjælland. En forventet kapacitetsudfordring i de nuværende todelte beholdere til
plast og metal kan imødekommes ved enten at øge tømmingfrekvensen eller ved at give mulighed
for at stille sække med overskydende plast og MDK ved siden af beholderne før tømning eller ved
en kombination af de to.

Baggrund
Affaldsbekendtgørelsen stiller krav om, at kommunerne skal have indført indsamling af i alt 11
forskellige affaldstyper inden 1. juli 2021. Gentofte Kommune har, som en lang række andre
kommuner, fået dispensation til senest den 1. januar 2023 at have indført separat indsamling af
henholdsvis madaffald og mad- og drikkekartoner. En ordning for indsamling af madaffald blev
indført ved etageejendomme i efteråret 2021 og ved villaer i foråret 2022. For at leve op til
Affaldsbekendtgørelsen mangler Gentofte Kommune at tage stilling til rammerne for indsamlingen
af MDK.
Affaldsbekendtgørelsen åbner blandt andet op for, at MDK kan indsamles sammen med
plastaffaldet. Vestforbrænding anbefaler, at kommunerne indsamler plast og MDK som en blandet
fraktion, og det forventes, at næsten alle kommuner på Sjælland vil gøre tilsvarende. Siden 1.
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januar 2022 har Vestforbrænding haft en aftale med et tysk anlæg, der står for sortering og
genanvendelse af sammenblandet plast og MDK. På anlægget frasorteres kartonerne med
lignende metoder, som bruges til frasortering af de forskellige typer af plast. Herefter behandles
de, så plastlaget adskilles fra papdelen og kan genanvendes.
De nuværende rumopdelte beholdere til plast og metal ved villaer og rækkehuse tømmes i dag
hver 4. uge, og rummet til plast har en kapacitet på 140 liter. I efteråret 2021 viste en undersøgelse
af ca. 1000 rumdelte beholdere til plast/metal, at rummet til plast ved tømningstidspunktet var fyldt
(75-100%) i ca. halvdelen af beholderne. Erfaringsmæssigt skal der til en gennemsnitlig husstand
pr. måned stilles mellem 200-240 liter til rådighed, når der indsamles både plast og MDK.
Kapacitetsudfordringen foreslås imødekommet med et eller flere af følgende 3 scenarier:
Scenarie 1: Tømmefrekvensen øges, så de nuværende beholdere til plast og metal tømmes hver
2. uge. Den samlede månedlige kapacitet stiger til 280 liter til plast og MDK pr. husstand, og få
husstande vil opleve kapacitetsproblemer. Det er desuden muligt at opretholde fordelene ved, at
beholdere til glas/papir og plast/metal samt storskrald og haveaffald tømmes samme ugedag.
Scenarie 1 forventes at ville medføre størst mulig forøgelse af de indsamlede mængder MDK og
plastaffald til genanvendelse af de tre scenarier. Der kan dog forekomme en vis overkapacitet ved
dette scenarie. Samtidigt får vi de bedste forudsætninger for at imødegå Regeringens delmål i
Klimaplanen, om at 80% plast skal sorteres fra forbrænding i 2030. De samlede driftsomkostninger
øges med 3,5-4,0 mio. kr. årligt svarende til ca. 130 kr. årligt på standardtaksten, som følge af
hyppigere tømning og flere udgifter til eftersortering og behandling af plast og MDK.
Scenarie 2: Tømmefrekvensen øges, så de nuværende beholdere til plast og metal tømmes hver
3. uge. Herved opnås en månedlig kapacitet på ca. 210 liter plast og MDK pr. husstand. Nogle
husstande vil fortsat opleve, at der er for lidt plads i rummet til plast og MDK. En konsekvens af 3.
ugers tømningen er, at borgerne skal forholde sig til flere forskellige tømmedage, hvor vi i dag
tømmer todelte beholdere, storskrald og haveaffald samme dag. Scenariet 2 vil, som Scenarie 1,
betyde, at vi kan indsamle større mængder sorteret plast og MDK til genanvendelse, end vi gør i
dag. De samlede driftsomkostninger forventes at stige med 2,0,-2,5 mio. kr. årligt, svarende til ca.
80 kr. årligt på standardtaksten, som følge af den hyppigere tømning og flere udgifter til
eftersortering og behandling af plast og MDK.
Scenarie 3: Husstande i villaer og rækkehuse får mulighed for at stille klare sække med
overskydende plast og MDK ved siden af beholderen til plast. Sækkene tages med, når
beholderen tømmes hver 4. uge, dvs. med samme frekvens som i dag, så de nuværende
tømmedage herved opretholdes. Ordningen lægger op til, at husstanden skal opbevare sorteret
affald i tidsrummet, fra beholderen er fuld og frem til tømningen. Det kan give besvær og
udfordringer for husstanden, og der forventes derfor en mindre mængde plast og MDK til
genanvendelse, end der kan indsamles i Scenarie 1 og 2. De årlige driftsomkostninger stiger med
ca. 0,5-1,0 mio. kr. årligt, svarende til ca. 25 kr. årligt på standardtaksten, afhængigt af, hvor
mange der vælger at stille klare sække med plast og MDK ud til afhentning.
For alle scenarierne gælder det, at de kan være implementeret med udgang af 2022.
Driftsudgiften for 2023 vil, alt efter valg af scenarie, blive indarbejdet i taksten for 2023.
For at sikre den størst mulige genanvendelse af mad og drikkekartoner og plastaffald i
indsamlingen og mindst mulig kørsel med renovationsbiler, anbefaler forvaltningen en kombination
af scenarie 2 og 3, hvilket betyder at beholderen til MDK og plastaffald tømmes hver 3. uge samt at
der gives mulighed for at stille en klar sæk med plastaffald ved siden af beholderen.
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Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller,
Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At mad- og drikkekartoner (MDK) indsamles og sammenblandes med plastaffaldet i samme
beholder/rum
2. At tømmefrekvensen for de rumopdelte beholder til plast/metal øges som beskrevet i
Scenarie 2 fra hver 4. uge til hver 3. uge, og der gives mulighed for at stille en plastiksæk
ved siden af beholderen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget
Dato: 16-08-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 22-08-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

6 [Åben] Økonomisk rapportering 2. kvartal 2022
Sags ID: EMN-2022-03297

Resumé
Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 2. kvartal 2022 til godkendelse.
Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse.

Baggrund
Formålet med økonomisk rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske situation
i forhold til de økonomiske rammer, orientere om initiativer samt at foretage de nødvendige
bevillingsmæssige tiltag.
De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:
Serviceudgifter
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Der er udmeldt en serviceramme for 2022, som udgør 3.700,9 mio. kr. Servicerammen udgør som
udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Som en
del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forøges servicerammen med 43,4 mio. kr. så den
reviderede serviceramme udgør 3.744,3 mio. kr. Baggrunden er primært ændret skøn for pris- og
lønudviklingen (brændsel og drivmidler), som forøger rammen med 40,0 mio. kr. Derudover
reguleres servicerammen for tilførsel af nye opgaver på 3,4 mio. kr.
Der er i det korrigerede budget indarbejdet tillægsbevillinger på 64,4 mio. kr. Heraf udgør
konsekvenserne af ændret skøn for pris- og lønudviklingen i 2022 i forhold til det budgetlagte 42,3
mio. kr., pulje til udgifter vedrørende borgere fra Ukraine 15,0 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger
7,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 3.765,2 mio. kr.
Der forventes ultimo juni et regnskab på 3.743,0 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et
mindreforbrug på 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært skyldes, at
udgifterne til borgere fra Ukraine ikke indgår i forventet regnskab på nuværende tidspunkt.
I forhold til den reviderede serviceramme forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
Baggrunden for mindreforbruget er primært, at de forventede genbevillinger til 2023 på 30,0 mio.
kr. er højere end de faktiske genbevillinger fra 2021 til 2022 på 3,5 mio. kr.
På en række områder forventes pres på udgifterne. Det gælder på Børn og Skoleområdet, hvor der
blandt andet forventes merudgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU) på Skole og Fritid,
øgede udgifter på Børn og Familie inden for det forebyggende område til en dyr anbringelse samt
merudgifter på sociale institutioner. Derudover forventes merudgifter på Social og
Sundhedsområdet, hvor den selvejende plejebolig Adelaide i lighed med 2021 har økonomiske
udfordringer. Dertil kommer, at der forventes merudgifter på kommunens rehabiliteringscenter
Tranehaven, blandt andet som følge af høje vikarudgifter. Den relativt høje pris- og lønregulering i
2022 kan medvirke til at afbøde udfordringerne i et vist omfang. Udgifterne på disse områder
følges nøje i de kommende måneder med henblik på at kvalificere udfordringerne til økonomisk
rapportering for 3. kvartal 2022.
Situationen med modtagelse af et antal fordrevne borgere fra Ukraine medfører merudgifter for
Gentofte Kommune til boligplacering, dagtilbud og skolegang m.v. Der er imidlertid usikkerhed om
hvor mange borgere Gentofte Kommune kommer til at modtage. Det medfører på nuværende
tidspunkt en vis usikkerhed om udgifterne hertil og dermed det samlede regnskab for 2022.
Kommunalbestyrelsen har på mødet 20. juni 2022 godkendt en central pulje på 20,0 mio. kr. til
udgifter vedrørende borgere fra Ukraine, hvoraf 5,0 mio. kr. finansieres af udisponerede midler fra
den tidligere afsatte flygtningepulje. På grund af den nuværende usikkerhed om udgifterne og
deres fordeling på bevillingsområder, opgøres og fordeles midlerne fra puljen i forbindelse med
den økonomiske rapportering for 3. kvartal 2022. Udgifterne vedrørende borgere fra Ukraine indgår
ikke på nuværende tidspunkt i forventet regnskab.
Overførselsudgifter
For overførselsudgifter udgør det korrigerede budget 857,6 mio. kr. og der forventes et regnskab
på 816,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 41,2 mio. kr.

Anlæg
Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og
anlægsindtægter) forventes at udgøre 214,6 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 190,9 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget på 405,5 mio. kr. I forhold til økonomisk rapportering for 1. kvartal
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2022 er det forventede regnskab reduceret med 31,6 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært
til tidsforskydninger i anlægsprojekterne.

Kassebeholdning ultimo 2022
Skønnet for gennemsnitslikviditeten ultimo 2022 er 680 mio. kr. Det er en opjustering på 30 mio. kr.
i forhold til skønnet på baggrund af økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022. Opjusteringen skal
primært ses i sammenhæng med et lavere skønnet årsforbrug på anlægsområdet i denne
rapportering i forhold til økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller:
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de
beskrevne nettotillægsbevillinger:
a. for finansposter søges tillægsbevilling på nettomindreindtægt på 39,4 mio. kr.
b. for serviceudgifter og overførselsudgifter søges tillægsbevilling på 42,3 mio. kr.
vedrørende ændret pris- og lønregulering i 2022
2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 22-08-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2022 (4652625 - EMN-2022-03297)

7 [Åben] Opfølgning fra afsluttet opgaveudvalg
Sags ID: EMN-2022-06130

Resumé
Der fremlægges opfølgning på realisering af opgaveudvalget Læringer fra coronatiden, som har
referereret til Økonomiudvalget.

Baggrund
Der fremlægges opfølgning på opgaveudvalget Læringer fra coronatiden pr. 2. kvartal 2022.
Opfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive sendt til de borgere, der var med i
opgaveudvalget, til orientering.
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Indstilling
Det indstilles
Til Økonomiudvalget:
At opfølgningen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 22-08-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Opfølgning - opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden 2. kvt. 2022 (4657437 - EMN-202206130)

8 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 22-08-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

9 [Lukket] Lejekontrakt - Gentofte Brandstation

10 [Lukket] Klimapris 2022

Side 17

11 [Lukket] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

12 [Åben] Underskrift
Sags ID: EMN-2021-07075

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 22-08-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
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Lokalplanens baggrund
Kommunalbestyrelsen ønsker, at alle kommunens villaområder omfattes af lokalplaner, der er
tidssvarende med hensyn til anvendelses- og byggemuligheder.
Denne Lokalplan 414 erstatter Lokalplan 289 og omfatter det samme område.
Den nye lokalplan er dels udarbejdet for at præcisere og opdatere bebyggelsesregulerende
bestemmelser for garager, skure og andre sekundære bygninger, hvor efter de, som i kommunens
øvrige villaområder, blot kan være i 1 etage. Der indsættes endvidere bestemmelse vedrørende den
maksimale højde for sekundære bygninger i de tilfælde, hvor de udføres med symmetrisk sadeltag.
Dette fremgår af § 6.9.
Endvidere fastlægges det som noget nyt, at bebyggelse på ejendommene Klampenborgvej 6 A, 6 B, 6
C, 8 A og 8 B kan opføres i maksimalt 1 etage. Derved udvides det område omkring en sø, hvor det af
landskabsarkitektoniske hensyn er hensigtsmæssigt med lavere bebyggelse. Dette fremgår af § 6.3.
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Klampenborg-Skovshoved bydel og afgrænses mod
nord af Dyrehaven, mod øst af baneterrænet, mod syd af Christiansholms Mose og mod vest af
Ordrup Krat.
Lokalplanområdet omfatter 145 ejendomme og har et samlet areal på ca. 158.000 m2 eksl. vejareler.
Bebyggelsen består overvejende af ældre villaer opført i 1, 1½ eller 2 etager med en gennemsnitlig
bebyggelsesprocent på 19. Der er 146 boliger i lokalplanområdet med en gennemsnitlig boligstørrelse
på ca. 200 m2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. bolig er ca. 1.081 m2. Den gennemsnitlige
grundstørrelse pr. ejendom er 1.088 m2.
Indenfor lokalplanområdet er der 71 ejendomme med et grundareal på 1.000 m2 eller mere. Af disse er
42 ejendomme på 1.200 m2 eller mere, og 23 er på 1.400 m2 og derover. Af de 71 ejendomme på
mere end 1.000 m2 er 21 af dem etableret som flerfamilieboliger eller anden anvendelse.
Der er registreret liberalt erhverv i 13 boliger. Erhvervsarealet i lokalplanområdet udgør i alt 893 m2,
svarende til ca. 3 % af det samlede etageareal.
Lokalplanområdet ligger i Skovshoved Skoles skoledistrikt og er stationsnært i forhold til Klampenborg
station. Området er busbetjent fra Klampenborgvej og Christiansholmsvej.
De rekreative områder Christiansholms Mose, Dyrehaven, Bellevue Strand og forlystelsesparken
Bakken ligger i umiddelbar nærhed til området.
Lokalplanområdet er karakteriseret ved mange store og velholdte villaer, hvoraf 59 er udpeget som
bevaringsværdige. Ligeledes er området karakteriseret ved at have en gennemgående grøn karakter,
og der er 35 bevaringsværdige træer inden for lokalplanområdet.
Borgmester Jørgensens Vej og ejendommene omkring en sø i lokalplanområdets nordvestlige hjørne
er karakteriseret ved sine 1-etages ejendomme og sit skovlignende præg. Der er i dette område en del
bevaringsværdige træer, heriblandt en gruppe på 4 bøgetræer, der alle i følge lokalplanen skal
bevares.

Side 2

Forslag

Lokalplan 414

Bevaringsværdigt hus på hjørnet af Christiansholmsvej og Christiansholms Parkvej
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Lokalplanens formål og
indhold
Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse,
herunder sikre bevaringsværdige bygninger og træer i området.
Lokalplanen giver desuden mulighed for opførelse eller indretning af bebyggelse til institutioner og
boliger til offentlige formål.
Ud over bestemmelser, der fastsætter den fortsatte anvendelse til helårsbeboelse i form af
villabebyggelse, giver planen mulighed for, at der under nærmere angivne vilkår vil kunne drives
liberale erhverv fra den enkelte ejendom, såfremt ejendommen ikke omfatter et dobbelthus eller et 2familiehus.
Lokalplanen indeholder også bestemmelser om, hvorvidt en ejendom kan udstykkes, og hvorvidt der
kan indrettes flere boliger på samme ejendom.
I overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser i lokalplanområdet er det fastsat, at nye
grunde ikke må være mindre end 1.000 m2. På grunde med et areal på 1.200 m2 og mere kan der
indrettes eller opføres et 2-familiehus. På grunde med et areal på 1.400 m2 og mere kan der indrettes
eller opføres et dobbelthus.
For at sikre at begge parceller på grunde til dobbelthuse får en rimelig størrelse, er det præciseret, at
ingen af parcellerne må blive under 700 m2.
For at fastholde de grønne vejbilleder indeholder lokalplanen bestemmelser om, at boligbebyggelse
ikke må opføres nærmere vejskel end 5 m.
Der er tinglyst vejbyggelinjer langs Klampenborgvej, Christiansholmsvej og Dyrehavevej. På arealet
foran en vejbyggelinje må der ikke opføres ny bebyggelse eller foretages andre ændringer af blivende
art uden tilladelse fra vejbestyrelsen.
Hvidørevej 62 er i denne lokalplan ikke udpeget som bevaringsværdig, da huset siden udpegningen er
brændt ned, og et nyt er bygget på ejendommen. Det nye hus er ikke udpeget som bevaringsværdigt.
Lokalplanområdet er opdelt i 2 delområder, A og B, med forskellige bestemmelser for bebyggelsens
omfang.
I delområde A må bebyggelse maksimalt opføres i 2 etager og i 9 m's højde.
I delområde B, på Borgmester Jørgensens Vej og ejendommene Klampenborgvej 6 A, 6 B, 6 C, 8 A, 8
B og 8 C, er alle huse opført i ét plan, hvilket giver en åben karakter, der tilpasser sig områdets
kuperede landskab og grønne karakter. For at fastholde denne grønne karakter, opretholde de
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landskabelige kvaliteter samt sikre et vist udsyn fra de omkringliggende matrikler er det fastlagt, at
bebyggelse maksimalt må opføres i 1 etage og i 6 m's højde på følgende matrikler: 1fe, 1qs, 1qt, 1qy,
1qz, 1qæ og 1qø, 1ra, 1rb, 1rc, 1rd, 1re, 1rf, 1rg, 1ri, 1td, Kristiansholm.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændring, Lov
nr. 1833 af 8. december 2020, § 6, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne
område:
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§ 1 Formål
1.1
Det er lokalplanens formål:
at området bevares som et attraktivt villaområde
at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter
at sikre bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdige træer for at fastholde områdets særlige
miljøkvaliteter
at fastholde områdets grønne vejbilleder
at ophæve utidssvarende byplanvedtægter og lokalplaner
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§ 2 Område og zonestatus
2.1
Lokalplanen afgrænses og inddeles i delområder som vist på kort 1.

2.2
Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse:
Delområde A:
6gr, 6hc, 6in, 6lh, 6iq, 6mk, 6ml, 6mm, 6mv, 6mq, 6mæ, 6mø, 6na, 6nb, 6nc, 6nd, 6nl, 6nk, 6nq, 6nø,
6pc, 6qz, 6qu, 6rf, 6rq, 6sc, 6tp, 6tr, 7lm, 7lo, 7lp, 7mc, 7me, 7mf, 7nf, Ordrup og 1ah, 1ah, 1al, 1ap, 1cy,
1cø, 1dc, 1do, 1dp, 1dq, 1dv, 1du, 1dz, 1dæ, 1ea, 1ed, 1ek, 1en, 1eo, 1et, 1es, 1ev, 1ez, 1eø, 1fa, 1fb,
1fd, 1fg, 1fi, 1fk, 1fl, 1fm, 1fq, 1fr, 1fæ, 1gc, 1ge, 1gm, 1hb, 1hd, 1hn, 1hs, 1hv, 1hy, 1is, 1iv, 1kc, 1kk,
1kt, 1ku, 1la, 1lb, 1ld, 1ln, 1lo, 1lp, 1lt, 1lu, 1lv, 1lx, 1ly, 1lz, 1læ, 1mm, 1mt, 1oi, 1px, 1py, 1pz, 1pæ, 1pø,
1qa, 1qc, 1ql, 1qp, 1rh, 1sk, 1sl, 1sm, 1sn, 1so, 1sp, 1sq, 1sv, 1tb og 1tf, Kristiansholm.

Delområde B:
1fe, 1qs, 1qt, 1qy, 1qz, 1qæ, 1qø, 1ra, 1rb, 1rc, 1rd, 1re, 1rf, 1rg, 1ri og 1td, Kristiansholm

2.3
Lokalplanens område ligger i byzone.
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§ 3 Anvendelse
3.1
Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål i form af villabebyggelse. Boligerne må kun
benyttes til helårsbeboelse.
Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål.

3.2
På grunde under 1.200 m2 må der kun opføres eller indrettes ét enfamiliehus.
På grunde over 1.200 m2 kan der opføres eller indrettes ét tofamiliehus. Et tofamiliehus er en bygning
med et vandret lejlighedsskel mellem to boliger.
På grunde over 1.400 m2 kan der opføres eller indrettes ét dobbelthus. Et dobbelthus er en bygning med
et lodret lejlighedsskel mellem to boliger.

Kommentar til 3.2
Grunde til dobbelthuse skal overholde mindste grundstørrelse ved udstykning, jf. § 4.1 vedrørende
grundstørrelser i forbindelse med dobbelthuse. Eventuelle koteletben medregnes ikke i grundarealet.

3.3
I området kan der etableres liberalt erhverv under forudsætning af:
at erhvervet drives af beboerne af boligen
at erhvervet etableres i et enfamiliehus
at erhvervslokalerne etableres i direkte forbindelse med boligen, dog kun i rum, der i henhold til
byggeloven kan godkendes til beboelsesrum
at det areal, der indrettes og udnyttes til liberalt erhverv eller lignende, normalt ikke er større end 50
m2 og normalt ikke er større end 25 % af den enkelte boligs etageareal,
at udnyttelsen til liberalt erhverv eller lignende ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde
ændrer ejendommens karakter af boligområde.

Kommentar til 3.3
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Udskillelse af særlige erhvervslokaler fra en bolig kræver tilladelse i henhold til boligreguleringslovens § 46.

3.4
Til liberale erhverv medregnes erhvervsgrupper som læger, tandlæger, fysioterapeuter, advokater,
ingeniører, arkitekter og lignende samt kontorvirksomheder, hvis aktiviteter ikke vil være til gene for de
omkringboende.
Det pågældende erhverv må på stedet ikke omfatte produktion, forarbejdning, handel eller oplagring.

3.5
Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af
den nødvendige energiforsyning.

3.6
Uanset ovenstående bestemmelser i § 3 vil eksisterende lovlig anvendelse kunne fortsætte i bygninger,
der er genopført i overensstemmelse med § 6.11 efter brand, eksplosion eller lignende særlige tilfælde.
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§ 4 Udstykning
4.1
Grunde må ikke ved udstykning og arealoverførsel blive mindre end 1.000 m2

Kommentar til 4.1
Krav om mindste grundstørrelse på 800 m2 kan jf. byggeloven fraviges ved udstykning af
dobbelthuse. Boligerne i et dobbelthus skal kunne udstykkes selvstændigt, jf. byggeloven.

4.2
Adgangsarealer i form af koteletben m.v. medregnes ikke i ovennævnte grundstørrelser.

4.3
Der må ikke ske udstykning eller arealoverførsel, så der opstår grunde med en mindre bredde end 20 m.

4.4
Der må ikke ske udstykning eller arealoverførsel, hvorved der opstår en ny ejendom, på følgende
matrikler: 1fa og 1fl, Kristiansholm.

4.5
Uanset § 4.1 kan der ske udstykning med et grundareal mindre end de 1.000 m2 i forbindelse med
indretning eller opførelse af dobbelthuse jf. § 3.2. Ingen af de udstykkede grunde må være mindre end
700 m2.

4.6
Uanset § 4.1 kan der ske udstykning af grunde under 1.000 m2 til brug for de i § 3.5 nævnte
transformerstationer og lignende installationer.
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§ 5 Veje, stier og parkering
5.1
Ved opførelse eller indretning af enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse skal der anlægges mindst
2 parkeringspladser pr. bolig.
Ved indretning eller opførelse af institutionsbebyggelse skal der anlægges parkeringspladser til dækning
af eget behov.
Ved etablering af liberalt erhverv i enfamiliehuse skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads til
erhvervet.

5.2
Vejene i området bibeholdes med deres nuværende beliggenhed.
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§ 6 Bebyggelsens omfang
og placering
6.1
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25.

6.2
Der må højst opføres eller indrettes én beboelsesbygning pr. ejendom.

6.3
Bebyggelse må opføres i højst 2 etager, dog må bebyggelse på de på kort 2 angivne matrikler: 1fe, 1qs,
1qt, 1qy, 1qz, 1qæ, 1qø, 1ra, 1rb, 1rc, 1rd, 1re, 1rf, 1rg, 1ri og 1td, Kristiansholm, maksimalt opføres i én
etage.

6.4
Bebyggelsens højde for 2 etages bygninger må ikke overstige 9 m over terræn.

6.5
Bebyggelsens højde for 1 etages bygninger må ikke overstige 6 m over terræn.

6.6
Der må ikke etableres altaner og tagterrasser i tagetagen (3. etage) på en 2-etages bygning eller på
tagetagen (2. etage) på en 1-etages bygning.

6.7
Bebyggelse, bortset fra garager, carporte, skure, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke
opføres nærmere vejskel end 5 m.

Kommentar til 6.7
På arealer mellem vejbyggelinjen og Klampenborgvej, må der ikke opføres nogen form for
bebyggelse eller anlæg eller foretages ændringer af blivende art, uden tilladelse fra vejmyndigheden
i Gentofte Kommune.
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6.8
På arealer foran vejbyggelinjerne på Klampenborgvej, Christiansholmsvej og Dyrehavevej må der ikke
opføres nogen form for bebyggelse eller anlæg eller foretages andre ændringer af blivende art uden
tilladelse fra vejmyndigheden.

6.9
Garager, carporte, skure, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger må maksimalt opføres i 1 etage.
For småbygninger, herunder garager og carporte, der opføres i skelbræmmen, dvs. inden for en afstand
af 2,5 m fra skel mod nabo, sti og vej, gælder:
at bygningshøjden ikke må overstige 2,5 m
at bebyggelse ikke må opføres nærmere vejskel end 1 m, og at bygningens korteste side skal vende
mod vej
at inden for en afstand på mellem 1 m og 5 m fra vejskel skal lukkede sider, der er orienteret mod vej,
i overvejende grad dækkes af beplantning
at de sider af bebyggelse, der vender mod nabo og sti, ikke må have en samlet længde på mere end
12 mi skelbræmmen.
På ejendomme med fritliggende enfamiliehuse samt dobbelt- og tofamiliehuse må der opføres
småbygninger på op til 2,8 m under følgende vilkår:
Langs skel mod sti og nabo må ingen del af bebyggelsens ydervægge eller tag være højere end 2,5
m over terræn. Fra skel og ind på grunden må højden stige jævnt fra 2,5 m til 2,8 m i skelbræmmen.
Tage skal opføres som symmetriske sadeltage, valmtage eller pyramidetage, og kiphøjden må ikke
overstige en højde på 2,8 m målt fra terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan.
Undtaget herfra er bebyggelse på hjørnegrunde, hvor der i skelbræmmen ikke må opføres bebyggelse i
en højde, der overstiger 2,5 m.

6.10
Inden for området må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over 1 m kun opstilles
på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 m og de skal placeres i en afstand af mindst 2,5 m fra skel mod
naboejendom og mindst 10 m fra skel mod vej.
Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 m over den enkelte ejendoms højeste
bygningsdel.

6.11
Uanset ovenstående bestemmelser i § 6 kan der ske genopførelse af eksisterende lovlige bygninger
med samme omfang, placering og arkitektur i form af nyt byggeri til erstatning for bygninger, som på
grund af skader efter brand, eksplosion, eller lignende særlige tilfælde ikke kan istandsættes.
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§ 7 Bebyggelsens udseende
7.1
Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende omkringliggende bebyggelse og udformes således, at
der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning.

7.2
Bebyggelse med flere boliger (tofamiliehuse og dobbelthuse) jf. § 3.2 skal være udformet således, at
bygningen fremtræder som en helhed, harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser.

7.3
Skiltning udover almindelig navneplade og husnummerskilt må ikke finde sted. I de tilfælde, hvor der er
givet erhvervstilladelse i henhold til § 3.3, må der opsættes et orienteringsskiltning på bygningen.
Størrelsen på skiltet må ikke overstige 10 x 30 cm.
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§ 8 Ubebyggede arealer
8.1
Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 m. Terrænet må ikke reguleres tættere på
naboskel end 0,5 m.

Kommentar til 8.1
For at sikre, at der ikke foretages uhensigtsmæssige terrænreguleringer nær offentlige veje, er
følgende fastsat i Lov om offentlige veje:
Det kræver vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal
end 3 m samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravning
eller påfyldning og vejens areal.

8.2
Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende, skal udlægges som
grønne områder/have.
Oplag, herunder parkering af ikke indregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde
sted.
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§ 9 Bevaringsbestemmelser
9.1
Bygninger, der på kort 1 er markeret som værende bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller
på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

9.2
De på kort 1 angivne bevaringsværdige træer og beplantninger skal bevares, og beskæring eller
fældning må ikke ske uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.
Der må ikke foretages bygge- eller anlægsarbejder eller nogen form for oplag inden for drypzonen af de
bevaringsværdige træer. Det enkelte træ skal i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejder sikres ved
hegning.

9.3
Den gruppe af bøgetræer, der er angivet på kort 2 på Klampenborgvej 10F, skal bevares, og fældning
må ikke ske uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.
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§ 10 Forudsætninger for
ibrugtagning
10.1
Forinden ny bebyggelse tages i brug til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at områdets primære
opholdsarealer ikke belastes med støjniveau over 58 dB (A) fra vejtrafik og 64 dB (A) fra jernbanetrafik.
Kan ovennævnte støjniveau ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal kravene om forebyggelse af
støjgener, såfremt det er muligt, fastsættes som beskrevet i Miljøstyrelsens gældende vejledning.
Det skal tillige sikres, at den øvre grænse på 75 dB (A) for vibrationer bliver overholdt.
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§ 11 Servitutter og
lokalplaner
11.1
Lokalplan 289 ophæves for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre:
6gr, 6hc, 6in, 6lh, 6iq, 6mk, 6ml, 6mm, 6mv, 6mq, 6mæ, 6mø, 6na, 6nb, 6nc, 6nd, 6nl, 6nk, 6nq, 6nø,
6pc, 6qz, 6qu, 6rf, 6rq, 6sc, 6tp, 6tr, 7lm, 7lo, 7lp, 7mc, 7me, 7mf, 7nf, Ordrup og 1ah, 1ah, 1al, 1ap, 1cy,
1cø, 1dc, 1do, 1dp, 1dq, 1dv, 1du, 1dz, 1dæ, 1ea, 1ed, 1ek, 1en, 1eo, 1et, 1es, 1ev, 1ez, 1eø, 1fa, 1fb,
1fd, 1fe, 1fg, 1fi, 1fk, 1fl, 1fm, 1fq, 1fr, 1fæ, 1gc, 1ge, 1gm, 1hb, 1hd, 1hn, 1hs, 1hv, 1hy, 1is, 1iv, 1kc,
1kk, 1kt, 1ku, 1la, 1lb, 1ld, 1ln, 1lo, 1lp, 1lt, 1lu, 1lv, 1lx, 1ly, 1lz, 1læ, 1mm, 1mt, 1oi, 1px, 1py, 1pz, 1pæ,
1pø, 1qa, 1qc, 1ql, 1qp, 1qs, 1qt, 1qy, 1qz, 1qæ, 1qø, 1ra, 1rb, 1rc, 1rd, 1re, 1rg, 1rf, 1rh, 1ri, 1sk, 1sl,
1sm, 1sn, 1so, 1sp, 1sq, 1sv, 1tb, 1td, 1tf, Kristiansholm.
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§ 12 Retsvirkninger
12.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun
udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører
heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid
med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger.
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre Kommunalbestyrelsen
skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.
En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt hjemlet i lovgivningen.
Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af
lokalplanen.
Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.
Lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål. Under visse forudsætninger kan ejeren af en
ejendom, der er omfattet af denne bestemmelse, kræve ejendommen overtaget af kommunen mod
erstatning.
Lokalplanen bestemmer, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra
Kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse
forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.
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Lokalplanens forhold til
anden planlægning og
lovgivning
Kommuneplan 2021
Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 2.B41 i Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune.
Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

Byplanvedtægter og lokalplaner
Nærværende lokalplanområde er omfattet af Lokalplan 289 for et område ved Dyrehavevej og
Klampenborgvej, der ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 414.

Servitutter
Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der
ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse
bestemmelser, vil fortsat være gældende.
Servitutter kan indeholde bestemmelser om fredede træer, bygningshøjder, udsigt mv.

Fredning og bevaringsplanlægning
I Kommuneplan 2021 udpeges de bevaringsværdige bygninger. Alle bygninger opført før 1970 er
vurderet og placeret i en af følgende kategorier:
Høj bevaringsværdi med karakteren 1-3
Middel bevaringsværdi med karakteren 4-6 og
Lav bevaringsværdig med karakteren 7-9
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at også bygninger med middel bevaringsværdi tildelt karakteren 4
som udgangspunkt er bevaringsværdige. Det betyder, at i alt ca. 4.500 bygninger er udpeget som
bevaringsværdige i kommuneplanen.
Inden for lokalplanområdet er 59 bygninger udpeget som bevaringsværdige med karakteren 1-4.
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Disse huse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens
tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i
materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.
Inden for lokalplanområdet er der udpeget 35 bevaringsværdige træer. Udpegningen af
bevaringsværdige træer medfører, at en grundejer skal søge om tilladelse hos Gentofte Kommune til
eventuel beskæring eller fældning af et træ.

Kulturarv og fortidsminder
Í området ved stien fra Klampenborgvej til Christiansholms Mose, hvor der nu ligger parcelhuse, er der
tidligere påvist beliggenhed af en stenalderplads.
Ved eventuelle jordarbejder i området kan der være grund til øget opmærksomhed med henblik på
mulige bevarende kulturlag fra stenalderen.
Gøres der fund af fortidsminder under et anlægsarbejde på stedet, gælder museumsloven § 27.
Arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og Kroppedal, afd. f. arkæologi, skal
straks kontaktes (lov nr. 473 af 7. juni 2001, kap. 8).
Ved konkrete planer om anlægsarbejder i området skal det anbefales at kontakte Kroppedal Museum i
god tid inden anlægsarbejderne med henblik på en mere specifik vurdering af eventuelle arkæologiske
interesser.

Klimatilpasning
Kraftige regnskyl vil blive hyppigere i fremtiden. Udvikling og implementering af systemløsninger, der
ikke leder vandet til kloaknettet, men nyttiggør eller afleder regnvand lokalt, skal fremmes.
Anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med klimatilpasning skal være i
overensstemmelse med spildevandsplanen.
Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand, kræver det en forudgående tilladelse fra
Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Tilgængelighed og handicapforhold
Bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i
bygningsreglementet. Områdets bebyggelse og friarealer, herunder veje, stier og parkeringsarealer,
skal indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse
sikres.
Lokalplanen regulerer ikke udformning af ubebyggede arealer herunder veje, stier og
parkeringspladser, hvorfor der ikke er indsat bestemmelser om tilgængelighed og handicapforhold.

Trafikforhold og vejbyggelinjer
Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller
andre trafikale forhold på vejarealerne.
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Der er tinglyst en vejbyggelinje langs Klampenborgvej, Christiansholmsvej og Dyrehavevej. På arealet
foran vejbyggelinjen må der ikke opføres ny bebyggelse eller foretages andre ændringer af blivende
art uden tilladelse fra vejmyndigheden. Vejbyggelinjerne vises på kort 1.

Miljøforhold
Hele Gentofte Kommune er byzone og dermed omfattet af områdeklassificeringen. Det betyder, at
jorden som udgangspunkt er lettere forurenet og jordflytninger skal derfor anmeldes til kommunen.
På matrikel 1lt samt en lille del af matrikel 1ai, begge Kristiansholm, jf. kort 1, er der ved lokalplanens
vedtagelse kortlagt jordforurening på vidensniveau 2. Inden et grave- og anlægsarbejder eller ændring
i arealanvendelsen igangsættes skal miljømyndigheden i Gentofte Kommune kontaktes, idet der som
udgangspunkt skal søges om en tilladelse efter jordforureningslovens § 8 inden opstart.t.
Grundejer har pligt til at rette henvendelse til miljømyndigheden i Gentofte Kommune, såfremt
grundejer ligger inde med oplysninger om eller får kendskab til anden jord- eller
grundvandsforureningsforhold.

Spildevand
Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer til
spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.
I tilfælde af at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, skal regnvandet forsinkes eller på anden måde
håndteres lokalt på egen grund.
Håndtering af regnvand på egen grund kræver forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og
Miljø.

Varmeplanlægning
I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for
varmeforsyningen i kommunen med delplan for fjernvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning.
Lokalplanområdet forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning.

Kystnærhed
Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområder.
Lokalplanen er en bevarende lokalplan, og nyt byggeri vil derfor ikke have nogen visuel effekt på
kysten.

Naturbeskyttelse
Lokalplanområdet er i henhold til naturbeskyttelsesloven omfattet af en skovbyggelinje fra Ordrup Krat
og Christianholms Mose. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre udsynet til skoven. Det er ikke
tilladt at opføre byggeri inden for skovbyggelinjerne.
Der er i området for forslag til Lokalplan 414 ikke registreret nogen bilag IV arter.
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I lokalplanområdet er en mose og en sø beliggende på matrikel 1qs, 1rb og 1td, Kristiansholm. Det er i
følge naturbeskyttelseslovens § 3 ikke tilladt at foretage ændringer i mosens tilstand, hvis arealet er
over 2.500 m2 samt i søens tilstand, hvis arealet er over 100 m2.
Dispensationer i henhold til naturbeskyttelsesloven kan i særlige tilfælde gives af
Kommunalbestyrelsen.

Tilladelser fra andre myndigheder
Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder
end Kommunalbestyrelsen.

Ekspropriation
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Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse
med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for
ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med
lokalplanen.
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller
private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene
samfundsinteresser.
Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor
almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.
Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation.
Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af
ekspropriationsformålet. Herunder skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets
"Vejledning om ekspropriation efter vejloven".
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Miljøvurdering
Der er i henhold til § 8, stk. 2, i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter,
LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021, foretaget en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning på
miljøet. Der er gennemført en screening, og på denne baggrund er det vurderet, at planen ikke vil få
væsentlig indvirkning på miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport.
Lokalplanen har karakter af bevarende lokalplan. Området består af et eksisterende og udbygget
villaområde med meget begrænsede muligheder for etablering af yderligere bebyggelse.
De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være
status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Klagevejledning
I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 kan en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om
ikke at gennemføre en miljøvurdering – i form af en miljørapport - af et planforslag, der er udarbejdet i
henhold til planloven, påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål.
Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes på
www.naevneneshus.dk
Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.
Der kan i særlige tilfælde indgives klage udenom klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage til planbyg@gentofte.dk eller med brev til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920
Charlottenlund.
Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at
klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den
anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på www.naevneneshus.dk
Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved domstolene inden 6
måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 54.

Side 30

Forslag

Lokalplan 414

Lokalplanens midlertidige
retsvirkninger
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller
i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.
Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte
som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen
give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt
det er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggeeller anlægsarbejde.
Tilladelse kan dog ikke meddeles så længe en indsigelse fra Miljøministeren eller en nabokommune
opretholdes.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 31. maj 2022 og indtil forslaget er endeligt vedtaget,
dog højst indtil den 31. maj 2023.
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Status
Forslag til lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej er:
vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den xx.xx 2022,
offentliggjort den xx.xx 20xx
i høring frem til den xx.xx 20xx.
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Om Spildevandsplan 2022-2032
Spildevandsplan 2022-2032 sætter rammen for Gentofte Kommunes og forsyningsselskabet
Novafos’ arbejde med den fremtidige udbygning af afløbssystemet i de næste 10 år. Konkrete
projekter beskrives og vedtages løbende i tillæg til spildevandsplanen.

Spildevandsplanens vedtagelse
Spildevandsplan 2022-2032 er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022 og er sendt i
offentlig høring fra 4. april til 30. maj 2022.

Miljørapport
Spildevandsplanen er omfattet af Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1.
Afgrænsning af miljørapportens indhold er udarbejdet på baggrund af forslag til Spildevandsplan
2022-2032 og har været i høring hos berørte myndigheder.
På baggrund heraf er der udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten er offentliggjort samtidig med
at forslag til Spildevandsplan 2022-2032 er sendt i offentlig høring.

Hvad er en spildevandsplan?
Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for at udbygge og vedligeholde de offentlige
spildevandsanlæg inden for de økonomiske rammer, der er gældende for forsyningen.
Spildevandsplanen skal bl.a. indeholde en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte
regn- og spildevandshåndtering i kommunen. Spildevandsplanen skal desuden belyse de
miljømæssige konsekvenser af regn- og spildevandshåndteringen samt de økonomiske
konsekvenser for forsyningen.
For borgere og virksomheder udgør spildevandsplanen en plan for og en forhåndsorientering om
de kommende års tiltag og initiativer på regn- og spildevandsområdet. Spildevandsplanen udgør
grundlaget for, at kommunen kan meddele tilladelser samt påbud om ændring af regn- og
spildevandsforholdene for de enkelte grundejere.

Hvilken betydning har Spildevandsplan 2022-2032 for mig som borger?
Særligt for Spildevandsplan 2022-2032 er, at afløbssystemet i Gentofte fremadrettet bliver anlagt
som et fuldt separat system, hvor spildevand og regnvand fra tage, veje og andre befæstede
overflader bliver håndteret i to adskilte systemer. Se afsnit om fuld separering af regn- og
spildevand, Indsatser.
Ved at adskille regnvand fra spildevand vil der, når strategien er fuldt implementeret, ikke længere
ske overløb med regnvandsopblandet spildevand til natur- og vandområder, og der vil ikke ske
oversvømmelse af kældre med opblandet spildevand.
For borgerne betyder en fuld separering af regn- og spildevand, at de fremadrettet i takt med
udrulning af får pligt til at adskille regnvand og spildevand på egen grund således, at vandet
fremadrettet håndteres i separate systemer. Ved separering på private matrikler ledes regnvandet
som udgangspunkt til offentligt regnvandssystem, enten via underjordiske rørløsninger eller via
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overfladeløsninger, såfremt terrænforholdene muliggør det. Regnvandet kan dog også håndteres
lokalt, såfremt det er muligt.
Se afsnit om regn- og spildevand på private matrikler skal separeres.
Se afsnit om lokal afledning af regnvand.
Økonomisk betydning for den enkelte grundejer
Økonomisk betyder denne pligt til separering en forventet økonomisk udgift for den enkelte borger.
Med nuværende lovgivning er det ikke muligt for hverken kommune eller forsyning at finansiere
separering på private matrikler.
Det er forventningen, at udgiften for separering på egen grund ved rørløsning vil udgøre i
gennemsnit ca. 50.000 kr. for villaer, og for rækkehuse og etageejendomme forventes udgiften at
ligge på henholdsvis ca. 15.000 kr. og 10.000 kr. pr. bolig. Udgiften til overflade- og
nedsivningsløsninger forventes at være lavere end ved rørløsning, dog er levetiden på disse
løsninger en del kortere og knap så driftssikker.
Derudover har anlæggelse af et fuldt separat afløbssystem betydning for vandtaksten.
Investeringer i afløbssystemet finansieres af Novafos A/S ved optagelse af lån, og udgiften lægges
på vandtaksten. Investeringen indebærer en årlig takststigning på 3,48 kr. pr. m3, hvilket svarer til
275 kr. pr. år for en gennemsnitsfamilie
Se afsnit om Økonomi, Rammer.

Berigtigelser af spildevandsplanen
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 7 ajourføre
spildevandsplanen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølgeplan, når der sker ændringer i
forudsætningerne for planen. I perioden frem til den næste generelle revision af spildevandsplanen
vil alle betydende ændringer af oplandsgrænser, kloakeringsprincipper, angivelser af planlagte
kloakprojekter med videre på traditionelvis løbende blive indarbejdet via tillæg til
spildevandsplanen med forudgående offentlig høring af forslaget.
I det daglige arbejde med spildevandsplanen er der dog behov for løbende at ændre i
datagrundlaget, så det er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Dette gælder fx alle
ajourføringer, der følger af tiltag udført i overensstemmelse med spildevandsplanens angivelser –
dvs. ændringer fra plan til status, når tiltaget er udført, rettelser af konstaterede fejl i
datagrundlaget, mindre rettelser af konstaterede fejl i teksten med videre. Sådanne ændringer,
der samlet kan betegnes som berigtigelser og ikke berører grundejeres nuværende ret og pligt, vil
løbende blive indarbejdet i planen. Dermed sikres, at administrationsgrundlaget for den daglige
anvendelse af spildevandsplanen er det bedst mulige.

Definition af spildevand og ordforklaring
Ifølge spildevandsbekendtgørelsen omfatter spildevand alt vand, der afledes fra beboelse,
virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer, dvs. tag- og overfladevand. I denne
spildevandsplan vil ordet ’spildevand’ dog benyttes til at beskrive spildevand fra beboelse,
virksomheder samt øvrig bebyggelse, mens ordet ’regnvand’ benyttes til at beskrive vand fra
befæstede arealer, dvs. tag- og overfladevand. Ligeledes vil ’spildevandssystem’ benyttes som en
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generel betegnelse for det system af rør og pumper, som afleder spildevand fra kommunen, mens
’regnvandssystem’ benyttes som en betegnelse for det system af rør, pumper m.m., som afleder
tag- og overfladevand fra befæstede arealer i kommunen.
’Afløbssystem’ omfatter både spildevandsledninger, regnvandsledninger og fællesledninger, inkl.
bassiner m.m.
Se Ordforklaring på de øvrige tekniske ord, som anvendes i spildevandsplanen [Link til
Ordforklaring).

Sådan bruger du den digitale spildevandsplan
Spildevandsplanen er opbygget i 8 faner i den gennemgående topbjælke. Ved at klikke på en af
fanerne, folder indholdet af det pågældende faneblad sig ud i venstre spalte i form af en række
overskrifter. Når du klikker på en af disse overskrifter, har du mulighed for at læse nærmere om det
pågældende emne samt de underliggende afsnit.
Uanset hvor du er i spildevandsplanen, kan du altid komme tilbage til forsiden ved at klikke på
fanebladet Forside i topbjælken, som også er indgangssiden til spildevandsplanen.
En specifik søgning
Øverst til højre i skærmbilledet i spildevandsplanen, ser du tre ikoner som også er illustreret herunder
- et forstørrelsesglas, en printer og et hus. Forstørrelsesglasset og huset er de to ikoner, der bruges
ved søgninger, alt afhængig af om det er en emnesøgning eller en adressesøgning, og printeren
anvendes til at udvælge de specifikke afsnit, du ønsker at printe.

Ønsker du eksempelvis at læse om et specifikt emne i spildevandsplanen, så skal du klikke på
forstørrelsesglasset, hvorefter der dukker et søgefelt op, hvor du kan indtaste specifikke emner, som
du ønsker at læse nærmere om.
Ønsker du at søge oplysninger om, hvilke regn- og spildevandsforhold, der gælder for din adresse,
skal du klikke på huset. I det søgefelt der dukker op, kan du ved at indtaste din adresse finde
oplysninger om bl.a. gældende afløbskoefficient, afløbsforhold samt oplysninger om
kloakeringstype i dit område. Det er også her du kan finde generel information om bl.a., hvad du
selv kan/skal gøre i tilfælde af skybrud, hvad kommunens og forsyningens ansvar er og meget
mere.
Kortene i spildevandsplanen
Du har i enkelte afsnit adgang til kort i spildevandsplanen. Du kan eksempelvis under
fanebladet Status, se de hovedkloakoplande, som Gentofte Kommune er opdelt i.
Kortene er dynamiske, det vil sige, at du kan zoome ind og zoome ud, og hente informationer via
kortet. Når du klikker på en signatur i kortet, dukker en boks op med informationer om det
pågældende sted.
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Klikker du på pilen i kortets øverste venstre hjørne kan du se en signaturforklaring. Ønsker du at se
kortet som et fuldt skærmbillede, skal du klikke på ’Vis stort kort, til venstre under kortet.
Derudover er der mulighed for at få vist et Teknisk Hovedkort indeholdende alle tekniske datalag.
Se Teknisk Hovedkort.

Læsevejledning
Under Mål og strategier beskrives spildevandsplanens fire mål og seks strategier, der tilsammen skal
udmønte spildevandsplanens overordnede formål om bæredygtig håndtering af regn- og
spildevand. Under Indsatser beskrives en række overordnede indsatsområder, såsom
bæredygtighed, separering, klimatilpasning og vandkvalitet. Indsatsområderne sætter rammen for
Gentofte Kommunes og Novafos’ arbejde med vedligeholdelse og udbygning af det fremtidige
afløbssystem. Under Rammer og lovgivning beskrives lovgrundlaget for udarbejdelse af
spildevandsplanen, relationerne til statens vandområdeplaner, Natura 2000 samt øvrig
planlægning i Gentofte Kommune. Derudover beskrives den økonomiske ramme for
Spildevandsplan 2022-2032. Lovgivningen og spildevandsplanen fastlægger både ansvar og
rettigheder for såvel forsyningen, kommunen og borgerne, hvilket beskrives under Ansvar og
rettigheder. Under Bilag findes en række tabeller og kort relateret til planen, herunder en oversigt
over regnbetingede udledninger i Gentofte Kommune, tekniske informationer om afløbssystemet
samt information om afløbskoefficienter og fastsættelse af afledningsret.
Spildevandsplan 2022-2032 sætter rammen for Gentofte Kommunes og forsyningsselskabet
Novafos’ arbejde med den fremtidige udbygning af afløbssystemet i de næste 10 år. Konkrete
projekter beskrives og vedtages løbende i tillæg til spildevandsplanen. Under Aktuelle projekter
findes en liste over alle igangværende, planlagte og afsluttede projekter i regi af Spildevandsplan
2022-2032. Listen opdateres løbende i takt med vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen.
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1 Målsætninger og strategier
Formålet med Spildevandsplan 2022-2032 er at sikre en bæredygtig håndtering af regn- og
spildevand i Gentofte Kommune. Dette skal ske som led i kommunens generelle målsætning om at
arbejde for en bæredygtig udvikling af Gentofte og leve op til FNs Verdensmål.
Formålet er specificeret i fire målsætninger, som udmøntes gennem seks strategier og en række
konkrete indsatsområder, der tilsammen sætter rammen for den fremtidige regn- og
spildevandshåndtering i Gentofte Kommune.
Spildevandsplanens primære fokus er at sikre, at regn- og spildevand afledes miljø- og
sundhedsmæssigt forsvarligt og samtidig økonomisk ansvarligt samt løbende at reducere og frem
mod 2050 helt fjerne overløb og oversvømmelser med regnvandsopblandet spildevand. Derudover
lægger Spildevandsplan 2022-2032 op til lokalt at reducere skader fra kraftige regn- og
skybrudshændelser. Centralt herfor er strategien om at adskille regn- og spildevand i to separate
systemer, så de to vandstrømme ikke blandes. Se strategien om at adskille regn- og spildevand.

1.1 Målsætninger
Fastholde sikker og miljøeffektiv bortledning af regn- og spildevand
Regn- og spildevand skal håndteres på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.
Spildevand skal bortledes i lukkede systemer, så det ikke kommer i kontakt med mennesker.
Afløbssystemet skal således sikre gode hygiejniske og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med
bortledning og håndtering af spildevand.
Regnvand skal bortledes fra områder, hvor det gør stor fysisk skade på bygninger og infrastruktur,
og ledes til enten vandområder, grønne områder eller andre egnede arealer.
Ud over sundheds- og hygiejnemæssige hensyn skal bortledningen af regn- og spildevand ske
miljøeffektivt, dvs. under hensyntagen til natur- og miljøpåvirkning, ressourceforbrug og CO2-aftryk.
Opnå bedre vandmiljø
Spildevandsplanen skal bidrage til at opnå et bedre vandmiljø i Gentofte Kommune og til at
opfylde vandområdeplanernes krav.
De statslige vandområdeplaner indeholder målsætninger for grundvand, kystvande samt visse
vandløb og søer, og har til formål at sikre et bedre vandmiljø i Danmark.
I Gentofte Kommune er Gentofte Sø, Gentofterenden, Søborghusrenden, Nordkanalen og Øresund
omfattet af de statslige vandområdeplaner. Opfyldelse af vandområdeplanernes målsætninger
og forbedring af vandmiljøet i kommunens øvrige søer og vandløb indebærer behov for konkrete
indsatser overfor bl.a. spildevandsudledninger – både i form af reduktion af overløb med
opblandet spildevand samt rensning af regnvand fra separerede områder inden udledning til
vandområder.
Opnå robusthed over for fremtidens klimaændringer
Med fremtidens klimaændringer kommer der mere vand, både i form af øget nedbør, kraftigere og
hyppigere skybrud, stigende grundvand samt havvandsstigninger og stormflod.
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Spildevandsplanen bidrager til at opnå Gentofte Kommunes overordnede mål om at beskytte og
udvikle kommunen gennem en langsigtet planlægning, som forebygger uønskede og negative
effekter af klimaændringerne. Se Kommuneplan 2021.
For at sikre, at Gentofte både nu og om 100 år er robust over for de øgede vandmængder, tænkes
der i strategier, indsatser og løsninger, der tager højde for hele vandkredsløbet.
Konkret betyder det, at der med spildevandsplanen opstilles mål for og krav til håndtering af både
hverdagsregn og kraftige regn og skybrudshændelser. I planlægningen vurderes og tages højde
for, hvordan de konkrete projekter påvirker og påvirkes af det øvrige vandkredsløb, herunder
stormflod, havvands- og grundvandsstigninger.
Fastholde udmærket badevandskvalitet
Det er Gentofte Kommunes mål, at badevandskvaliteten på kommunens officielle badesteder er
af den højeste kvalitet – ”Udmærket badevandskvalitet”. Spildevandsplanen er det primære
redskab til fastholdelse af dette mål.

1.2 Strategier
Renovere og optimere afløbssystemet med fokus på bæredygtighed
Et vidtstrakt og overvejende underjordisk system af regn- og spildevandsledninger, bassiner og
pumpestationer kræver en systematisk overvågning samt løbende vedligeholdelse og renovering
for at fungere sikkert og effektivt, så sundhedsmæssige problemer undgås, og miljøpåvirkninger
minimeres.
Ved renovering og udbygning af afløbssystemet er der stort potentiale for at indarbejde
bæredygtighed i fremtidens projekter. Derfor vil fokus på drifts- og energioptimering, cirkulær
økonomi, social ansvarlighed samt CO 2-reduktion indgå som vigtige elementer i både planlægning
og udførelse af projekter. Se afsnit om bæredygtig håndtering af regn- og spildevand, Indsatser.
Sikre at afløbssystemet har den nødvendige kapacitet til fremtidens klima
Gentofte Kommune ønsker at opnå robusthed over for fremtidens klimaændringer. En
forudsætning for dette er at sikre, at afløbssystemet har den nødvendige kapacitet til at håndtere
de øgede vandmængder.
Derfor er der fortsat behov for udbygning af afløbssystemet. Dimensioneringsgrundlaget for
udbygningen er, at der maksimalt må ske oversvømmelse på terræn fra regnvandssystemet én
gang hvert femte år. Se afsnit om serviceniveau for stuvning til terræn.
Derudover vil der på deloplandsniveau blive screenet for muligheder for at udføre lokale
klimatilpasningstiltag, der kan reducere risikoen for skadevoldende oversvømmelser ved kraftige
regn- og skybrudshændelser. Se afsnit om serviceniveau for regnvand på terræn.
Separere regn- og spildevand
Separering af regn- og spildevand er rygraden i klimatilpasningen af Gentofte Kommune. Derfor vil
afløbssystemet i hele kommunen fremover blive anlagt med separate rør til håndtering af
henholdsvis regn- og spildevand. Ved at adskille regnvand fra spildevand vil der, når strategien er
fuldt implementeret, ikke længere ske overløb med opblandet spildevand til natur- og
vandområder, og der vil ikke ske opstuvning på terræn eller oversvømmelse af kældre med
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opblandet spildevand. Kommunens langsigtede mål er, at der er etableret separat afløbssystem i
hele kommunen i 2050.
Det separerede regnvand ledes som udgangspunkt til vandområder - primært Øresund.
Spildevand ledes til renseanlæg.
Se afsnit om fuld separering af regn- og spildevand.
Håndtere skybrud på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde
Selvom afløbssystemet udbygges, og regn- og spildevand separeres, vil der fortsat opstå
oversvømmelser med regnvand efter kraftige regn og skybrud, da der er grænser for, hvor meget
vand regnvandssystemet kan håndtere.
I takt med separering af regn- og spildevand i Gentofte Kommune vil der blive udført analyser til at
sikre en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig klimatilpasning for lokalt at reducere skader forårsaget
af kraftige regn- og skybrudshændelser. Analyserne udføres i forbindelse med udarbejdelse af
deloplandsplaner. Se afsnit om lokal klimatilpasning.
Fremme rekreative og multifunktionelle løsninger til lokal håndtering af regnvand
Gentofte Kommune ønsker at fremme rekreative og multifunktionelle løsninger i byrummet.
Initiativerne til sådanne løsninger udvikles i tæt samarbejde mellem kommune, forsyning og borgere
og samtænkes med separeringen og den øvrige byudvikling. Løsningerne kan både etableres på
private og offentlige matrikler.
I takt med separeringen reduceres risikoen for, at opblandet spildevand stuver til terræn, og senere,
når separeringsstrategien er fuldt implementeret fjernes risikoen. Dermed skabes bedre mulighed
for at håndtere regnvand på overfladen, idet spildevand er uønsket i overfladeløsningerne. Ved
midlertidigt at tilbageholde eller om muligt nedsive regnvandet på egnede arealer i kommunen
kan afløbssystemets samlede kapacitet øges. Tilbageholdelse og forsinkelse af regnvand kan
eksempelvis ske ved at etablere flere blå/grønne og/eller multifunktionelle løsninger, som kan
bruges rekreativt eller til andre formål, når arealerne ikke er vandfyldte. Se afsnit om arealer til
forsinkelse af regnvand.
Se afsnit om fuld separering af regn- og spildevand.
Etablere løsninger til rensning af regnvand
Når regnen lander på overflader som tage og veje afvaskes miljøfremmede stoffer, tungmetaller,
næringsstoffer m.m., og det regnvand, som ledes i regnvandssystemet, er dermed ikke rent, men
forurenet i varierende grad.
For at sikre, at kravene i vandområdeplaner og ønsket om badevandskvalitet kan overholdes, stiller
Gentofte Kommune krav til, at regnvandet i videst muligt omfang renses inden udledning. Rensning
skal ske ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT – Best Available Technology). BAT er
den mest effektive rensemetode, som ved den pågældende udledning er teknisk og økonomisk
gennemførlig.
Se afsnit om forbedring af vandmiljøet.
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2 Indsatser
Gentofte Kommunes overordnede mål og vision om en bæredygtig håndtering af regn- og
spildevand skal sikres gennem en række overordnede indsatsområder. I dette afsnit beskrives disse
overordnede indsatsområder, som sætter rammen for Gentofte Kommunes og Novafos’ arbejde
med vedligeholdelse og udbygning af det fremtidige afløbssystem.
Indsatsområderne udmøntes i konkrete, fremtidige projekter, og disse vil løbende blive beskrevet i
tillæg til spildevandsplanen i form af, hvad der skal udføres, hvem det berører, og hvornår
anlægsarbejdet skal udføres.
Gentofte Kommune og Novafos har tæt samarbejde herom og beslutter igennem årlige
investeringsaftaler, hvilke projekter der skal igangsættes det kommende år. Se afsnit om
investeringsaftaler.

2.1 Bæredygtig håndtering af regn- og spildevand
Bæredygtig udvikling af afløbssystemet
Gentofte Kommune og Novafos ønsker at klimatilpasse kommunen og samtidig bidrage til en
bæredygtige udvikling - som led i kommunens klimaplan og arbejdet med FN’s verdensmål.
Indsatsen med at anlægge og drive et bæredygtigt afløbssystem vil indbefatte, at der arbejdes
med at:
•

Begrænse CO2-aftrykket fra anlæg og drift

•

Minimere forbruget af nye råvarer - cirkulær økonomi

•

Stille krav til leverandører af klimaløsninger om grønne løsninger og social ansvarlighed indkøbspolitik

Regnvandshåndtering
Der er et stort potentiale i at håndtere regnvandet mere bæredygtigt, end det sker i dag, hvor det
ofte blandes sammen med spildevand i fællessystemet og ledes til renseanlæg.
Med en fuld separering af afløbssystemet vil afledning i fællessystemer på sigt ophøre, og dermed
skal regnvandet ikke transporteres hele vejen til renseanlæggene.
Hvor det er muligt, vil lokal afledning og styring af regnvand på terræn - fx ved forsinkelsesløsninger,
fordampning eller eventuelt nedsivning - være et element i udbygningen af regnvandssystemet i
sammenhæng med rørløsninger.
Drift og anlæg
Der skal arbejdes målrettet med CO 2-reduktioner ved drift og anlæg af klimatilpasningen. Det skal i
første omgang ske ved at undersøge CO2-aftrykket fra forskellige løsninger og valg af materialer.
Forbruget af råvarer skal forsøges mindsket ved at genbruge eksisterende materialer fx jord,
kantsten, fliser og asfalt. Der skal fokuseres på at mindske transporten og den tilhørende CO 2belastning, og der skal tænkes cirkulært også ift. andre anlægsprojekter, som kan indgå i en fælles
optimering. Gentofte Kommune og Novafos vil stille krav om bæredygtig produktion og distribution
hos leverandører og underleverandører.
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Der er afsat et årligt budget til den løbende vedligeholdelse af afløbssystemet for at opretholde
værdien af dette samt sikre en effektiv og stabil drift.
Der forventes en udvikling inden for sensorer og styring (smart city løsninger) som gør, at drift og
vedligehold af afløbssystemerne løbende vil kunne optimeres ift. CO2-aftryk, bedre udnyttelse af
anlæggenes kapacitet og en økonomisk besparelse.

2.2 Fuld separering af regn- og spildevand
Kommunen har i adskillige år, jf. Spildevandsplan 2011-2014 og 2015-18, arbejdet målrettet med en
vejvandssepareringsstrategi, hvor regnvand fra veje og eventuelt private grunde adskilles fra
spildevandet og flyttes over i sit eget regnvandssystem. Formålet med
vejvandssepareringsstrategien var at opnå større kapacitet i det eksisterende fællessystem til
spildevand og regnvand fra private grunde, så oversvømmelse af kældre, haver m.m. samt overløb
til vandområder kunne reduceres.
Strategien om vejvandsseparering har været ledsaget af strategien om, at borgerne frivilligt har
kunnet afkoble deres regnvand lokalt ved nedsivning om muligt. I takt med klimaændringerne er
der over de senere år set en forhøjelse af grundvandsstanden, som har gjort, at det nu kun er
relativt få steder i kommunen, hvor nedsivning af regnvand er hensigtsmæssigt.
Erfaringerne indtil nu fra de områder, der er separeret, har vist, at det er relativt få private
grundejere, der frivilligt har afkoblet regnvandet eller har separeret regnvandet på privat grund og
tilsluttet sig det nye regnvandssystem. Fællessystemet overbelastes derfor stadig under regn, hvilket
fører til overløb til vandområderne samt kælderoversvømmelser m.v.
Fuld separering, som inkluderer separering af tag- og overfladevand fra private matrikler, er den
eneste metode, der fuldstændig kan fjerne overløb og oversvømmelser med opblandet
spildevand. Fuld separering vil samtidig reducere den mængde regnvand, der skal transporteres
og håndteres på renseanlægget, betragteligt. Se overordnet rækkefølgeplan for separering.
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Illustration af separat afløbssystem, hvor al regnvand fra veje, offentlige arealer og private matrikler ledes til
regnvandssystemet eller håndteres på egen grund. Spildevand ledes til spildevandsledningen.

Regn- og spildevand på private matrikler skal separeres
Gentofte Kommune har et ønske om at fjerne alle overløb med opblandet spildevand. Det kan ske
ved at udbygge afløbssystemet til fuld separering. Afløbssystemet vil derfor fremover blive anlagt
som et fuldt separat system, hvor spildevand og regnvand fra tage, veje og andre befæstede
overflader bliver håndteret i to adskilte systemer.
Gentofte Kommune ønsker separering af hele kommunen, og at separeringen skal ske så hurtigt
som muligt og senest i 2050. Først når alt regnvandet i kommunen håndteres i separate
regnvandsledninger, eller håndteres lokalt ved nedsivning, opnås fuld effekt af separeringen, dvs.
ingen udledning af opblandet spildevand til vandområderne og ingen opblandet spildevand i
kældre eller på terræn.
Fuld separering betyder, at borgerne i Gentofte Kommune fremadrettet får pligt til at adskille
regnvand og spildevand på egen grund således, at vandet fremadrettet håndteres i separate
systemer. Separeringen sker i takt med, at de nye regnvandsledninger i vejene anlægges. Det
betyder, at regnvandet ikke længere må ledes til spildevandssystemet. Regnvandet skal som
udgangspunkt ledes til regnvandssystemet, men kan også håndteres lokalt, såfremt det er muligt.
Tilkobling til regnvandssystemet kan ske via underjordiske rørløsninger eller via overfladeløsninger,
såfremt terrænforholdene muliggør det.
Se afsnit om tilslutning til afløbssystemet og mulighed for lokal håndtering af regnvand.
Se afsnit om proces for separering på private matrikler.
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Illustration af overordnet princip for separering af regn- og spildevand på privat grund. 1) viser underjordisk
tilkobling til regnvandssystemet via rør, 2) viser tilkobling til regnvandssystemet via løsning på terræn og 3)
illustrerer hel eller delvis lokal håndtering af regnvand ved nedsivning.

Proces for separering på privat grund
Separatkloakeringen i Gentofte Kommune vil ske løbende ud fra en overordnet rækkefølgeplan. Se
afsnit om overordnet rækkefølgeplan for separering.
Når planlægningen af separering og klimatilpasning af et delopland er nået så langt, at de
konkrete indsatser kendes, udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen på baggrund af en
deloplandsplan. Tillægget med de konkrete indsatser kommer i offentlig høring. Fra tillægget er
vedtaget, har grundejerne i deloplandet minimum 5 år til at foretage separering på egen grund og
tilkoble sig regnvandssystemet. Borgerne vil således i god tid blive informeret om den forestående
proces for separering af deres område.
Borgere i områder, hvor der endnu ikke er etableret separat regnvandssystem, kan til enhver tid
gennemføre separering på egen grund, således at ejendommen er forberedt til, at der kan ske
tilkobling til den nye regnvandsledning, når denne er anlagt. Separering på privat grund kan f.eks.
foretages i forbindelse med ejerskifte, om- og tilbygning, ændring af udearealer eller renovering af
kloakker. Ved nybyg skal der altid separeres på egen grund. Hvor forholdene tillader det, kan
separering på egen grund ske ved lokal håndtering af regnvand, fx nedsivning.
Se afsnit om oplandsplanlægning.
Se afsnit om lokal afledning af regnvand.
Kommunikation og vejledning
Vandselskaber og kommuner må efter lovgivningen ikke forestå anlæg af separering på privat
grund. Novafos må således alene etablere afløbssystemet i vejene og klargøre stik ind til de private
matrikler. Etablering og finansiering af separeringsløsning på egen grund påhviler den enkelte
grundejer.
Novafos og Gentofte Kommune vil give hjælp og vejledning, der kan understøtte grundejernes
proces med separering på egen matrikel. Det kan dreje sig om vejledning i indhentning af tilbud,
hjælp til at finde og forstå afløbsplaner, vejledning i gældende regler og retningslinjer samt stille
eksisterende data til rådighed, der kan bidrage til at vurdere mulighed for lokal afledning af
regnvand på egen grund (nedsivning). Arbejdet med separering skal udføres af en autoriseret
kloakmester, som kan hjælpe med at planlægge den bedste løsning for grundejeren og sikre, at
afkoblinger og tilslutninger sker korrekt. Der vil også komme tilbud om informationsmøder forud for
og under separeringsprocessen.
Forud for separeringen vil Gentofte Kommune og Novafos udarbejde et administrationsgrundlag
for fuld separering med vejledning til borgerne.
Mulighed for fritagelse for separering
Der vil være enkelte tilfælde, hvor de lokale forhold gør separeringen på privat grund
uforholdsmæssig teknisk kompliceret eller teknisk ikke gennemførlig. I det tilfælde kan kommunen
vurdere, at det ikke er proportionalt at forpligte grundejeren til hel eller delvis separering på egen
grund. Der vil forud for udrulning af separering i det første delopland blive udarbejdet et
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administrationsgrundlag, hvor det beskrives mere konkret, hvordan forvaltningen administrerer
regler og retningslinjer, herunder mulighed for fritagelse for separering.

Overordnet rækkefølgeplan for separering
Planen er, at hele kommunen er separeret i 2050. Separeringen i Gentofte Kommune planlægges
gennemført efter nedenstående overordnede rækkefølgeplan. Vær opmærksom på, at de viste
oplandsgrænser i rækkefølgekortet er vejledende, dvs. at der undervejs i den mere detaljerede
separeringsplanlægning kan ske korrektioner af oplandsgrænserne.
Da der er tale om en langsigtet planlægning, kan det være nødvendigt med løbende tilretning af
rækkefølgeplanen i takt med ny viden om afløbssystemernes tilstand, eksterne påvirkninger fx ny
lovgivning, byudvikling, tværkommunale indsatser eller nye teknologiske muligheder. Endelig udgør
rækkefølgeplanen ikke en hindring for at igangsætte supplerende lokale klimatilpasningstiltag, som
ikke følger rækkefølgeplanen for separering, hvis det giver mening fx som led i arbejdet mod
målopfyldelse for vandområder.
I rækkefølgeplanen er oplandene opdelt i tre tidsperioder. Oplande med kort sigte (blå områder)
forventes planlagt inden for rammen af denne spildevandsplan, og udførelsen vil strække sig frem
til omkring 2036. De førstkommende oplande, der separeres, er de dele af det østlige Hellerup, der
ikke allerede er vejvandssepareret, mindre områder af Tuborg oplandet og herefter
Kildeskovsrendens Opland. For områder med mellemlangt sigt (grønne områder) vil udførelsen af
separeringen påbegyndes omkring 2028 og strække sig frem til ca. 2043. For oplande med lang sigt
(gule områder) vil planlægningen følge rammerne i fremtidige spildevandsplaner. Udførelsen af
separeringen vil påbegyndes omkring 2040.
I forbindelse med planlægning og projektering af de enkelte oplande vil der blive lavet en
yderligere opdeling i deloplande samt en oversigt over, hvornår der udføres separering i de enkelte
deloplande. Dette sker i henholdsvis oplandsplaner og deloplandsplaner, der løbende vedtages
som tillæg til spildevandsplanen. Fra et tillæg om separering i et delopland er godkendt, har
grundejerne minimum 5 år til at gennemføre en separeringsløsning på egen grund.
Rækkefølgen af separeringen er overordnet set prioriteret ud fra hensynet til vandmiljøforbedringer,
herunder badevand, og ud fra hensyn til hvorvidt ’hovedinfrastrukturen/hovedvandvejene’ er på
plads/forberedt (regnvandstunneller, bassiner) til separering. Dette giver en rækkefølge, hvor
kystnære oplande er prioriteret først med henblik på hurtigst mulig reduktion af overløb til Øresund.
Se afsnit om oplandsplanlægning.
Se afsnit om forbedring af vandmiljøet.
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Rækkefølgeplan for udrulning af separering og lokal klimatilpasning.

2.3 Klimatilpasning
Den fremtidige klimatilpasning i Gentofte omfatter dels håndtering af hverdagsregn op til
serviceniveau og dels - i de deloplande hvor det vurderes at være samfundsøkonomisk
hensigtsmæssigt - håndtering af skybrudsregn. Se afsnit om forsyningens ansvar vedr. håndtering af
hverdagsregn og skybrudsregn
Klimatilpasningen planlægges løbende for hvert opland og vil overordnet følge udrulningen af
separeringen. Der vil for hvert opland ske en afvejning af mulighederne for at skabe plads til vandet
ved lokale overfladeløsninger eller at skabe plads til vandet ved traditionelle rørløsninger under
jorden.
Parallelt med udrulningen af den overordnede separeringsstrategi kan der være behov for
supplerende og lokale klimatilpasningstiltag, som ikke følger rækkefølgeplanen for separering. Det
kan fx vise sig hensigtsmæssigt som led i arbejdet mod målopfyldelse for vandområder, ved
byudviklingstiltag eller større vej- eller trafikprojekter.
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Se afsnit om overordnet rækkefølgeplan for separering

Afløbssystemets hovedvandveje
Forudsætningen for planlægning og gennemførelse af klimatilpasning er, at der etableres den
hovedinfrastruktur i form af hovedvandveje, som kan sikre håndtering og transport af regn.
Bassinledninger, regnvandstunneller og skybrudsveje udgør således hovedvandvejene i et
fremtidssikret afløbssystem. Bassinledningerne er en del af strukturen i det nuværende fællessystem,
der samler og leder regn- og spildevand til renseanlæg, mens regnvandstunneller har til formål at
føre regnvand til Øresund.
Den eksisterende hovedinfrastruktur af ’vandveje’ vil i videst muligt omfang indgå i det fremtidige
separerede afløbssystem, fx gennem renovering eller udvidelse. Derudover kan der være behov for
etablering af nye hovedvandveje forud for - eller i forbindelse med - anlæggelse af det separate
afløbssystem.
Som eksempler på gennemførte projekter [Link gennemførte projekter] for hovedvandveje kan
nævnes regnvandstunnellen i Hellerup samt Kildeskovsrenden. Regnvandstunnellen i Hellerup er en
ny vandvej, der i forbindelse med vejvandssepareringen af oplandet er etableret med det formål
at lede regnvandet til Øresund. I Kildeskovsrendens Opland er den eksisterende Kildeskovsrenden
renoveret og udvidet, så den fremtidigt er forberedt til transport af regnvand i forbindelse med
separering af oplandet.
I de øvrige hovedkloakoplande vil der blive set på anvendelse af bl.a. Enghaverenden og
Vangederenden til fremtidig transport af regnvand. Afklaring af muligheder og behov i de enkelte
oplande vil ske løbende i forbindelse med oplandsplanlægningen [Link oplandsplanlægning].
Svanemøllen Skybrudstunnel er et eksempel på en ny vandvej på tværs af oplande i Gentofte
Kommune, Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune, og som planlægges etableret af
Novafos i samarbejde med HOFOR.Se Miljøstyrelsens hjemmeside om miljøvurdering af
Svanemøllens Skybrudstunnel.
Fremtidige projekter beskrives og vedtages gennem tillæg til Spildevandplan 2022-2032. Se oversigt
over aktuelle projekter.
På nedenstående kort vises de eksisterende hovedvandveje i Gentofte Kommune.
[KORT OVER EKSISTERENDE HOVEDVANDVEJE]

Det separate regnvandssystem
Gentofte Kommune bibeholder serviceniveauet for håndtering af hverdagsregn fra tidligere
spildevandsplaner, således at der højst må ske opstuvning til terræn hvert femte år. Det separate
regnvandssystem etableres, så det kan overholde dette serviceniveau.
Det fastsatte serviceniveau er i overensstemmelse med Spildevandskomiteens anbefalinger, den
gældende lovgivning og den gængse standard i Danmark.
Der indlægges desuden ekstra sikkerhed i dimensioneringen for at tage højde for udviklingen i
klimaet, hvilket betyder, at regnvandssystemet dimensioneres med afsæt i den anbefalede
klimafremskrivningsfaktor, så det også vil kunne overholde serviceniveauet i fremtiden.
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Se afsnit om serviceniveau for stuvning til terræn.

Lokal klimatilpasning - skybrudshåndtering
I takt med separeringen foretager Novafos en screening af, om der i de enkelte deloplande er
muligheder for at udføre lokale klimaløft, dvs. lokale klimatilpasningstiltag, der kan reducere risikoen
for skadevoldende oversvømmelser fra kraftige regn- og skybrudshændelser. I screeningen vil det
blive vurderet, om det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at reducere risikoen for
oversvømmelser lokalt. Resultatet af screeningen indgår i grundlaget for udarbejdelse af
deloplandsplaner.
De lokale klimatilpasningstiltag kan bestå af både overfladeløsninger, fx hævede kantsten,
terrænregulering og udpegning af arealer til midlertidig oversvømmelse, og mere traditionelle
løsninger under jorden, fx udvidelse af rør og bassiner. Et andet værktøj i den lokale klimatilpasning
er udpegning af eksisterende og nye skybrudsveje til at styre regnvand på overfladen, når det
regner mere, end hvad afløbssystemet kan håndtere. Udpegning af skybrudsveje sker via
deloplandsplanerne.
Tiltagene afhænger af de lokale forhold i de enkelte deloplande. For eksempel er nogle områder
ikke umiddelbart oversvømmelsestruede, mens der i andre lavtliggende områder kan være større
risiko for skader. Tiltagene skal forholdes til udpegede oversvømmelsestruede områder og
risikoområder i kommuneplanen.
Se afsnit om forsyningens ansvar i fht. til screening af muligheder for lokale klimatilpasningstiltag.
Se afsnit om oplandsplanlægning.

Illustration af princippet for lokal klimatilpasning.

18

Lokal afledning af regnvand
Gentofte Kommunes strategi er at separere alt regn- og spildevand inden 2050. Dette betyder, at
alle matrikler skal separatkloakeres, og at regnvand ikke længere må ledes til
spildevandsledningen i takt med, at der anlægges regnvandsledning i vejene. Som udgangspunkt
skal regnvandet kobles på det nye offentlige regnvandssystem. Tilkobling kan ske via underjordiske
rørløsninger eller via overfladeløsninger, såfremt terrænforholdene muliggør det.
Der vil dog være nogle områder, hvor grundejerne har mulighed for at etablere anlæg til lokal
afledning af regnvand (LAR) og dermed håndtere deres regnvand på egen grund, fx ved
nedsivning, forudsat at forholdene tillader det. I Gentofte Kommune er der varierende geologiske
forhold, og grundvandet står højt mange steder, hvilket vanskeliggør muligheden for nedsivning.
Lokal håndtering af regnvand kan enten træde i stedet for tilslutning til regnvandssystemet eller
indgå som en supplerende løsning i forbindelse med separering af regnvand på egen grund, enten
for at overholde afledningsretten eller som element i en mere hensigtsmæssig adskillelse af regnog spildevand. Hvis man ønsker at håndtere sit regnvand lokalt ved nedsivning i eksempelvis
faskine eller regnbed, kræver det en nedsivningstilladelse fra kommunen.
Se afsnit om tilslutning til afløbssystemet og mulighed for lokal håndtering af regnvand.
Se afsnit om nedsivningstilladelser.
Se bilag 6 om afløbskoefficienter.

Håndtering af højtstående grundvand
I Gentofte giver den øgede nedbørsmængde ikke kun kapacitetsmæssige udfordringer for
afløbssystemet, men også udfordringer i form af et stigende grundvandsniveau. Det er det
terrænnære grundvand, der giver problemer, med indsivning af vand i kældre, vand på terræn og
vandmættet jord. I flere områder står grundvandet 0-2 meter under terræn, og problemerne vil kun
blive værre i takt med, at særligt vinternedbøren øges.
Det har blandt andet de konsekvenser, at der kan opstå bygningsskader og problemer med
skimmelvækst eller medføre, at nedsivningsløsninger (LAR) ikke fungerer, og at regnvandet løber
over skel i stedet for at nedsive i jorden.
Når afløbssystemer renoveres og tætnes, kan det medføre lokale stigninger i grundvandsstanden,
da de gamle utætte rør har fungeret som dræn for indsivende grundvand. Det betyder, at
områder med renoverede afløbssystemer i nogle tilfælde kan begynde at få problemer med
højtstående grundvand.
Yderligere kan neddrosling af vandindvindingen til drikkevand resultere i stigende
grundvandsstand. Det betyder, at områder, hvor grundvandsstanden tidligere har været holdt
kunstigt nede på grund af oppumpning, fremover kan opleve problemer, hvis vandindvinding
neddrosles. Gentofte Kommune har stor fokus på denne problemstilling ved specielt Kildeskoven og
Bregnegården Kildepladser.
Novafos har efter gældende lovgivning kun få muligheder for at håndtere højtstående grundvand.
Novafos’ afløbssystem må modtage vand fra omfangsdræn omkring boligen, men kan ikke
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modtage drænvand fra haver, grønne arealer eller fra grundvandssænkende dræn i øvrigt. Se
afsnit om Afledning af drænvand.
Der er således ingen nuværende regler, der muliggør, at Novafos eller Gentofte Kommune kan
håndtere grundvand – uagtet, at der i mange kommuner er aktuelle presserende udfordringer på
området.
Gentofte Kommune og Novafos er opmærksomme på problematikkerne omkring terrænnært
grundvand. Hvis lovgivningen på området ændres, vil der blive set på de muligheder, det skaber.

Havvandsstigninger og stormflod
I takt med klimaændringerne opleves en generel tendens til havvandsstigninger og stormflod.
Dette indtænkes derfor i planlægningen af det fremtidige afløbssystem i forbindelse med
byudvikling langs kysten samt i forbindelse med anlæg/renovering af udløb. Kystsikring håndteres i
Kommuneplanen og i ny klimatilpasningsplan.
Se afsnit om spildevandsplanens relation til øvrige planer, Rammer.

2.4 Oplandsplanlægning
Klimatilpasningen planlægges overordnet på oplandsniveau igennem oplandsplaner og detaljeret
på deloplandsniveau igennem deloplandsplaner.

Oplandsplaner
Formålet med oplandsplaner er at fastlægge den overordnede struktur for afvanding af hver af de
syv hovedkloakoplande, dvs. at fastlægge strukturen for de overordnede vandveje i oplandet
samt den overordnede plan for rensning af regnvand inden udledning. Derudover vil
oplandsplaner indeholde en opdeling i mindre deloplande, en rækkefølgeplan for separering af
deloplandene samt beskrivelse af behovet for forsinkelse for det enkelte delopland. Oplandsplaner
udarbejdes løbende i henhold til rækkefølgeplanen. Se afsnit om Overordnet rækkefølgeplan for
separering.

Deloplandsplaner
Deloplandsplanerne udarbejdes med afsæt i oplandsplanerne, og formålet er at finde løsninger til
håndtering af regnvand i deloplandene. Der udarbejdes en plan for regnvandshåndtering op til
serviceniveau, hvor strukturen af regnvandssystemet fastlægges – herunder beliggenhed og
størrelse af ledninger og bassiner mv.
Derudover foretager Novafos en screening af, om der er muligheder for at udføre lokale klimaløft,
dvs. lokale klimatilpasningstiltag, der kan reducere risikoen for skadevoldende oversvømmelser fra
kraftige regn- og skybrudshændelser. I screeningen vil det blive vurderet, om det er
samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at reducere risikoen for oversvømmelser lokalt. Se afsnit om
Lokal klimatilpasning.
Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt at reducere risikoen for oversvømmelser lokalt, vil der både
blive kigget på traditionelle løsninger under jorden og på overfladeløsninger, fx udpegning af
arealer til midlertidig oversvømmelse. I tilfælde, hvor det giver mening at udføre overfladeløsninger,
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vil der være fokus på, at løsningerne kan anvendes rekreativt og/eller multifunktionelt, når de ikke
håndterer regnvand.
Deloplandsplanerne bidrager således med detailkortlægning af strømningsveje og
oversvømmelsesrisiko for det betragtede delopland, og de vil danne grundlag for samarbejde om
klimatilpasning på tværs af Gentofte Kommune, Novafos, private aktører og interessenter.
Private aktører og interessenter vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af
deloplandsplanerne. Omfanget af inddragelsen vil dog variere fra delopland til delopland
afhængigt af muligheden for samtidig byudvikling. I klimatilpasningen og regnvandshåndteringen
vil blive indtænkt multifunktionelle og rekreative løsninger, hvor der er mulighed for det. Det vil ske
gennem dialog og samarbejde med deloplandets borgere og interessenter.
Deloplandsplanen beskrives og vedtages efterfølgende i et tillæg til spildevandsplanen, og vil i den
forbindelse komme i offentlig høring. Såfremt der er behov for at allokere arealer til bassiner,
rensning mv. vil dette blive indskrevet i kommune- og lokalplaner.

Arealreservation – arealer til forsinkelse af regnvand
I et robust afløbssystem er indtænkt arealer til forsinkelse af regnvand, enten på overfladen eller i
underjordiske bassiner. Forsinkelse i oplandet er nødvendig for at undgå unødigt store
udløbsledninger ved kysten og giver samtidig mulighed for at sikre en mere jævn strøm af
regnvand til renseløsningerne, således at kapaciteten af disse udnyttes mest hensigtsmæssigt.
Derudover er forsinkelsesarealer i oplandet med til at opnå hurtigere effekt i forhold til at nedbringe
overløb og oversvømmelser - også i de områder, hvor separering først udrulles om mange år.
Behovet for og hensigtsmæssig beliggenhed af forsinkelsesbassiner findes primært i forbindelse
med oplandsplanlægningen. I denne proces har kommunen og Novafos fokus på at afsøge
muligheder for, at naturområder og parker kan benyttes som forsinkelsesarealer, hvor mere
regnvand kan håndteres og tilbageholdes samtidig med, at naturtilstanden kan forbedres.
Reservation af arealer til forsinkelse sker via kommune- og lokalplanerne.
Screening for klimatilpasningsmuligheder ved kommunale bygge- og anlægsprojekter
Kommunale renoverings-, bygge- og anlægsprojekter rummer mulighed for samtidig indtænkning
af regn- og spildevandshåndtering. Derfor vil forvaltningen indføre praksis for, at alle kommunale
bygge- og anlægsprojekter screenes for mulige synergier i forhold til samtidig regn- og
spildevandshåndtering. Eksempler herpå kan være forsinkelsesvolumener bygget ind i sports-, legeog opholdsfaciliteter.

Tværgående samarbejde og borgerinddragelse
Som en del af regnvandshåndteringen, og koblet med byudviklingen, ønsker Gentofte Kommune
at fremme blå/grønne løsninger, der kan anvendes rekreativt, når de ikke håndterer regnvand. I
Grøn Strukturplan er der bl.a. opstillet målsætninger om, at konsekvenserne af klimaforandringerne
skal håndteres, så de grønne og blå ressourcer ikke forringes, men i stedet bidrager optimalt til
vores livskvalitet, natur og sundhed, og at anlæg til klimatilpasning skal bidrage til merværdi for
borgerne i form af grønne eller rekreative byrum og landskaber.
Kommunen har desuden stort fokus på at tænke klimatilpasning ind i udviklingen af byen, så der
skabes multifunktionalitet i byrummet. I kommunens bæredygtighedsstrategi, som er blevet til
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sammen med borgerne, er klimatilpasning og udvikling af grønne og blå løsninger i bybilledet et
indsatsområde, som ønskes udviklet i tæt samarbejde med Novafos samt borgere, virksomheder og
foreninger.
Ønsket om at fremme blå/grønne løsninger kræver et stærkt tværgående samarbejde -både på
tværs i forvaltningen, med forsyningen, øvrige offentlige institutioner, virksomheder og borgerne.
Se afsnit om spildevandsplanens relation til øvrige planer.

2.5 Forbedring af vandmiljøet
I takt med, at regn- og spildevand separeres, reduceres antallet og mængden af overløb, og når
strategien er fuldt implementeret, vil der ikke længere ske overløb med spildevand til Gentoftes
vandområder. Reduktion og på sigt fjernelse af overløb har i sig selv en positiv effekt på kvaliteten
af vandmiljøet og særligt på kvaliteten af vores badevand.
Separeringen vil samtidig bidrage til at opfylde Gentofte Kommunes forpligtelser i forhold til at
gennemføre de i vandområdeplanerne fastsatte indsatser. Se afsnit om Statens
vandområdeplaner.

Reduktion af overløb - miljøeffekt af separeringen
I tabellen herunder er det estimeret, hvor stor en reduktion i mængden af overløb, der sker over tid
som en konsekvens af den fulde separering i Gentofte Kommune. Dette er et estimat, og
reduktionen skal derfor blot anses som vejledende. Når et opland separeres, vil vandet fra vejene
afkobles med det samme anlæggene udføres, mens vandet fra private matrikler kommer lidt
forsinket. Årsagen til, at den anslåede reduktion af overløb i 2035 er forholdsvis lille er, at
separeringen i hele Kildeskovsrendens Opland skal afsluttes helt, før reduktionerne i overløb ses.
Dette da hovedvandvejen Kildeskovsrenden skal overgå fra fællesledning til regnvandsledning,
hvilket først sker den dag alle borgere i oplandet har separeret regn- og spildevand på deres
matrikler.
År

Anslået
Projekt status
reduktion af
overløb
2022
3%
Vejvandsseparering i Hellerup Etape 2, 4, 5
2025
5%
Etape 3 i Hellerup samt Tuborg er næsten separeret
2030
20 %
Kildeskovsrenden og Enghaverenden er i gang. SST i funktion
2035
25 %
Kildeskovsrenden er næsten færdig. Enghaverenden er godt i gang
2040
60 %
Kildeskovsrenden og Skovshoved er færdig. Enghaverenden er godt i gang
2045
95 %
Enghaverenden er færdig. Søborghusrenden i gang
2050
98 %
Anlægsarbejdet afsluttet – private mangler tilslutning i de sidste områder
2053
100 %
Hele kommunen er fuldt separeret
Tabellen viser et overordnet estimat af, hvor meget mængden af overløb vil reduceres i takt med udrulning af
separeringen i Gentofte Kommune.

Rensning af regnvand
Separeringsstrategien betyder, at en stor mængde regnvand skal håndteres og udledes lokalt i
Gentofte. Med separeringsstrategien vil der med tiden udledes større og større vandmængder fra
regnvandssystemet, indtil separeringsstrategien er fuldt implementeret. Gentofte Kommune vil i
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forbindelse med separeringen stille krav om, at regnvandet skal renses inden udledning til havet,
søer og vandløb.
Regnvand, som afstrømmer fra veje, p-pladser, tage og andre overflader, indeholder stoffer (fx
næringsstoffer, tungmetaller, bakterier og miljøfremmede stoffer), som afsmitter fra overfladerne,
og som kan være skadelige for det vandområde, som vandet udledes til. Jf. miljøbeskyttelseslovens
§ 3 skal udledning af forurenende stoffer altid begrænses ved anvendelse af bedste tilgængelige
teknik (BAT – Best Available Technology), og regnvand skal derfor som udgangspunkt renses inden
udledning til f.eks. Øresund, søer og vandløb.
Rensningen skal ske efter principper om BAT for rensning af regnvand, dvs. med den metode, som
renser bedst, og som samtidig er teknisk og økonomisk gennemførlig. For vandområder målsat i
vandområdeplanerne gælder, at en udledning ikke må forringe den nuværende tilstand eller
forhindre opfyldelse af det fastlagte miljømål.
De enkelte udledninger vil være forskellige, og de nærmere krav til rensemetoden må derfor bero
på en konkret miljømæssig og samfundsøkonomisk vurdering og hensyntagen til vandområdets
aktuelle målsætning og tilstand.
Renseforanstaltninger dimensioneres ikke til at kunne rense de større regnhændelser og skybrud.
Det betyder, at der indimellem vil ske udledning af en del af regnvandet direkte fra
regnvandssystemet til vandområderne. Det antages dog, at den del af regnafstrømningen, som vil
løbe direkte til vandområdet under kraftige regnhændelser, er den mindst forurenede, da den
første regn vil have skyllet overfladerne forholdsvis rene.

Afprøve nye teknologier
Teknologier til rensning af regnvand er under fortsat udvikling, hvorfor BAT er en dynamisk standard.
Gentofte Kommune ønsker at bidrage med at generere data for eksisterende og nye teknologier til
rensning af regnvand. Ved at monitere på effekten af forskellige teknologier samt gøre brug af
erfaringer fra andre kommuner kan der opnås kendskab til hvilke renseløsninger, der bedst kan
tilpasses forholdene i Gentofte.
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3 Rammer og lovgivning
I dette afsnit beskrives lovgrundlaget for udarbejdelse af spildevandsplanen, relationerne til statens
vandområdeplaner samt anden planlægning i Gentofte Kommune. Derudover beskrives den
økonomiske ramme for Spildevandsplan 2022-2032.

3.1 Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
Efter Miljøbeskyttelsesloven § 32 skal Gentofte Kommune udarbejde en spildevandsplan, der
beskriver det eksisterende afløbssystem samt sætter rammerne for den fremtidige håndtering af
regn- og spildevand i kommunen.
Spildevandsplanen skal bl.a. indeholde oplysninger om afgrænsningen af eksisterende og nye
kloakoplande, planer for fornyelse og udbygninger af afløbssystemet samt renseforanstaltninger.
Derudover skal spildevandsplanen indeholde en redegørelse for, hvordan den forholder sig til øvrig
relevant planlægning, bl.a. kommuneplanen og statens vandområdeplaner.
I spildevandsbekendtgørelsens § 5 er det nærmere beskrevet, hvad spildevandsplanen skal
indeholde.

Nyt lovgrundlag vedr. klimatilpasning
Der er pr. 1. januar 2021 vedtaget en række ændringer af forskellige love og bekendtgørelser, der
fastlægger rammerne for kommunernes og forsyningernes muligheder for at gennemføre
klimatilpasningsprojekter. Følgende love og bekendtgørelser er relevante i forhold til det nye
lovgrundlag:
•
•
•
•

•

Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om
miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v.
Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber
Bekendtgørelse om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og
overfladevand
Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold
til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne
spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Essensen af lovgivningen er, at spildevandsselskaberne kan finansiere klimatiltag, så længe det
fastsatte serviceniveau er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, og så længe den valgte løsning er
selskabsøkonomisk effektiv.

Vandsektorloven
Vandsektorloven fastlægger blandt andet, at myndighedsansvaret for spildevandsforsyning og
spildevandsplanlægning er et kommunalt ansvar, mens anlægs- og driftsansvar for det offentlige
afløbssystem påhviler forsyningsselskabet. Forsyningssekretariatet er den overordnede
kontrolinstans, der kontrollerer forsyningsselskabets økonomi og sikrer, at Vandsektorloven
overholdes. Forsyningssekretariatet fastsætter desuden prisloft for den takst, som kan opkræves hos
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forbrugerne. Den økonomiske regulering af forsyninger stiller krav om effektivisering af selskaberne,
så forbrugerne ikke betaler mere end nødvendigt for spildevandet.

Betalingsloven
Loven fastsætter regler for borgeres og virksomheders betaling for forsyningernes håndtering af
spildevandet. Økonomi, tilslutninger, rettigheder, pligter samt regler, fremgår af
betalingsvedtægten, og priserne fremgår af takstbladet. Betalingsvedtægten beskriver blandt
andet, hvorledes Novafos opkræver betaling for afledning af regn- og spildevand til det offentlige
afløbssystem, særbidrag og tilslutningsbidrag. Betalingen bruges til finansiering af etablering, drift
og vedligeholdelse af det offentlige kloaksystem.

Landvæsenskommissionskendelser
Landvæsenskommissionskendelserne er ældre dokumenter, som beskriver forskellige rettigheder og
forhold for eksempel afledningsret, betaling for afledning/tilslutning, vandløbsvedligeholdelse,
befæstelsesgrader med videre. Forhold som i dag reguleres i lovgivning, regulativer og
spildevandsplaner. Bestemmelserne beskrevet i en landvæsenskommissionskendelse er som
udgangspunkt gældende, med mindre anden lovgivning har erstattet disse. Kendelsernes
gyldighed skal derfor vurderes konkret for hver sag.

3.2 Miljøvurdering af spildevandsplanen
Spildevandsplanen er omfattet af Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1.
Afgrænsning af miljørapportens indhold er udarbejdet på baggrund af forslag til Spildevandsplan
2022-2032 og har været i høring hos berørte myndigheder.
På baggrund heraf er der udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten er offentliggjort samtidig med
at forslag til Spildevandsplan 2022-2032 er sendt i offentlig høring.

3.3 Statens vandområdeplaner
Statens vandområdeplaner udgør en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal
sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU’s
vandrammedirektiv. Vandområdeplaner 2015-2021 er baseret på en opdatering og videreførelse
af vandplanerne 2009-2015. Vandområdeplanerne 2021-2027 for tredje planperiode forventes
vedtaget ultimo december 2022.
Gentofte Kommune er omfattet af vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Sjælland,
Hovedvandopland 2.3 Øresund.
Planen indeholder bl.a. oplysninger om påvirkningerne af vandområderne, en beskrivelse af
overvågningen af vandområderne, vurderinger af tilstanden i vandområderne og miljømål for det
enkelte område samt et resumé af de indsatser, der skal gennemføres for at opfylde de fastlagte
mål. Planens indhold med målsætninger, tilstandsvurderinger og indsatser kan ses på Miljøstyrelsens
hjemmeside.
Vandområdeplanens bindende indhold er fastsat i Bekendtgørelse om miljømål for
overfladevandområder og grundvandsforekomster samt Bekendtgørelse om indsatsprogrammer
for vandområdedistrikter. Gentofte Kommune skal administrere efter bekendtgørelserne.
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Miljømål for vandområder
I Gentofte er Gentofte Sø, Gentofterenden, Nordkanalen, Søborghusrenden og Øresund omfattet
af statens vandområdeplaner. Målsætningen for vandområderne er ”God økologisk tilstand” og
”God kemisk tilstand”. For grundvandet er målsætningen God kemisk tilstand og god kvantitativ
tilstand. Tilstandsvurderinger og miljømål kan ses på statens MiljøGIS.
For visse vandområder er fristen for målopfyldelse udskudt. Begrundelse for fristudskydelse er for de
pågældende vandområder angivet i statens MiljøGIS.
Se MiljøGIS på Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplaner.
Indsatskrav for regnbetingede udledninger
Vandområdeplanen fastsætter en række indsatskrav. Særligt relevant for spildevandsplanen er de
konkrete krav om indsatser for regnbetingede udledninger (RBU). Kravene skal medvirke til
opfyldelse af målsætningen for de vandområder, som afløbssystemet udleder til ved kraftig regn.
For Gentofte Kommune er der i Vandområdeplan 2015-2021 fastsat indsatskrav for seks
overløbsbygværker, (U21, U21a, U23, U24, U24a og U25), som i forbindelse med kraftig regn udleder
opblandet regn- og spildevand til henholdsvis Søborghusrenden og Nordkanalen.
Overløbsbygværk U23, U24 og U24a er allerede nedlagt. I forbindelse med etableringen af
Svanemøllen Skybruds Tunnel (SST), som planlægges udført af forsyningerne i de tre kommuner
København, Gentofte og Gladsaxe, vil overløbene fra de resterende overløbsbygværker U21, U21a
og U25 ske til denne tunnel, som i den første periode vil fungere som forsinkelsesbassin. Vandet fra
SST ledes efter regnens ophør til rensning på renseanlægget. Se Miljøstyrelsens hjemmeside om
miljøvurdering af Svanemøllens Skybrudstunnel.
Det forventes, at indsatser for regnbetingede udløb til Søborghusrenden og Nordkanalen
videreføres i vandområdeplanen for 2021-2027.
Se MiljøGIS på Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplaner.

26

Kortet viser de seks regnbetingede udløb i Gentofte Kommune, som der i Vandområdeplan 2015-2021 er
fastsat indsatskrav for. Der er tale om overløbsbygværkerne U21, U21a, U23, U24, U24a og U25.
Overløbsbygværkerne U23, U24 og U24a er allerede nedlagt.

3.4 Natura 2000
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Natura 2000
områderne er udpeget på baggrund af EU’s naturbeskyttelsesdirektiver - fuglebeskyttelsesdirektivet
og habitatdirektivet - med det overordnede mål at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og
arter ud fra det udpegningsgrundlag, der findes for de enkelte Natura 2000 områder.
De statslige Natura 2000 planer er juridisk bindende for myndighederne. Dette betyder, at alle
myndigheder i deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til
lovgivningen i øvrigt skal lægge Natura 2000- planen til grund.
I Gentofte Kommune findes ét Natura 2000-område: Brobæk Mose og Gentofte Sø (Natura 2000område nr. 141), se kortet nedenfor.
Regn- og spildevandsudledninger samt anlægsprojekter, som vurderes at påvirke et Natura 2000
område væsentligt, skal konsekvensvurderes i forhold til effekten, og kan kun gennemføres, hvis der
ikke sker en negativ påvirkning. Med Spildevandsplan 2022-2032 er der ikke vedtaget konkrete
indsatser, der påvirker Brobæk Mose og Gentofte Sø.
Hvis der i fremtiden planlægges projekter, der påvirker Brobæk Mose og Gentofte Sø væsentligt,
skal der således foretages en konsekvensvurdering.
[Kort over Natura2000 områder]
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3.5 Spildevandsplanens relation til øvrige planer
Spildevandsplaner indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige, regionale og
kommunale planer ikke strider imod hinanden. Udover statens vandområdeplan og Natura 2000
har følgende planer og strategier betydning for spildevandsplanlægningen:
•
•
•
•
•
•
•

Vandforsyningsplan og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Gentofte Plan
Kommuneplan
DK2020-Klimaplan
Grøn Strukturplan
Strategi for et bæredygtigt Gentofte
Anbefalinger fra Opgaveudvalget om FN’s verdensmål

Vandforsyningsplan og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Gentofte Kommunes vandforsyningsplan fra 2011, revideret i 2015, fastlægger en række mål, der
skal sikre en bæredygtig vandindvinding og rent drikkevand til næste generationer.
Hovedparten af drikkevandet til kommunens borgere indvindes i dag fra undergrunden i
kommunen. Dette ønsker Gentofte Kommune også skal være muligt fremover. Gennem
indsatsplan for grundvandsbeskyttelse arbejder Gentofte kommune derfor på at beskytte
grundvandsressourcen i kommunen, så der også i fremtiden kan indvindes rent grundvand til
drikkevandsforsyningen.
Spildevandsplanen bidrager med at sikre grundvandsressourcerne ved at:
1. Nedsivning af spildevand ikke er tilladt i Gentofte Kommune, idet hele kommunen er
kloakeret.
2. Nedsivning af regnvand ikke er tilladt i forureningskortlagte områder.
Hovedparten af Gentofte Kommunes drikkevand bliver produceret på Ermelundsværket, som
ligger i den nordlige ende af kommunen.
Se Vandforsyningsplan 2015.
Gentofte-Plan
Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj. Formålet med Gentofte-Plan er at give
retning for kommunens samlede udvikling samt fastlægge de økonomiske rammer. Visionen for
forsyningsområdet i kommunen har fokus på at fremtidssikre, at kommunens vand-, varme- og
afløbssystem samt affaldshåndtering drives og vedligeholdes på en teknisk og økonomisk optimal
måde med borgerne og miljøet i centrum.
Se Gentofte-Plan.
Kommuneplan
Kommunens klimatilpasningsplan fra 2013 er implementeret i Kommuneplan 2017 og opdateret i
Kommuneplan 2021.
Kommuneplanen fastsætter de overordnede retningslinjer for klimatilpasning. Blandt andet er det
formuleret, at klimatilpasning skal indarbejdes i ny planlægning, og at der som udgangspunkt skal
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tænkes i rekreative og multifunktionelle løsninger for håndtering af regnvand, så der kan skabes
merværdi i lokal- og nærområdet. Spildevandsplan 2022-2032 bidrager til at udmønte dette.
Ved etablering af klimatilpasningsprojekter, der omfatter Lokal Afledning af Regn (LAR), skal der
tages hensyn til grundvandsstanden i lokalområdet, og det skal sikres, at LAR-anlægget ikke giver
anledning til overfladeafstrømning og andre nabogener.
For Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), herunder oplande til drikkevandsindvinding,
skal det sikres, at etablering af nedsivningsløsninger for regnvand sker uden risiko for forurening af
grundvandet.
Skybrudshåndtering
Til håndtering af skybrud fastsættes det i kommuneplanen, at der skal udpeges arealer til
midlertidig oversvømmelse/forsinkelse af regnvand samt udpeges såkaldte skybrudsveje til
afledning- og styring af afstrømmende regnvand. Denne udpegning sker igennem
deloplandsplaner, som udarbejdes i takt med separeringen og vedtages som tillæg til
Spildevandsplan 2022-2032.
Derudover er der i kommuneplanen udpeget ni risikoområder. Udpegningen stammer tilbage fra
2013, hvor regningen og KL indgik en aftale om udarbejdelse af klimatilpasningsplaner med det
formål at kortlægge risikoen for oversvømmelser, skabe overblik over og prioritere
klimatilpasningsindsatsen.
Siden udpegningen af de ni risikoområder, er der udført omfattende klimatilpasningsprojekter inden
for de udpegede risikoområder samt i oplandene hertil. Blandt andet kan nævnes klimatilpasning
af Gentofterenden, separering af Hellerup og renovering/udvidelse af Kildeskovsrenden. Se afsnit
om Gennemførte projekter.
Med Spildevandsplan 2022-2032 planlægges, der som del af separeringsstrategien, indsatser i
risikoområder inden for Kildeskovsrendens Opland. Se afsnit om Overordnet rækkefølgeplan for
separering.
I forbindelse med revision af Kommuneplan 2021 er der udarbejdet opdaterede
oversvømmelsesrisikokort for 2020, 2050 og 2120. Risikokortene viser den forventede udvikling i
oversvømmelser for regn- og skybrud og viser, at risikoen for oversvømmelser ved skybrud er fordelt
over hele kommunen med større eller mindre ’hot-spots’, som forventeligt vil give anledning til flere
større områder med risiko for oversvømmelse end de oprindeligt udpegede ni risikoområder.
Samlet peger dette på, at det er hensigtsmæssigt, at klimatilpasningsindsatsen, herunder lokale
skybrudsløsninger, planlægges på oplandsskala. I forbindelse med revision af kommunens
klimatilpasningsplan, forventet udarbejdet i 2022-2023, vil risiko- og værdikortlægningen blive
opdateret, så den afspejler det opdaterede risikobillede.
Se Kommuneplan 2021.
Grønt Danmarkskort
I Kommuneplan 2021 er der udpeget områder, der indgår i Grønt Danmarkskort. Der gælder
retningslinjer for de udpegede områder, hvilke i hovedtræk går ud på at bevare naturværdierne
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og hindre negativ påvirkning. Der er mulighed for at udføre klimatilpasningsprojekter inden for disse
områder, så længe de kan integreres i en naturforbedrende indsats.
Med Spildevandsplan 2022-2032 vil der i forbindelse med regnvandshåndteringen afsøges
muligheder for at benytte naturområder og parker som forsinkelsesarealer, hvor mere regnvand
kan håndteres og tilbageholdes samtidig med at naturtilstanden kan forbedres. Se afsnit om
Arealreservation.
Se Kommuneplan 2021.
DK2020-Klimaplan
Kommunalbestyrelsen i Gentofte besluttede i oktober 2020 at bidrage til, at Danmark opnår
målene i Parisaftalen, ved at deltage i projekt DK2020. DK2020 projektet er igangsat af Realdania,
med sparring fra det internationale bæredygtigheds by-netværk C40 og den danske grønne
tænketank CONCITO. Projektet sætter rammen for kommunens udarbejdelse af en ambitiøs
klimaplan, som lever op til en særlig global standard, der er i overensstemmelse med målene i
Parisaften.
Med beslutningen om at deltage i DK2020, tilslutter Gentofte Kommune sig Parisaftalens mål om
klimaneutralitet i 2050. Udover dette mål skal kommunen i løbet af de kommende år gennemføre
indsatser, som skal klæde kommunen på til at imødekomme konsekvenserne af nuværende og
fremtidige klimaforandringer, herunder håndtering af de øgede regnmængder og
havvandsstigninger samt forandringer i grundvandsstanden og temperaturer.
DK2020 Klimaplanen indeholder en analyse af de klimaudfordringer, som kommunen står overfor i
dag og på længere sigt, samt en handleplan der beskriver de indsatser, som kommunen vil
arbejde med de kommende år for at imødekomme disse udfordringer.
Indsatser i klimaplanen er opstillet med henblik på imødekommelse af målsætningerne fra
nærværende spildevandsplan. Handleplanen for håndtering af regn- og skybrud beskriver således
som den væsentligste indsats etablering af fuld separering frem mod år 2050 for at undgå overløb
til vandområder samt oversvømmelser med opblandet spildevand. DK2020 Klimaplanen er
udarbejdet i 2021-2022 og forventes endeligt politisk godkendt i 2022.
Grøn Strukturplan
Grøn Strukturplan beskriver rammerne for kommunens overordnede grønne planlægning og de
potentielle udviklingsmuligheder for en sammenhængende grøn struktur i Gentofte Kommune.
Planen indeholder en række målsætninger, som blandt andet omhandler et ønske om at skabe
synergier mellem klimatilpasningen og de blå og grønne ressourcer, f.eks. ved at lede regnvand til
naturarealer, hvor tilledning af regnvand vil have positiv betydning for naturindholdet og samtidig
bidrage til merværdi for borgerne i form af grønne eller rekreative byrum og landskaber.
Målsætningerne fra Grøn Strukturplan skal indarbejdes i konkrete handleplaner, og når udviklings-,
bevarings- og helhedsplaner for kommunens grønne områder revideres.
Spildevandsplan 2022-2032 bidrager til at udmønte disse målsætninger ved at indtænke rekreative
og multifunktionelle løsninger i klimatilpasningen og regnvandshåndteringen. Se afsnit om
Oplandsplanlægning.
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Se Grøn Strukturplan.

Strategi for et bæredygtigt Gentofte
Bæredygtighedsstrategien ”Sammen om et bæredygtigt Gentofte” fra 2017, har seks
indsatsområder, herunder klimatilpasning. Indsatsområdet vil begrænse risikoen for oversvømmelser
ved skybrud og stormflod og samtidig bidrage til rekreative løsninger, der øger livskvalitet, og
grønne løsninger, der fremmer naturkvalitet.
I planlægningen er der lagt stor vægt på, at klimatilpasningen udvikles i tæt samarbejde med den
øvrige byudvikling i kommunen, så man opnår multifunktionelle løsninger i byrummet, der kan
anvendes rekreativt til andre formål, når arealerne ikke anvendes som bassiner til opstuvning af
regnvand.
Spildevandsplan 2022-2032 bidrager til at udmønte indsatsområdet om klimatilpasning fra Gentofte
Kommunes bæredygtighedsstrategi. Dette ved at indtænke rekreative og multifunktionelle
løsninger i klimatilpasningen og regnvandshåndteringen. Se afsnit om Oplandsplanlægning.
Klimatilpasning vil i langt de fleste tilfælde involvere forsyningsselskabet Novafos, Gentofte
Kommune og private grundejere. Herudover kan borgere og foreninger have ideer, ønsker og
behov, som kan være med til at forme de kommende klimatilpasningsløsninger. Samarbejde og
inddragelse er derfor afgørende for, at klimatilpasning kan blive andet og mere end blot en
beskyttelse mod klimaforandringer.
Med Spildevandsplan 2022-2032 lægges der op til inddragelse af private aktører og interessenter i
forbindelse med udarbejdelse af deloplandsplaner.
Se Strategi for et bæredygtigt Gentofte.
Anbefalinger fra Opgaveudvalget om FN’s verdensmål
I 2020 arbejdede et opgaveudvalg med at skabe større kendskab, engagement og handling i
forhold til FN’s verdensmål lokalt i Gentofte. Udvalget havde blandt andet til opgave at etablere et
overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme med anbefalinger
til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt.
Anbefalingerne fra opgaveudvalget var inddelt i fire fokusområder. Se anbefalinger.
•
•
•
•

Vi lever klimaansvarligt
Vi gør byen grønnere og sundere
Vi skaber rum for gode liv for alle
Vi lærer og deler viden

Særligt fokusområdet ”Vi gør byen grønnere og sundere”, der lægger op til, at vi som kommune vil
tilpasse vores by til fremtidens vejr, understøttes af Spildevandsplan 2022-2032 – særligt gennem
strategien om at sikre at afløbssystemet har den nødvendige kapacitet til fremtidens klima og
gennem strategien om at separere regn- og spildevand.
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3.6 Økonomi
Der forventes en gennemsnitlig investering på 250 millioner kroner pr. år for at opnå målene i
planen – herunder at have et fuldt separeret afløbssystem i 2050. Det er en forøgelse i forhold til
investeringsniveauet i tidligere spildevandsplan, som var fastlagt til 100 millioner kroner pr. år indtil
2050.
Ændringen i investeringsniveauet er primært begrundet i:
1. Ændring af separeringsstrategi – fra vejvandsseparering til fuldt separeret afløbssystem inkl.
regnvandsstik til alle borgere for at fremme effekten og mindske overløb hurtigere.
2. Øget sikring mod oversvømmelser fra skybrud ud fra samfundsøkonomisk optimering
3. Rensning af regnvand
I den 10-årige planperiode for Spildevandsplan 2022-2032 er der afsat 2,5 milliarder kroner. Disse
investeringer i afløbssystemet finansieres af Novafos ved optagelse af lån. Størstedelen af
investeringerne relaterer sig til kommunens separerings- og skybrudsprojekter (etablering af det
egentlige transportsystem til regn- og spildevand, etablering af hovedvandveje, tunneler og
bassiner samt renseforanstaltninger). Af de 250 millioner kr. pr. år anslås investeringer i separeringsog skybrudsprojekter til ca. 220 millioner kr. pr. år.
Bygværks- og ledningsrenovering samt øvrige spildevandsprojekter anslås til 10-30 millioner kr. pr. år
– dette baseret på erfaringstal fra den tidligere spildevandsplanperiode.
Betydning for vandtaksten
Udgiften til optagelse af lån til investeringerne i afløbssystemet lægges på vandtaksten.
Investeringerne indebærer derfor en årlig takststigning på 3,48 kr. pr. m 3. I afsnittet Hvilken
betydning har Spildevandsplan 2022-2032 for mig som borger? er det beskrevet, hvilken økonomisk
betydning spildevandsplanen har for den enkelte borger.

Investeringsaftaler
Forsyningen skal, med udgangspunkt i spildevandsplanen, en gang årligt indgå en
investeringsaftale med kommunen. Investeringsaftalen skal beskrive konkrete aktiviteter,
forsyningen skal gennemføre over det/de kommende år.
Alle konkrete projekter beskrives og vedtages i tillæg til Spildevandsplan 2022-2032. Under Aktuelle
projekter findes en liste over alle igangværende projekter, planlagte og afsluttede projekter. Listen
opdateres løbende i takt med vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen.

Finansiering af klimatilpasningsprojekter
Spildevandsselskaber har i perioden 2013-2020 haft mulighed for at medfinansiere både private og
kommunale klimatilpasningsprojekter, som fx projekter i vandløb, veje eller rekreative områder.
Som eksempler på gennemførte medfinansieringsprojekter kan nævnes klimatilpasning af
Gentofterenden og Mosegårdskvarteret.
I forbindelse med vedtagelse af ny lovgivning om klimatilpasning udgår denne mulighed.
Spildevandsselskaberne kan dog fortsat finansiere klimatiltag, så længe det fastsatte serviceniveau
er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, og så længe den valgte løsning er selskabsøkonomisk

32

effektiv. Hvis disse betingelser er opfyldt, kan spildevandsselskaberne finansiere op til 100% af
anlægs- og driftsomkostningerne forbundet med opgaven – forudsat at omkostningerne er
nødvendige af hensyn til selskabets håndtering af spildevand. Se afsnit om Nyt lovgrundlag vedr.
klimatilpasning.
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4 Ansvar og Rettigheder
Lovgivningen og spildevandsplanen fastlægger både ansvar og rettigheder for såvel forsyningen,
kommunen og borgerne. I dette afsnit beskrives dette nærmere.

4.1 Organisering af spildevandsforsyningen
Det fælleskommunalt ejede forsyningsselskab Novafos A/S varetager driftsopgaven på vand- og
afløbsområdet for Gentofte Kommune. Novafos A/S er ejet af Gentofte og otte andre
nordsjællandske kommuner. Alle fysiske aktiver vedrørende spildevandsanlæg i Gentofte
Kommune og fællesanlæg til transport af Gentofte Kommunes spildevand til renseanlæg placeret i
nabokommuner er ejet af Gentofte Spildevand A/S.
Gentofte Kommune har sammen med de otte øvrige ejerkommuner formuleret en ejerstrategi,
hvori de overordnede forventninger til driften af Novafos A/S fremgår. Novafos A/S indgår hvert år
en investeringsaftale med Gentofte Kommune, som udmønter målsætningerne i ejerstrategien og
spildevandsplanen. Det er investeringsaftalens formål at fastlægge de årlige indsatsområder og
investeringsniveauer til drift, vedligeholdelse, udbygning og renovering af kommunens
afløbssystem. Takster opkrævet af Novafos i Gentofte bruges til aktiviteter i kommunen. For
yderligere oplysninger henvises til Novafos´ leveringsbestemmelser (betalingsvedtægt), som kan ses
på Novafos’ hjemmeside.
Gentofte Kommune afleder vand til to renseanlæg - Renseanlæg Lynetten og Mølleåværket.
Kommunen er medejer af disse renseanlæg. Gentofte Spildevand A/S betaler for rensningen på
grundlag af vandforbruget i kommunen.
Renseanlæg Lynetten ligger i Københavns Kommune. Renseanlægget er en del af det kommunalt
ejede BIOFOS A/S. BIOFOS A/S er ejet af 15 kommuner. Gentofte Kommune ejer gennem Gentofte
Spildevand A/S 6 % af BIOFOS A/S.
Mølleåværket ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Renseanlægget drives som kommunalt
aktieselskab og ejes af Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner. Gentofte
Kommunes ejerandel er 1,51 %.
Se Novafos' hjemmeside.
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4.2 Ejerskab, ansvar og rettigheder
Ansvaret for spildevandshåndteringen i Gentofte Kommune er fordelt mellem grundejerne, Novafos
og Gentofte Kommune. I det følgende beskrives, hvad de enkelte har ansvar for.

Kommunens ansvar
Gentofte Kommune er spildevandsmyndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4. Det er
således kommunen, der kan give udledningstilladelser, tilslutningstilladelser og nedsivningstilladelser
samt meddele påbud om separering af regn- og spildevand på private matrikler. Tilladelse til
afledning af husspildevand fra private boliger gives i forbindelse med byggetilladelsen efter
byggeloven.
I lokalplaner har kommunen mulighed for at optage bestemmelser om befæstelsesgrader,
bebyggelsers beliggenhed på grunde, herunder terrænhøjde mv. i overensstemmelse med
planlovens § 15.
Gentofte Kommune har på offentlige kommuneveje ansvaret for afvanding af vejbanen.
Kommunen ejer og drifter vejbrønde, inklusive stikledning frem til hovedkloakken. Herfra er det
Novafos, som har ansvaret for afledning af regnvandet. Tilsvarende er gældende på statslige veje
håndteret af Vejdirektoratet og på private fælles veje.

Forsyningens ansvar
Novafos har ansvaret for håndtering af regn- og spildevand fra Gentofte Kommune og skal sikre, at
det sker på en sundhedsmæssig, miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde. Novafos anlægger,
drifter og vedligeholder afløbssystemet, som består af brønde, afløbsledninger, bassiner,
pumpestationer m.m. Novafos’ ansvar for afløbssystemet går frem til skel til privat ejendom, og
Novafos skal sikre, at regn- og spildevand kan afledes fra stueplan ved gravitation. Novafos er
desuden ansvarlig for, at afløbssystemet dimensioneres efter de gældende normer.
Serviceniveau for stuvning til terræn
Novafos er ansvarlig for, at afløbssystemet dimensioneres i henhold til de gældende normer på
etableringstidspunktet.
Gentofte Kommune bibeholder serviceniveauet for håndtering af hverdagsregn fra tidligere
spildevandsplaner. Dette betyder, at Novafos i forbindelse med separatkloakeringen skal opfylde
et serviceniveau, der sikrer, at der højst sker oversvømmelse af terræn hvert 5. år.
Det fastsatte serviceniveau er i overensstemmelse med Spildevandskomiteens anbefalinger, den
gældende lovgivning og den gængse standard i Danmark. Se infoboks nedenfor.
Det fastsatte serviceniveau gælder kun for nyanlæg i separatkloakerede områder. Afløbssystemer
etableret før 2005 vil derfor ikke kunne overholde serviceniveauet. Kravene til afløbssystemer anlagt
før 2005 er, at de skal overholde datidens krav og normer, jf. gamle
Landvæsenskommissionskendelser, øvrige tilladelser samt tidligere udgaver af
Spildevandskomiteens skrifter. Da fællessystemet i Gentofte er anlagt før 2005, vil størstedelen af
afløbssystemet ikke kunne overholde serviceniveauet.
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INFOBOKS - Gældende normer for dimensionering af afløbssystemet
Gældende normer for dimensionering af afløbssystemer har været praksis siden 2005, hvor
anbefalingen blev beskrevet i Spildevandskomiteens skrift 27. For at tilpasse afløbssystemet til
større regnmængder er dimensioneringen af systemerne siden hen blevet justeret med
klimafaktorer, jf. skrift 29 og senest skrift 30. Nyere afløbssystemer laves således større, for at
afløbssystemet også vil kunne overholde serviceniveauet i fremtiden. Se spildevandskomiteens
skrifter.
Serviceniveau for regnvand på terræn
Ud over serviceniveau for stuvning til terræn vil det også blive undersøgt, om det er
hensigtsmæssigt at reducere risikoen for oversvømmelser fra kraftige regn- og skybrudshændelser,
dvs. ud over den skadesreduktion, der sker ved etablering af det separate afløbssystem.
Når Novafos gennemfører separatkloakeringen, skal den resterende oversvømmelsesrisiko
beregnes. Baseret herpå skal Novafos undersøge, om der kan gennemføres lokale supplerende
tiltag, der reducerer risikoen for oversvømmelser ved kraftige regn- og skybrudshændelser. Disse
tiltag skal økonomisk balancere eller være mindre end den skadesreduktion som opnås, og
omkostningen skal desuden være mindre end 5 % af omkostningen til separatkloakeringen i
deloplandet.
Hvis oversvømmelseskortlægningen viser en stor restskade for et større område i oplandet, kan
Novafos gennemføre en samfundsøkonomisk analyse i henhold til serviceniveaubekendtgørelsens
spor B og fastsætte et serviceniveau for vand på terræn i det pågældende delopland, svarende til
det serviceniveau, hvor nettogevinsten, i form af skadesreduktion fratrukket
løsningsomkostningerne, er størst.
Når Novafos separatkloakerer, giver Gentofte Kommune hermed mulighed for, at Novafos
anvender op til 5 % af anlægsomkostningerne til separeringen i deloplandet til supplerende lokale
klimatilpasningstiltag, hvis investeringen balancerer den skadesreduktion, som opnås. Se afsnit om
Lokal Klimatilpasning.

Grundejernes ansvar
Når en ejendom er beliggende inden for et kloakopland, angivet i spildevandsplanen, har ejeren
ret og pligt til at blive tilkoblet forsyningens afløbssystem. Novafos skal sikre, at grundejer kan aflede
spildevandet fra stueplan ved gravitation. Det er grundejerens eget ansvar at sørge for at
afledning af spildevand fra kælderen, og at sikre denne mod oversvømmelser.
I øvrigt gælder følgende retningslinjer for afledning af regn- og spildevand fra private matrikler i
Gentofte Kommune:
Grundejerne har tilslutningspligt
Grundejere er i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, forpligtet til at tilslutte sig et afløbssystem,
når Novafos har ført en stikledning frem til skellet på ejendommen eller til et fællesprivat
spildevandsanlæg. Denne tilslutningspligt gælder både for regn- og spildevand.
Da hele kommunen er kloakeret, er det derfor ikke tilladt at nedsive eller på anden måde håndtere
spildevand lokalt i Gentofte Kommune.

36

For regnvand betyder tilslutningspligten, at grundejere, i takt med at det nye regnvandssystem
etableres i vejene, og der er ført stikledning frem til skel, får pligt til at separere regn- og spildevand
på egen matrikel og lede regnvandet til regnvandssystemet. Regnvandet kan ledes til
regnvandsledningen via underjordiske rørløsninger eller via overfladeløsninger som fx åbne render,
såfremt terrænforholdene muliggør det. Grundejere har dog også mulighed for at håndtere
regnvandet lokalt ved fx nedsivning, hvis forholdene tillader det. Se afsnit om Grundejerne har
mulighed for at håndtere regnvand lokalt.
Grundejere, der i dag nedsiver en del af deres regnvand, vil derfor skulle afkoble den resterende
del af regnvandet fra spildevandssystemet. Dette kan ske enten ved at tilslutte regnvandet til det
nye regnvandssystem eller søge om tilladelse til supplerende nedsivning.
Grundejere, der i dag har opnået tilladelse til at håndtere alt regnvand på egen grund, har ikke
pligt til at lede deres regnvand til regnvandssystemet.
Grundejerne har ansvar for drift og vedligehold af afløbssystem på egen matrikel
Grundejerne har ansvar for drift og vedligehold af eget kloaksystem på egen matrikel herunder den del af afløbsledningen, som er beliggende på ejendommen, dvs. den del af
afløbsledningen, der går fra skelbrønd og ud til matrikelskel. Hvis der opstår problemer med
kloakken på matriklen, er grundejeren selv ansvarlig for at kontakte og betale en kloakmester eller
entreprenør, der kan løse problemerne. Det er grundejers ansvar, at afløbsnettet på matriklen er
intakt, så rotter ikke kan få adgang til huset eller det fri. Grundejerne har endvidere ansvar for drift
og vedligehold af fællesprivate kloaksystemer, hvis de er del af et fællesprivat spildevandslav.
Grundejerne skal overholde afledningsretten for private matrikler
Mængden af regnvand, der må afledes fra private matrikler til det offentlige afløbssystem
(afledningsret), fastlægges ud fra matriklens størrelse, en dimensionsgivende regnhændelse samt
en afløbskoefficient. Den dimensionsgivende regnhændelse er med Spildevandsplan 2022-2032
fastsat til 130 l/s pr. ha, og gældende afløbskoefficienter er anført i Bilag 6.
Hvis den beregnede afledning fra en matrikel overstiger afledningsretten, skal grundejerne sørge for
at begrænse afledningen til det tilladte. Dette kan fx ske ved at forsinke regnvandet inden
afledning til offentligt afløbssystem og/eller ved at nedsive regnvandet på egen grund, såfremt de
lokale forhold tillader det. Forsinkelse af regnvand kan ske i underjordiske bassiner/rørløsninger, på
overfladen, evt. i kombination med nedsivning og/eller ved etablering af grønne tage. Hvilken
løsning, der passer bedst på den enkelte matrikel, afhænger bl.a. af de lokale forhold og
mængden af regnvand, der skal håndteres. Se afsnit om mulighed for nedsivning.
Ved boligudvidelser skal grundejer sørge for, at afledningsretten fortsat overholdes. Ved nybyggeri
eller ved tilkobling til regnvandssystemet i forbindelse med separeringen vil der blive meddelt ny
tilladelse til tilslutning af regnvand til afløbssystemet. Som udgangspunkt vil der ikke ske ændringer i
afledningsretten i forbindelse med meddelelse af ny tilslutningstilladelse [se afsnit om Tilslutninger,
Tilladelser, Ansvar og Rettigheder].
Ved nybyggeri bør afløbssystemet på privat grund separatkloakeres
Gentofte Kommune planlægger at separatkloakere hele kommunen senest i 2050. Alle borgere vil
derfor på et tidspunkt blive mødt med et krav om separering på privat grund. Krav om separering
kommer til at følge vedtagelse af tillæg til Spildevandsplan 2022-2032 om separering i de enkelte
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deloplande. Tillæg til Spildevandsplan 2022-2032 udarbejdes og vedtages løbende. Se afsnit om
fuld separering af regn- og spildevand.
Frem til vedtagelse af tillæg om separering anbefales det, at afløbssystemet på privat grund
separeres i forbindelse med nybyggeri, renovering af kloak, større belægningsarbejder,
haveomlægninger eller lignende. Dette betyder, at regn- og spildevand på privat grund skal føres
separat frem til brønd ved skel mod offentlig vej. Dette for at muliggøre fremtidig tilkobling på
regnvandssystemet.
Grundejerne har mulighed for at håndtere regnvand lokalt
Gentofte Kommunes strategi er at separere regn- og spildevand inden 2050. Dette betyder, at alle
matrikler over tid skal separatkloakeres, og at regnvand ikke må ledes til spildevandssystemet, men
som udgangspunkt skal kobles på det nye offentlige regnvandssystem.
Grundejerne vil dog fortsat have mulighed for at håndtere alt eller dele af deres regnvand lokalt, fx
ved nedsivning, udledning til lokale vandområder eller genanvendelse. Nedsivning, udledning og
genanvendelse af regnvand kræver tilladelse fra Gentofte Kommune. Se afsnit om Tilladelser.
Nedsivning af regnvand kan kun ske i områder, hvor jord- og grundvandsforholdene tillader. På
Gentofte Kommunes nedsivningspotentialekort kan grundejere orientere sig om den vejledende
nedsivningsevne for deres ejendom. Hvorvidt der kan meddeles tilladelse til nedsivning på den
enkelte matrikel, vil dog altid bero på konkret sagsbehandling og vurdering i hvert enkelt tilfælde. I
forbindelse med separering af regnvand på egen grund kan nedsivning bruges som en
supplerende løsning, enten for at overholde afledningsretten eller som element i en mere
hensigtsmæssig adskillelse af regn- og spildevand.
Anlæg til nedsivning af regnvand skal dimensioneres efter Rørcenter-anvisning 016 – ”Anvisning for
håndtering af regnvand på egen grund” [Link].
Se Gentofte Kommunes hjemmeside om nedsivning, hvor du også kan finde
nedsivningspotentialekortet.
Grundejerne har selv ansvar for sikring af kældre mod opstuvning fra afløbssystemet
Det er grundejerens ansvar at træffe forholdsregler mod kælderoversvømmelser i situationer med
kraftige regnskyl. Borgerne og virksomhederne bærer selv hovedparten af ansvaret for at sikre
deres ejendomme og værdier mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Dette indebærer fx:
•
•
•
•

At vedligeholde egne stikledninger, tagnedløb mv.
At installere højvandslukker på spildevandsledninger, så der ikke strømmer vand ind via
gulvafløb i kældre
At forhøje opkanter omkring trappenedgange og lyskasser
At tætne kældervægge osv.
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4.3 Udtræden og genindtræden
Udtræden af kloakforsyningen for spildevand
Da hele kommunen er kloakeret, er det ikke tilladt at nedsive eller på anden måde håndtere
spildevand lokalt i Gentofte Kommune. Der er således ikke mulighed for at udtræde af
kloakforsyningen for spildevand.

Udtræden af kloakforsyningen for regnvand
Som udgangspunkt er der i hele Gentofte Kommune mulighed for at udtræde af kloakforsyningen
for regnvand. Udtræden kræver dog, at der kan opnås tilladelse til lokal håndtering af regnvandet,
fx nedsivning eller genanvendelse. Se afsnit om tilladelser.
Udtræden for regnvand kan ske helt eller delvist. Ved hel udtræden for regnvand håndterer
grundejer al regnvand inden for egen matrikel, dvs. der er ikke noget regnvand fra tage og andre
befæstede overflader, der ledes til afløbssystemet.
Ved delvis udtræden for regnvand håndterer grundejer en del af regnvandet inden for egen
matrikel, dvs. en del af regnvandet fra tage og andre befæstede overflader håndteres lokalt, mens
resten ledes til afløbssystemet.
Det er grundejers beslutning, om regnvand ønskes håndteret lokalt, og i så fald ansøge om at
udtræde helt eller delvist af kloakforsyningen for regnvand. Vælger grundejeren at udtræde,
ophæves grundejerens tilslutningsret og -pligt for den del af regnvandet, der håndteres lokalt.
Såfremt grundejer på et tidspunkt skulle ønske at koble sit regnvand tilbage på afløbssystemet, vil
det kræve, at der opnås tilladelse til genindtræden.
Ingen mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
Ved hel eller delvis udtræden for regnvand (lokal håndtering af regnvand) er det ikke længere
muligt at opnå delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, idet der er planlagt separering i hele
kommunen. Det skyldes, at der ikke længere ses at være et afbalanceret forhold mellem Novafos'
tilbagebetaling og den effekt, som afkoblingen af regnvandet har i afløbssystemet, idet der skal
anlægges nye regnvandsledninger i hele kommunen.

Genindtræden i kloakforsyningen
Efter at en ejendom er helt eller delvist udtrådt af kloakforsyningen for regnvand, har ejendommen
ikke længere ret eller pligt til at bortlede regnvandet til afløbssystemet.
En generhvervelse af ejendommens tilslutningsret og -pligt kræver, at der opnås tilladelse til
genindtræden i kloakforsyningen. Genindtræden i kloakforsyningen vil forudsætte, at
afledningsretten for matriklen overholdes. Se af om Grundejerne skal overholde afledningsretten.
Såfremt der i forbindelse med udtræden er tilbagebetalt tilslutningsbidrag, vil genindtræden
indebære, at grundejer betaler tilslutningsbidrag til Novafos. Udgifter i forbindelse med tilslutning af
regnvand til afløbssystemet afholdes af grundejer. Reglerne for genindtræden fremgår af
betalingsvedtægten på Novafos’ hjemmeside [Link].
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4.4 Byggemodning og kloakanlæg
Nedenstående regler om byggemodning gælder kun for to eller flere matrikler, og hvor der
efterfølgende er mulighed for udstykning.
Hvis en bygherre ønsker sikkerhed for efterfølgende offentlig overtagelse af et privat udført
kloakanlæg, skal der, inden etablering påbegyndes, være indgået en skriftlig
byggemodningsaftale med Novafos A/S om udførelsen af anlægget.
Hvis en bygherre ønsker, at kloakanlægget skal forblive privat (fællesprivat), skal der etableres et
privat spildevandslav med tilhørende vedtægter, som fastlægger grundejernes ejerskab, ansvar for
vedligeholdelse og fordeling af udgifter. Etableringen af spildevandslavet skal foretages, inden
anlægget kan optages i spildevandsplanen, og vedtægterne skal fremgå ved offentliggørelsen af
tillægget til spildevandsplanen. Vedtægterne skal tinglyses på de berørte ejendomme, når det
fælles kloakanlæg er optaget i spildevandsplanen.
I byggemodningsforløbet skal spørgsmål om håndtering af regnvand behandles tidligst muligt,
således at de egnede løsninger kan komme i betragtning og indgå effektivt og tilfredsstillende i
gennemførelse af projekterne. Ved nyanlæg og større ombygninger skal regnvandshåndteringen
være fremtidssikret med klimafremskrivning, jf. afsnit om dimensionering.
Vær opmærksom på, at der ved tilslutning til eksisterende kloak eller udledning til vandløb kan blive
stillet krav om forsinkelse på egen grund.

4.5 Tilladelser
Tilslutning
Tilslutning af regn- og spildevand til afløbssystemet kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §
28, stk. 3. Dette gælder for alle tilslutninger, både midlertidige og permanente. Tilslutningstilladelse
meddeles af Gentofte Kommune på baggrund af en konkret ansøgning.
Regn- og spildevand fra boliger
Ved boligudvidelse
Ændringer i afledningen af regn- og spildevand fra beboelse, f.eks. ved boligudvidelse, terrasse,
befæstet areal eller opført carport, skal ske i overensstemmelse med gældende regler i
kommunen, blandt andet overholdelse af afløbskoefficienten for den pågældende matrikel. Det er
grundejers eget ansvar, at det sker.
Ved nybyggeri eller ved tilkobling til ny regnvandsledning
I forbindelse med nybyggeri eller ved separering af privat matrikel med tilslutning til ny
regnvandsledning, skal der meddeles tilladelse til tilslutning af regnvand til afløbssystemet. I
tilslutningstilladelsen vil afledningsretten blive fastsat på baggrund af matriklens størrelse og
afløbskoefficient samt den dimensionsgivende regnhændelse. Se afsnit om Grundejerne skal
overholde afledningsretten.
Tilslutningstilladelse kræves både, når regnvandet ledes til afløbssystemet via underjordiske
rørløsninger, og når regnvandet ledes via overfladeløsninger (fx åbne render). Afledning af
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regnvand via overfladeløsninger kræver, at terrænforholdene tillader det, og at der ikke sker
afledning af regnvand til nabomatrikler.
Hvis en ændring af afledningen kræver flytning/ændring af stik eller etablering af ekstra stik, skal
det ske efter aftale med Novafos.
Ny matrikel
Opstår der en ny matrikel, eksempelvis ved udstykning, skal der meddeles tilslutningstilladelse, og
Novafos vil opkræve tilslutningsbidrag.
Regn- og spildevand fra virksomheder
Virksomheder må kun efter tilladelse fra Gentofte Kommune lede spildevand til forsyningsselskabets
spildevandsanlæg. Det er for at sikre afløbssystemets og renseanlæggenes funktionalitet samt for
at sikre det personale, der arbejder med afledning og rensning af regn- og spildevand. Tilslutning
sker i henhold til gældende lovgivning og vejledninger om industrispildevand.
Når virksomheder ønsker at aflede regnvand fra befæstede arealer til afløbssystemet, kræver dette
ligeledes en tilslutningstilladelse.
Afledning af spildevand fra særligt forurenende erhverv skal i videst muligt omfang søges
begrænset ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) og vandbesparende
foranstaltninger.

Udledning
Al udledning af regn- og spildevand til vandområder (søer, vandløb og havet) må kun ske efter
tilladelse fra Gentofte Kommune. En udledningstilladelse vil blive meddelt på en række vilkår, der
bl.a. har til formål at sikre opfyldelse af miljømålene for de respektive vandområder, og at den
hydrauliske kapacitet i det pågældende vandområde ikke overskrides, så der opstår risiko for
oversvømmelser. Udledningstilladelser meddeles af Gentofte Kommune på baggrund af en konkret
ansøgning.

Nedsivning
Forud for etablering af et nedsivningsanlæg skal der ansøges om og indhentes en
nedsivningstilladelse. På Kommunens hjemmeside kan du læse mere om proces for ansøgning om
nedsivningstilladelse. Se hjemmesiden håndter dit regnvand lokalt.
Nedsivningsanlæg skal opfylde gældende normer for dimensionering af disse (Rørcenteranvisning
016). Alle ansøgninger om nedsivningsanlæg vil blive behandlet efter miljøbeskyttelsesloven og
spildevandsbekendtgørelsen, hvor hensynet til jord- og grundvandsbeskyttelse indgår samt hensyn
til, at anlægget skal dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk
afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt.
Alle tilladelser til nedsivning er i følge miljøbeskyttelsesloven midlertidige og kan trækkes tilbage, hvis
hensynet til grundvandet eller miljøbeskyttelsen i øvrigt kræver det.
Se Rørcenteranvisning på Teknologisk Instituts hjemmeside.
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Genanvendelse af regnvand
Genanvendelse af regnvand til fx tøjvask og toiletskyl kræver tilladelse efter
spildevandsbekendtgørelsens § 16. Tilladelsen meddeles af Gentofte Kommune på baggrund af en
konkret ansøgning. Regler og betingelser for genbrug af regnvand til tøjvask og toiletskyl fremgår af
vejledningen ’Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger’, Rørcenter-anvisning 003 fra
2012.
Opsamling af regnvand i regnvandstønde til vanding af have kræver som udgangspunkt ikke
tilladelse fra Gentofte Kommune.
Se Rørcenteranvisning på Teknologisk Instituts hjemmeside.

4.6 Deklarationer og arealerhvervelse
I forbindelse med udførelse af projekter kan det blive nødvendigt at etablere ledninger eller andre
anlæg på private matrikler. Det betyder, at der er arealer på disse matrikler, som enten vil blive
pålagt servitutter (i tilfælde af ejers accept) eller blive eksproprieret (såfremt ejer ikke accepterer).
De arealer, der skal benyttes til tekniske anlæg, vil i forbindelse med detailprojekteringen af de
enkelte projekter blive udpeget i tillæg til spildevandsplanen.
Viser det sig i forhold til et projekt, at der er behov for at ekspropriere, bliver der udarbejdet et tillæg
til spildevandsplanen.

4.7 Fejltilslutninger
Hvis der fra en ejendom afledes regnvand til en spildevandsledning i et separatkloakeret område,
eller spildevand til en regnvandsledning, er det grundejerens ansvar at få rettet fejlkoblingen, når
grundejeren bliver vidende om det, herunder at afholde udgifterne hertil.
Kommunen kan påbyde at få ledningerne korrekt tilsluttet, hvis der foreligger dokumentation for
fejltilslutningen. Det kan være i form af tv-inspektion af afløbssystemet eller test med farvestof.
Sådanne undersøgelser vil blive varslet. Der behøver ikke at være konkret begrundet mistanke om
fejlslutning ved den enkelte matrikel for at gennemføre undersøgelserne.

4.8 Afledning af drænvand
Omfangsdræn
Vand fra omfangsdræn ved kloakerede bygninger betragtes som nedsivende regnvand (tag- og
overfladevand). Ved omfangsdræn forstås drænledninger etableret i umiddelbar nærhed af en
bygnings fundament med det formål at tørholde kældre.
I fælleskloakerede oplande skal drænvand tilkobles fællesledningen, mens drænvand i
separatkloakerede oplande som udgangspunkt skal tilkobles regnvandsledningen. Såfremt en
matrikel separeres forud for separering af oplandet, er det derfor vigtigt at tilkoble evt.
omfangsdræn til ejendommens regnvandssystem. På forureningskortlagte grunde skal vand fra
omfangsdræn som udgangspunkt ledes til spildevandsledningen.
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Tilslutning af drænvand fra omfangsdræn kræver som udgangspunkt ikke forudgående tilladelse
fra Gentofte Kommune. Omfangsdræn skal sikres mod tilbagestuvning fra kloak. Drænledninger er
private anlæg, der skal vedligeholdes af grundejer.

Drænvand fra kunstgræsbaner
Drænvand fra kunstgræsbaner kan være forurenet med miljøfremmede stoffer fra banerne og
betragtes i så fald som spildevand. Tilslutning af drænvand fra kunstgræsbaner til afløbssystemet
kræver tilslutningstilladelse. Se afsnit om Tilladelser.

Andre typer dræn
Andre typer dræn som eks. markdræn, grundvandssænkende dræn, dræn fra græsplæner og
andre grønne arealer m.v. betragtes ikke som spildevand eller regnvand (tag- og overfladevand),
men som vand omfattet af vandløbsloven. Disse dræn må som hovedregel ikke tilsluttes offentligt
afløbssystem.

4.9 Køkkenkværne
I køkkenkværne kan madaffald findeles, så det kan skylles ud i køkkenafløbet. Gentofte Kommune
giver ikke tilladelse til montering og brug af køkkenkværne i afløbsinstallationer. Husholdningsaffald
skal bortskaffes efter kommunens gældende husholdningsregulativ.
Grunden til, at køkkenaffaldet er uønsket i afløbssystemet, er, at det øger risiko for tilstopning af
systemet, og en øget svovlbrinteudvikling vil medføre korrosion af kloakken og lugtgener for
personalet. Dertil kommer, at køkkenkværne gør det muligt at kværne bl.a. plastik, stanniol m.m.,
og dermed kan der tilføres miljøfremmede stoffer til renseanlæggene og videre til vandområderne,
og der kan opstå problemer med overholdelse af grænseværdierne for udbringning
af spildevandsslam på landbrugsjord.
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5 Status
Gentofte Kommunes samlede areal er på 2.545 ha. Hovedparten af kommunen udgøres af
boligbebyggelse og grønne områder. Erhverv og industri udgør ca. 70 ha.
Befolkningstallet var den 1. januar 2021 på ca. 74.550. Ifølge befolkningsprognose 2021 forventes
befolkningstallet at falde, således, at der i 2033 forudsiges at være 70.984 personer i Gentofte
Kommune.

5.1 Afløbssystemet
I dag er hele Gentofte Kommune kloakeret, og der er ingen områder, der ligger udenfor
kloakoplandene. Det betyder, at de dele af spildevandsbekendtgørelsen, der omhandler det
åbne land, ikke er relevant for Gentofte Kommune.
Afløbssystemet i Gentofte Kommune består af cirka 390 km hovedledninger og cirka 200 km
offentlige stikledninger. Hovedparten af kommunens spildevand pumpes til Renseanlæg Lynetten.
Se afsnit om Renseanlæg.
De første spildevandsledninger i Gentofte Kommune blev anlagt i 1880'erne. Størsteparten af
afløbssystemet blev etableret fra år 1900 og frem til 2. verdenskrig. Efterfølgende er afløbssystemet
løbende blevet udbygget, renoveret og forbedret.
Langt den overvejende del af kommunen er fælleskloakeret. De separatkloakerede områder er
primært beliggende i Tuborgs opland, hvor der de senere år er sket en del byudvikling. Derudover
er en del af Hellerup og Søborghusrendens opland vejvandssepareret som led i Gentofte
Kommunes vejvandssepareringsstrategi, jf. Spildevandsplan 2015-2018.
Ved kraftig regn afledes opblandet regn- og spildevand fra kommunens fælleskloakerede områder
til Øresund samt til en række ferske vandområder. Regnvand fra kommunens separatkloakerede
områder, dvs. regnvand fra befæstede arealer, som tage og veje, udledes direkte, eller med
forudgående lokal rensning, til vandområderne. Se bilag 2 samt afsnit om status for vandmiljøet.
På kortet nedenfor vises status for kloakteringstyperne i Gentofte Kommune. Ved at klikke på ’Vis
stort kort’ åbnes spildevandsplanens tekniske hovedkort, hvor du kan finde yderligere data om
afløbssystemets struktur samt mange af de øvrige data anvendt i spildevandsplanen.
[KORT OVER STATUS FOR KLOAKERINGSTYPER]

Oplandsbeskrivelser
Gentofte Kommune er afløbsteknisk set inddelt i syv hovedkloakoplande. Oplandsinddelingen
følger ikke opdelingen mellem de forskellige bydele i Gentofte Kommune, men repræsenterer
hydraulisk sammenhængende områder i forhold til det eksisterende fællessystem.
Oplandsinddelingen fremgår af nedenstående kort.
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I forbindelse med udrulningen af Gentofte Kommunes strategi for separering af regn- og
spildevand vil hovedkloakoplandene blive inddelt i deloplande. Deloplandene vil løbende blive
indarbejdet i spildevandsplanens kortgrundlag. Se Teknisk Hovedkort.
På undersiderne vist i venstre kolonne er karakteristika for de enkelte hovedkloakoplande
beskrevet. Oplysninger om kloakeringstype, tekniske anlæg m.m. beskriver status ved udgangen af
2021. Alle statusoplysninger kan desuden ses på Teknisk Hovedkort [Link] og i bilag 1-5 [Link] findes
en oversigt over pumpestationer, bassiner, fælleskommunale anlæg og regnbetingede
udledninger.
Se afsnit om fuld separering af regn- og spildevand.
INFOBOKS om regnvands- og spildevandsoplande ved inddeling i deloplande
Inden separeringen er Gentofte Kommune inddelt i syv hovedkloakoplande på baggrund af
hydrauliske sammenhænge i fællessystemet. I takt med separeringen vil hvert
hovedkloakopland blive opdelt i flere deloplande, og inden for hvert delopland vil der blive
udpeget hhv. regnvandsoplande og spildevandsoplande. Udpegningen afhænger af
hydrauliske sammenhænge i hhv. regnvandssystemet og spildevandssystemet. Som
udgangspunkt vil regnvandsoplandene følge afgrænsningen af deloplandene.

Hellerups Opland
Oplandet omfatter primært bydelen Hellerup og er kendetegnet ved tæt bymæssig bebyggelse.
En mindre del af oplandet umiddelbart syd for Callisensvej er beliggende i Københavns Kommune,
men regn- og spildevand afledes til afløbssystemet i Gentofte Kommune. Hovedparten er
fælleskloakeret med undtagelse af den østlige del af Hellerup, som er vejvandssepareret. Se Teknisk
Hovedkort.
I den vejvandsseparerede del af Hellerup er det muligt for borgerne for at separere på egen grund
og koble tag- og overfladevand på regnvandssystemet. Tilslutning kræver tilladelse fra Gentofte
Kommune.
I den nordøstlige del af Hellerup, markeret med grøn på figuren nedenfor ledes spildevand og
hovedparten af regnvandet mod nord til Pumpestation Constantia syd for Charlottenlund Fort i
Kildeskovsrendens Opland. Herfra pumpes vandet videre nordpå til Pumpestation Skovshoved,
hvorfra det igen pumpes sydpå gennem en stor havledning til Pumpestation Tuborg Nord og videre
til Lynetten Renseanlæg. Regnvand fra veje udledes til Øresund.
Den sydvestlige del af Hellerup, markeret med lilla på figuren nedenfor afvander direkte til Tuborg
Nord og derfra videre til Lynetten Renseanlæg. En lille del af det sydlige Hellerup afvander til
Strandvænget Pumpestation i Københavns Kommune, hvorfra det ledes videre til Renseanlæg
Lynetten.
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Hovedvandveje i oplandet
Rygårdsrenden ligger langs med Rygårds Allé på grænsen til København. Det er en overdækket
rende, der består af en spunset kanal med betondæk. Renden fungerer som forsinkelsesbassin og
leder regn- og spildevand direkte til Strandvængets pumpestation.
Novafos har i 2015-2017 etableret en 1.4 km lang regnvandstunnel i Hellerup med en diameter på
op til 2 m og en tilhørende pumpestation ved Lille Strandvej. Tunnellen skal opsamle frasepareret
regnvand og lede det ud i Øresund ved Lille Strandvej. I den østlige del af oplandet er etablering af
regnvandssystemet, som skal lede regnvand til tunnelen, påbegyndt i 2018. Se Gennemførte
projekter.
Tuborgs Opland
Oplandet dækker Tuborgområdet, og det består af tæt bymæssig bebyggelse med skole, erhverv,
center og boliger. I den sydlige del af området er der i 2018 påbegyndt byudvikling, og i den
forbindelse er Vilhelmsdalløbet og skybrudsgrøften blevet omlagt i 2018.
Den sydlige del af oplandet afvander via Vilhelmsdalløbet mod Scherfigsvej Pumpestation i
Københavns Kommune, mens den nordlige del af oplandet afvander til Pumpestation Tuborg Nord.
Oplandet er delvist separatkloakeret til trestrenget system, og resten er fælleskloakeret. Se Teknisk
Hovedkort.
Pumpestationer
Der er én hovedpumpestation placeret i Tuborgs opland, Pumpestation Tuborg Nord.
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På Tuborg Nord er der både risteværk, sand- og fedtfang og et sandafvandingsanlæg.
Pumpestationen består af to pumpestationer - en lokalpumpestation og en efterpumpestation.
Lokalpumpestationen modtager spildevand direkte fra en lille del af Hellerups opland.
Pumpestationen modtager spildevandet fra resten af Hellerups opland og Kildeskovsrendens,
Skovshoveds samt Enghaverendens oplande via Pumpestation Skovshoved samt spildevandet fra
lokalpumpestationen. Alt spildevandet fra Hellerups, Kildeskovsrendens, Skovshoveds samt
Enghaverendens oplande ledes således gennem sand- og fedtfanget på Tuborg Nord, inden det
pumpes videre til Renseanlæg Lynetten. Sand- og fedtfanget er overdækket og har et
kulfilteranlæg til luftrensning.
Kildeskovsrendens Opland
Kildeskovsrendens opland er beliggende i Charlottenlund. Oplandet består primært af bymæssig
bebyggelse, men omfatter også nogle store, grønne områder – Bernstorffsparken, Charlottenlund
Skov og Charlottenlund Slotspark – som har et samlet areal på 150 ha. Hele oplandet er
fælleskloakeret. Se Teknisk Hovedkort.
Oplandet afvander mod Øresund, hvor regn- og spildevandet løber til Pumpestation Skovshoved,
hvorfra det pumpes til Pumpestation Tuborg Nord i Hellerups opland.
Hovedvandveje
Bernstorffsrenden er overdækket. Den starter ved Bernstorffsparken og løber sammen med
Kildeskovsrenden ved Maglemosevej. Renden er rørlagt og har en diameter på op til 1,5 m.
Bassinledningen ved Charlottenlund Skov er en ledning på 2 m i diameter og løber fra
Gyldenlundsvej til Ordrup Jagtvej og videre ud mod Øresund.
Kildeskovsrenden er overdækket. Den starter ved Kildeskovshallen og løber stik øst mod
Pumpestation Constantia ved Øresund beliggende i Kildeskovsrendens Opland. Renden er rørlagt
med en diameter på op til 1,25 m. Kildeskovsrenden er renoveret og udvidet i perioden frem mod
2015. Se Gennemførte projekter.
Pumpestationer
På Pumpestation Constantia er der ikke etableret nogen renseforanstaltninger, idet
pumpestationen udelukkende pumper regn- og spildevand fra Hellerups opland videre mod
Pumpestation Skovshoved. Ved overløb til Øresund ledes vandet gennem en finrist, der er etableret
i udløbsbygværket.
Skovshoved Opland
Skovshoveds opland dækker en del af Klampenborg samt området langs kysten mellem
Charlottenlund Strandpark i syd og Bellevue i nord, og oplandet består primært af bymæssig
bebyggelse. Oplandet afvander mod Pumpestation Skovshoved, som pumper regn- og
spildevandet til Pumpestation Tuborg Nord. Hele oplandet er fælleskloakeret. Se Teknisk Hovedkort.
Hovedvandveje
Skovshoved Bassinledning er en 1,3 km lang bassinledning langs kystvejen fra Bellevue Strandpark til
Skovshoved Havn, som blev etableret i perioden 2012-2016. Med et volumen på 4.600 m3 fungerer
Skovshoved Bassinledning som et forsinkelsesvolumen og har til formål at reducere overløb til
Øresund. Efter etableringen sker der ikke længere kystnære overløb ved Bellevue.
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Pumpestationer
Pumpestation Skovshoved modtager hovedparten af vandet fra Hellerups, Kildeskovsrendens,
Skovshoveds samt Enghaverendens oplande og pumper i tørvejrssituationer spildevandet til
Pumpestation Tuborg Nord. I tilfælde af kraftig regn pumpes det opblandede regn- og spildevand
til Øresund gennem den 1,5 km lange udløbsledning.
Enghaverendens Opland
Enghaverendens opland omfatter Jægersborg, en del af Klampenborg og den sydlige del af
Dyrehaven. En stor del af oplandet er bymæssig bebyggelse, men afvandingsforholdene er også
præget af de store grønne områder i den sydlige del af Dyrehaven. I oplandet ligger også en del
erhverv – primært i den vestlige del af oplandet, hvor bl.a. Novo Nordisk, ATP-ejendomme og IKEA
ligger. Oplandet modtager desuden regn- og spildevand fra en mindre del af Taarbæk,
Firskovvejskvarteret og Helsingørmotorvejen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Oplandet er
fælleskloakeret. Se Teknisk Hovedkort.
Oplandet afvandes mod Øresund, hvor regn- og spildevandet løber til Pumpestation Skovshoved.
Hovedvandveje
Enghaverenden er rørlagt og løber fra Hundesø Mose til overløbsbygværket ved Bellevue og er
anlagt i forøget dimension, så den samtidig fungerer som ledningsbassin.
Der er etableret spjæld i den rørlagte Enghaverende ved Hundesø Mose og Soløsevej for at
optimere udnyttelsen af kapaciteten dels i den rørlagte Enghaverende, dels i bassinet ved
Hundesø Mose.
Sandtoftens Opland
Oplandet udgør et lille areal ved Nybrovej i den nordvestlige del af kommunen, der afvander til
Lyngby-Taarbæk Kommune. Oplandet består primært af erhverv og lettere industri. Området er
fælleskloakeret. Se Teknisk Hovedkort.
Søborghusrendens Opland
Søborghusrendens opland består af Vangedeområdet og Dyssegård. Oplandet består af tæt
bymæssig bebyggelse og er primært fælleskloakeret. Se Teknisk Hovedkort.
Nogle veje omkring Gentofterenden er vejvandssepareret og afleder til Gentofterenden.
Derudover er Mosegårdsvej med tilhørende sideveje afkoblet fra fællessystemet, og vejvandet
ledes nu til Nymosen via regnbede, render og regnvandsbassiner med rensefunktion. Der er
mulighed for, at private grundejere kan separere på egen grund og tilkoble deres regnvand til LARanlægget. Tilslutning kræver tilladelse fra Gentofte Kommune.
Fra Søborghusrendens opland afledes regn- og spildevandet til Københavns Kommunes
afløbssystem og videre til Strandvængets Pumpestation i Københavns Kommune.
Hovedvandveje
Vangederenden ligger på grænsen til Gladsaxe Kommune. Vangederenden er rørlagt. Dele af
Vangederenden er anlagt således, at den fungerer som ledningsbassin.
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Langs med Gentofterenden er der etableret et ledningsbassin fra Lyngbyvej til Søborghusrenden. I
forbindelse med klimatilpasningen af Gentofterenden, som blev afsluttet i 2019, er bassinledningen
langs Gentofterenden udvidet. Dette for at reducere oversvømmelserne i området.
Langs Ved Renden er etableret en 530 m lang bassinledning. Bassinledningen er forbundet til
ovennævnte bassinledning langs Gentofterenden.

Afløbssystemet i tal
Afløbssystemet består af ca. 390 km hovedledning og ca. 200 km offentlige stikledninger. I
afløbssystemet er der desuden ca. 7.000 nedgangsbrønde, hvoraf ca. 200 er egentlige bygværker.
Ledningsnettet er udført over en længere årrække i takt med kommunens udvikling med start
omkring år 1900. Ledningernes anlægsår fremgår af figuren nedenfor.

Gennem tiderne er der anvendt forskellige typer af ledningsmateriale. Hovedparten af ledningerne
er ler- eller betonledninger. I de sidste årtier er mange afløbsledninger blevet renoveret ved hjælp
af strømpeforinger. Da denne renoveringsmetode også fremadrettet vil blive anvendt, vil andelen
af strømpeforede ledninger stige. Fordelingen i ledningsmateriale samt ledningsdimensioner i
Gentofte Kommune fremgår af figurerne nedenfor.
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5.2 Renseanlæg
Hovedparten af regn- og spildevandet fra kommunen pumpes til Renseanlæg Lynetten i
Københavns Kommune, hvor det gennemgår en avanceret rensning, før det rensede regn- og
spildevand udledes til Øresund. Renseanlæg Lynetten er en del af BIOFOS, som renser regn- og
spildevandet fra 15 af hovedstadsområdets kommuner.
I Gentofte ledes regn- og spildevandet gennem sand- og fedtfang samt finriste på Pumpestation
Tuborg Nord. Det har til formål at fjerne sand, fedt og ristegods således, at dette ikke aflejres i
trykledningerne mod Renseanlæg Lynetten.
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Novafos ejer på vegne af Ballerup, Gentofte og Gladsaxe Kommuner, en del af BIOFOS, som
desuden ejes af forsyningsselskaberne fra de 12 andre kommuner.
Regn- og spildevandet fra den nordvestlige del af kommunen - omkring én procent af den
samlede spildevandsmængde - afledes til Mølleåværket i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Afvandingen af regn- og spildevand til henholdsvis Renseanlæg Lynetten og Mølleåværket
fremgår af nedenstående kort.
[TEKNISK KORT OVER AFVANDING TIL RENSEANLÆG]

5.3 Industri- og hospitalsspildevand
Omfanget af industri i Gentofte Kommune er forholdsvis begrænset. Af Gentofte Kommunes
samlede areal på 2.545 ha udgør erhverv og industri ca. 70 ha. Hovedparten af industrien består af
mindre virksomheder, primært håndværkervirksomheder koncentreret omkring Mesterlodden.
Derudover har Novo Nordisk lokaliteter i Gentofte ved Hagedornsvej og Brogårdsvej.
Gentofte Hospital er beliggende i Gentofte Kommune inden for Hellerup opland. Hospitalets
matrikel er fælleskloakeret, og alt regn- og spildevand fra hospitalet ledes pt. til fælleskloak.
Spildevand fra hospitaler er sidestillet med industrispildevand, fordi det indeholder medicinrester og
andre miljøfremmede stoffer.
Det spildevand, der ledes fra virksomheder og hospitaler til det offentlige afløbssystem, reguleres af
Gentofte Kommune gennem tilslutningstilladelser.

5.4 Kolonihaver
I Gentofte Kommune er der ca. 250 kolonihaver fordelt på 4 haveforeninger, heraf er de tre
beliggende på kommunale arealer. Fælleshusene i haveforeningerne er tilsluttet det offentlige
afløbssystem. Placering af kolonihaverne er vist på nedenstående kort.
Der vil i planperioden for Spildevandsplan 2022-2032 blive set nærmere på, om der skal ske en
ændring af de nuværende kloakeringsforhold i kolonihaverne. Beslutning om eventuelle ændringer
skal godkendes i tillæg til Spildevandsplan 2022-2032.

5.5 Vandmiljø
Gentofte Kommune har en knap syv km lang kyststrækning mod Øresund samt en række ferske
vandløb og søer. Af disse vandområder er Øresund, Gentofte Sø, Gentofterenden,
Søborghusrenden og Nordkanalen omfattet af statens vandområdeplaner. Se afsnit om statens
vandområdeplaner.
De målsatte vandområder i Gentofte Kommune samt en række af de øvrige ferske vandområder
er i større eller mindre grad påvirket af udledninger fra afløbssystemet. Vandområderne er dels
påvirket af overløb fra fællessystemet, der aflaster opblandet regn- og spildevand ved kraftig regn,
og dels af udløb fra regnvandssystemet, der udleder regnvand fra befæstede arealer, fx tage og
veje. En oversigt over de regnbetingede udledninger kan ses på bilag 2 [Link]. Placeringer af de
regnbetingede udledninger kan ses på spildevandsplanens Tekniske Hovedkort, ved at aktivere
datalaget bygværker og strømpile under temaet ledninger.
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Der er i de seneste år gjort en stor indsats for at reducere udledningen af opblandet spildevand til
kommunens vandområder. Som eksempler kan nævnes etablering af Skovshoved Bassinledning,
klimatilpasningen af Gentofterenden og Mosegårdskvarteret samt vejvandssepareringen af den
østlige del af Hellerup. Se afsnit om Gennemførte projekter.
Med Spildevandsplan 2022-2032 lægges der op til yderligere indsatser for opfyldelse af
målsætninger for de målsatte vandområder samt en generel forbedring af vandmiljøet i Gentofte
Kommune. Dette primært som følge af, at overløb med opblandet spildevand løbende reduceres i
takt med udrulning af separeringen og helt fjernes når separeringen af Gentofte Kommune er fuldt
implementeret. Se afsnit om Fuld separering af regn- og spildevand.
[KORT MED VANDOMRÅDER DER PÅVIRKES AF AFLØBSSYSTEMET].

Øresund, nordlig del
Det nordlige Øresund, som Gentofte Kommune har kystlinje ud mod, er målsat i henhold til
Vandområdeplan2015-2021. Miljømålet for det nordlige Øresund er god økologisk tilstand og god
kemisk tilstand. På statens MiljøGIS, findes en detaljeret grafisk fremstilling af indholdet fra
gældende vandområdeplaner, herunder miljømål, tilstandsvurderinger og krav om specifikke
indsatser. Se MiljøGIS på Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplaner.
Langs Gentoftes kystlinje mod Øresund eksisterer en række overløbsbygværker. De tre
overløbsbygværker, der oftest aflaster opblandet spildevand fra fællessystemet, er beliggende ved
Bellevue (U1b), Skovshoved (U5b) og Constantia (U9b). Udløbspunkterne for disse bygværker ligger
hhv. 250 m, 1500 m og 240 m fra kysten (kystfjerne udløb). Overløb fra fællessystemet vil først ske
kystfjernt. I tilfælde af kraftigere regnhændelser, hvor fællessystemet udsættes for større belastning,
vil også de kystnære overløb tages i brug. Derudover påvirkes Øresund af en række separate
regnvandsudløb. Hovedparten af disse ligger i Tuborgoplandet. Se bilag 2 og Teknisk Hovedkort.
Der er i Vandområdeplan 2015-2021 ikke fastsat krav om indsatser overfor konkrete regnbetingede
udledninger til Øresund.

Gentofte Sø
Gentofte Sø er en klarvandet og kalkrig sø med et rigt dyre- og planteliv, herunder kransnålalger.
Søen er en del af Natura 2000-område 141, ”Brobæk Mose og Gentofte Sø”, der er det største
sammenhængende vådområde i Gentofte Kommune. Afløb fra søen sker i dag til Gentofterenden.
Gentofte Sø er målsat i henhold til Vandområdeplan 2015-2021 med miljømålet god økologisk
tilstand og god kemisk tilstand. På statens MiljøGIS, findes en detaljeret grafisk fremstilling af
indholdet fra gældende vandområdeplaner, herunder miljømål, tilstandsvurderinger og krav om
specifikke indsatser. Se MiljøGIS på Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplaner.
Gentofte Sø er i dag påvirket af aflastninger fra to overløbsbygværker (U27 og U26). Til begge disse
overløbsbygværker er tilknyttet overløbsbassiner - Brogårdsvej og Søbredden bassiner – som aflaster
i gennemsnit en gang hvert andet år. Overløb fra bassinerne sker henholdsvis via Brobækken og
Holmegårdsrenden til søen. Se bilag 2 og Teknisk Hovedkort.

52

Der er i Vandområdeplan 2015-2021 ikke fastsat krav om indsatser overfor konkrete regnbetingede
udledninger til Gentofte Sø.

Gentofterenden
Gentofterenden er et åbent vandløb, der starter i den sydlige ende af Gentofte Sø og slutter ved
udløbet til Søborghusrenden.
Gentofterenden fremstår som et stærkt reguleret vandløb med ringe fald. I perioden 2017-2019 er
Gentofterenden blevet klimatilpasset, med det formål at øge kapaciteten, dels ved at gøre selve
vandløbet bredere og dels ved at udvide de rør, der fører renden under krydsende veje og broer.
Projektet har betydet, at der sker færre oversvømmelser af arealerne omkring Gentofterenden.
Gentofterenden er målsat i henhold til Vandområdeplan 2015-2021 med miljømålet god økologisk
tilstand og god kemisk tilstand På statens MiljøGIS, findes en detaljeret grafisk fremstilling af
indholdet fra gældende vandområdeplaner, herunder miljømål, tilstandsvurderinger og krav om
specifikke indsatser. Se MiljøGIS på Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplaner.
Gentofterenden er i dag påvirket af aflastninger fra tre overløbsbygværker (HG29001, U48 og U49),
hvilket er en reduktion fra tidligere 16 overløbsbygværker. Endvidere er Gentofterenden påvirket af
en række separate regnvandsudløb fra vejarealer. Se bilag 2 og Teknisk Hovedkort.
Der er i Vandområdeplan 2015-2021 ikke fastsat krav om indsatser overfor konkrete regnbetingede
udledninger til Gentofterenden.

Søborghusrenden
Søborghusrenden er et åbent § 3 beskyttet vandløb på kommunegrænsen mellem Gentofte og
København. Søborghusrenden er et stærkt reguleret vandløb med ringe fald, som har tilløb fra
Gentofterenden, og som løber videre til Emdrup Sø og derfra videre til de indre søer i København.
Vandstanden i vandløbet er styret af vandstanden i Emdrup Sø. Der kan ske oversvømmelse af
nært liggende arealer i forbindelse med kraftige regnhændelser.
Søborghusrenden er målsat i henhold til Vandområdeplan 2015-2021 med miljømålet god økologisk
tilstand og god kemisk tilstand. På statens MiljøGIS, findes en detaljeret grafisk fremstilling af
indholdet fra gældende vandområdeplaner, herunder miljømål, tilstandsvurderinger og krav om
specifikke indsatser. Se MiljøGIS på Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplaner.
Til Søborghusrenden er der to overløbsbygværker (U21 og U21a) fra det fælleskloakerede system fra
Gentofte Kommune og tre separate regnvandsudløb (U21b, U21c og U47). Dertil kommer et antal
overløb fra Københavns Kommune. Se bilag 2 og Teknisk Hovedkort.
Jf. Vandområdeplan 2015-2021 er der fastlagt indsatser over for fem overløbsbygværker til
Søborghusrenden. Det drejer sig som U21, U21a, U23, U24, U24a. Tre overløb (U23, U24 og U24a) er
allerede nedlagt i forbindelse med etablering af bassinledningen Ved Renden (udført i 2011/2012).
For de to resterende overløb (U21 og U21a) planlægges spildevandspåvirkningen herfra reduceret i
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forbindelse med etablering af Svanemøllen Skybrudstunnel. Det forventes at indsatskrav overfor
regnbetingede overløb videreføres i Vandområdeplan 2021-2027.
Se Miljøstyrelsens hjemmeside om miljøvurdering af Svanemøllens Skybrudstunnel.

Nordkanalen
Det § 3 beskyttede vandløb Nordkanalen ligger på grænsen mellem Københavns Kommune og
Gladsaxe Kommune, mens den nordligste del af vandløbet ligger på grænsen til Gentofte
Kommune.
Der er vedtaget en fredning for Utterslev Mose inkl. Nordkanalen, men det er anført, at fredningen
“ikke er til hinder for, at der kan etableres anlæg til grøn spildevandsrensning eller andre ændringer
af kloaksystemet i området med henblik på at mindske overløb fra afløbssystemet i mosen”. Det
bemærkes endvidere, at udformning og placering af eventuelle anlæg skal godkendes af
Fredningsnævnet.
Nordkanalen er målsat i henhold til vandområdeplan2015-2021 med miljømålet god økologisk
tilstand og god kemisk tilstand. På statens MiljøGIS, findes en detaljeret grafisk fremstilling af
indholdet fra gældende vandområdeplaner, herunder miljømål, tilstandsvurderinger og krav om
specifikke indsatser. Se MiljøGIS på Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplaner.
Nordkanalen er påvirket af et enkelt overløbsbygværk fra Gentofte Kommune (U25). Dertil kommer
et antal overløb fra Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune. Se bilag 2 og Teknisk
Hovedkort.
Jf. Vandområdeplan 2015-2021 er der fastlagt indsatser over for det ene overløbsbygværk fra
Gentofte Kommune (U25) til Nordkanalen. I forbindelse med den planlagte Svanemøllen
Skybrudstunnel vil spildevandspåvirkningen fra U25 blive reduceret.
Nordkanalen har udløb i Søborghusrenden. Københavns Kommune er myndighed for
udledningstilladelser.
Se Miljøstyrelsens hjemmeside om miljøvurdering af Svanemøllens Skybrudstunnel.

Vintappersøen
Vintappersøen er beliggende i den nordvestlige del af Gentofte Kommune. Der er ingen overløb
fra fællessystemet til Vintappersøen, dog er der to separate regnvandsudløb (LV308 og LV297) fra
Lyngbyvej samt et område ved Ørnegårdsvej (5æ87000). Se bilag 2 og Teknisk Hovedkort.
Vintappersøen er en § 3 beskyttet sø. Det er tidligere vurderet, at søen er truet af saltpåvirkning fra
vejvand. Søen er ikke målsat i Vandområdeplan 2015-2021.
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Nymosen
Nymosen er et grønt område beliggende i Vangede vest for Vangedevej. Vandområderne i
Nymosen, inkl. holme, er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Vandstanden i Nymosen reguleres ved en pumpe i den sydlige ende af Nymosen
(overfaldsbygværket HG98077), der leder vandet til Gentofterenden. Pumpen startes, når
vandstanden i Nymosen når et bestemt niveau. Dermed fastholdes et jævnt vandspejl med mindre
årstids- og nedbørsafhængige variationer.
Nymosen er ikke målsat i henhold til Vandområdeplan 2015-2021. Der er i 2017 gennemført
undersøgelser af tilstanden i søen med henblik på at vurdere påvirkningen af denne ved
gennemførelse af projektet ’Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret’ [Link]. Konklusionen af disse
undersøgelser er, at Nymosens tilstand er dårlig, idet næringsstofniveauet er for højt, sedimentlaget
for tykt, fiskebestanden i ubalance, og der mangler undervandsplanter til at stabilisere tilstanden og
sedimentet. Desuden er der fundet miljøfremmede stoffer i sedimentet.
Med klimatilpasningsprojektet i Mosegårdskvarteret, der blev afsluttet i 2019, er vejvand og delvist
tagvand blevet separeret/adskilt fra fælleskloakken. Det separerede vej- og tagvand ledes nu til
Nymosen med forudgående rensning i vejbede og vådbassin. Nymosen påvirkes således af ét
regnbetinget udløb (UR13). Se bilag 2 og Teknisk Hovedkort. Klimatilpasningsprojektet har betydet,
at risikoen for påvirkning med opblandet regn- og spildevand fra nærliggende brønde i
fællessystemet er reduceret. Der er ikke direkte overløb fra fællessystemet til Nymosen.

Hvidørebækken
Hvidørebækken er et vandløb beliggende ved Ermelunden nord for Jægersborg. Hvidørebækken
har været rørlagt frem til 2011-2012, hvor et restaureringsprojekt genåbnede den del af vandløbet,
der løber gennem Enghaven. Hvidørebækken er dels beliggende i Gentofte Kommune og dels i
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Hvidørebækken begynder sit forløb ved afløbet fra Hjortedammen og slutter vest for Klampenborg
Galopbane, hvor den løber til afløbssystemet. Strækningen vest for Klampenborgvej har funktion af
et regnvandsteknisk anlæg, som udgør forsinkelsesbassin ved kraftige regnhændelser.
Faldforholdene i Hvidørebækken er generelt gode. Den fysiske tilstand er vurderet til hhv. ringe og
dårlig.
Vandløbet er ikke målsat i Vandområdeplan 2015-2021 eller beskyttet i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3. Hvidørebækken løber dog gennem § 3-beskyttede naturtyper (mose
og eng).
Der er ingen direkte overløb fra fællessystemet eller regnvandsudløb til Hvidørebækken.

Brobækken
Brobækken starter ved rørudløb i den vestlige del af Brobæk Mose og løber gennem arealer med
ellesump og kildevæld til udløbet i Gentofte Sø. Den nedre strækning, hvor udløbet fra
Brogårdsbassinet ligger, er stærkt reguleret, grøfteagtig og med meget ringe fald.
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Brobækken er ikke omfattet af Vandområdeplan 2015-2021, men Brobækken er beliggende i
Natura 2000-område 141 for Brobæk Mose og Gentofte Sø. Målsætningen i Natura 2000-planen er,
at arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget opnår ”gunstig bevaringsstatus”.
Tidligere er der foretaget undersøgelser af vandkemi (2002), tilstand for smådyr, DVFI (2004), fysisk
indeks (2017) og miljøfremmede stoffer på de to vandløbsstationer (NST4401 og NST4405).
Registreringerne har vist, at vandløbet har en ringe fysisk tilstand, et højt BI5, et DVFI på 2-4,
middelhøje fosforværdier i sommerperioden, og der er fundet miljøfremmede stoffer i form af 2,6Dichlorbenzamid (BAM). Konklusionen er, at Brobækken er svagt påvirket af regnbetingede udløb.
Brobækken modtager overløb fra Brogårdsbassinet (U27), som i gennemsnit aflaster en gang hvert
andet år. Se bilag 2 og Teknisk Hovedkort.

5.6 Badevand
Gentofte Kommune har fem officielle badeområder – Bellevue Strand, Skovshoved Havbad,
Skovshoved Syd, Charlottenlund Strand og Hellerup Strand. Badeområderne besøges hyppigt
hele året og specielt i badesæsonen.
I henhold til badevandsbekendtgørelsen inddeles badevandskvaliteten i fire kategorier: ”ringe”,
”tilfredsstillende”, ”god” og ”udmærket”, hvor den ringe kvalitet kan udløse badeforbud, mens de
øvrige kategorier lever op til kvalitetskravene. Det er Gentofte Kommunes målsætning at have
”udmærket” kvalitet for badevandet ved alle kommunens officielle badeområder.
Generelt har Gentofte Kommunes badeområder en udmærket badevandskvalitet. Ved kraftig
regn, hvor afløbssystemet er hårdt belastet, forekommer overløb af opblandet regn- og spildevand
langs Øresundskysten. Disse overløb kan føre til en midlertidig forringelse af badevandskvaliteten.
Borgerne i Gentofte Kommune kan orientere sig om den generelle badevandskvalitet på
kommunens hjemmeside, hvor badevandsanalyserne løbende lægges ud i badesæsonen.
Derudover kan borgerne følge den aktuelle badevandskvalitet på Badevandsudsigten,
www.badevand.dk.
Badevandsudsigten er et varslingssystem, der på baggrund af data om udledte
spildevandsmængder fra regnbetingede overløb, vandets bevægelse, vejrprognoser og viden om,
hvordan coliforme bakterier spredes og dør m.v., beregner den hygiejniske vandkvalitet. Ved dårlig
vandkvalitet vises rødt flag i Badevandsudsigten og på badestederne.
Se Gentofte Kommunes hjemmeside om badevand.
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5.7 Gennemførte projekter
Der er i perioden 2015-2021 investeret cirka 1,3 milliarder kr. i spildevandstekniske anlæg i Gentofte
kommune. På kortet nedenfor er vist de projekter, der er gennemført i regi af Spildevandsplan 20152018.
Ud over gennemførelse af en række klimatilpasningsprojekter er der i perioden 2015-2021
gennemført en række driftsoptimeringer og renoveringer af afløbssystemet, der samlet set har haft
en positiv effekt i forhold til miljøpåvirkninger.

Projekter gennemført i regi af Spildevandsplan 2015-2018
Renovering og udvidelse af Kildeskovsrenden
For at mindske antallet af overløb ved Constantia og dermed bidrage til at opnå ”udmærket
badevandskvalitet” ved Charlottenlund Strand, har Kildeskovsrenden i perioden 2010-2015
undergået en omfattende renovering og udvidelse.
Renovering og udvidelsen af Kildeskovsrenden er gennemført med det formål at reducere overløb
til Øresund og oversvømmelser i oplandet. I tilknytning til udvidelsen er etableret et bassin under
HIK’s kunstgræsbane i 2013. Bassinet har et volumen på 4.000 m3 og fungerer i samspil med
Kildeskovsrenden ved at forsinke spildevandet og bidrager dermed til reduktion af overløb ved
Constantia. Samlet set har projekterne betydet, at der nu er gennemsnitligt færre end to kystnære
overløb pr. år.
Som led i den fremtidige separering af Kildeskovsrendens Opland bliver Kildeskovsrenden
hovedvandvej for transport af regnvand i stedet for som nu at håndtere vand fra fællesledningen.
Etablering af Skovshoved bassinledning
For at mindske overløb til Øresund er der i perioden 2015 til 2016 etableret en 1,3 km lang
bassinledning langs kystvejen fra Bellevue Strandpark til Skovshoved Havn. Bassinledningen har en
diameter på op til 2 m og et samlet volumen på 4000 m3.
Etableringen af Skovshoved bassinledning har betydet, at det kystnære overløb ved Bellevue (U1a)
er blevet nedlagt, og at antallet af aflastninger fra overløbsbygværkerne U2 og U4 er blevet
reduceret.
Skybrudssikring ved Hvidørevej
Sideløbende med etableringen af Skovshoved bassinledning er der etableret en skybrudssikring
ved Hvidørevej. Området omkring Hvidørevej er koblet på bassinledningen, og der er etableret
(genåbnet) et overløb (U3) for enden af Hvidørevej, der træder i kraft under kraftige
regnhændelser. Overløbet reducerer områdets risiko for oversvømmelse ved kraftig regn.
Separering af det østlige Hellerup
Separeringen af Hellerup er opdelt i seks etaper: Etape 1 omfattede etablering af
regnvandstunnelen, etape 2, 4 og 5 omfatter separering af vejene i tre delområder, og etape 6
omfatter strømpeforing af det eksisterende fællessystem. Separering af etape 3, der endnu ikke er
udført, vil blive besluttet og gennemført på baggrund af kommende tillæg til Spildevandsplan
2022-2032.
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Etablering af Hellerup Regnvandstunnel
Som led i Gentofte Kommunes vejvandssepareringsstrategi, jf. Spildevandsplan 2015-2018, har
Novafos i perioden 2015-2017 etableret en 1,4 km lang regnvandstunnel i det østlige Hellerup.
Regnvandstunnelen, der har en diameter på op til 2 meter, har til formål at opsamle regnvand fra
vejene i det østlige Hellerup og lede det til Øresund via udløbsbygværket ved Lille Strandvej (UR1
og UR2). Regnvandstunnellen fungerer således som en hovedvandvej i Hellerups separate
regnvandssystem.
Vejvandsseparering af tre deloplande
I perioden 2018-2021 er der gennemført vejvandsseparering i tre deloplande (etape 2, 4 og 5). Se
figur nedenfor. Separering af etape 4 er afsluttet i 2019, mens etape 2 og 5 er afsluttet 2021. I de
vejvandsseparerede deloplande er der mulighed for, at private matrikler kan tilkoble sig
regnvandssystemet. Status ved udgangen af 2021 er, at ca. 5 % af de private matrikler har valgt at
tilkoble deres regnvand helt eller delvist til det nye system.
Separeringen i Hellerup har til formål at aflaste det eksisterende fællessystem og dermed reducere
antallet af overløb til Øresund og reducere antallet af oversvømmelser med opblandet spildevand i
lokalområdet. Effekten af separeringen vil stige i takt med, at flere private matrikler kobler sig på
regnvandssystemet.
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Figuren viser status for separeringen i det østlige Hellerup.

Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret – Medfinansieringsprojekt
I perioden 2018-2019 er Mosegårdskvarteret blevet klimatilpasset. Klimatilpasningen er gennemført
som et medfinansieringsprojekt, hvor regnvand fra Mosegårdsvej og de omkringliggende sideveje
er separeret fra det eksisterende fællessystem og ledes renset til Nymosen via et separat
regnvandssystem.
Regnvandssystemet i Mosegårdskvarteret håndterer primært vejvand, men der er også mulighed
for, at private matrikler kan tilkoble sig.
Klimatilpasningsprojektet betyder, at fællessystemet i området aflastes, og at antallet af
opstuvninger med opblandet spildevand til terræn i forbindelse med kraftig regn mindskes. Dermed
mindskes også spildevandspåvirkningen af Nymosen.
Etablering af forsinkelsesbassinet Ved Stadion samt spjældstyringer
For at reducere overløb til Brobækken og Gentofte Sø er der i 2016 etableret et 2.750 m2 stort
forsinkelsesbassin ved Gentofte Sportspark. Et mindre, eksisterende bassin er efterfølgende taget ud
af drift, da der var problemer med, at det ofte slammede til. Etableringen af det nye bassin Ved
Stadion har øget kapaciteten i området med 1.000 m3.
Derudover er der i perioden etableret en række spjældstyringer, der sammen med den øgede
bassinkapacitet har betydet en reduktion i antallet af overløb til Brobækken (U27).
Klimatilpasning af Gentofterenden
Klimatilpasning af Gentofterenden, Medfinansieringsprojekt
For at afhjælpe opstuvningsproblemer er Gentofterenden i perioden 2016-2019 blevet
klimatilpasset. Klimatilpasningen er gennemført som et medfinansieringsprojekt, hvor
Gentofterenden er blevet udvidet, så større vandmængder kan håndteres i vandløbet, og
oversvømmelser dermed reduceres.
Udvidelse af bassinledning langs Gentofterenden
Samtidig med udvidelsen af vandløbet er bassinledningen langs Gentofterenden blevet udvidet,
og to overløbsbygværker er blevet ombygget.
Samlet set har udvidelse af vandløb og bassinledning betydet, at Gentofterenden nu kan håndtere
en 10-årshændelse, mod tidligere en 2-årshændelse.

Driftsoptimeringer og renovering, diverse
Ud over gennemførelse af en række klimatilpasningsprojekter er der i perioden 2015-2021
gennemført en række driftsoptimeringer og renoveringer af afløbssystemet, der samlet set har haft
en positiv effekt i forhold til miljøpåvirkninger. Som eksempler kan nævnes renovering af
Skovshoved Pumpestation, etablering af lukkeventiler ved Strandvænget og Tuborg Nord
Pumpestation samt etablering af spjæld ved Constantia.
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Ordforklaring
Begreb

Forklaring

100-års-regn

En regnhændelse, som statistisk set kun forekommer i gennemsnit én
gang hvert 100. år.
En regnhændelse, som statistisk set kun forekommer i gennemsnit én
gang hvert 5. år.
Når regnvand, der tidligere blev ledt til fællessystemet, håndteres på
anden vis, fx ved nedsivning eller udledning til vandområde.
Se overløb.

5-års-regn
Afkobling af regnvand
Aflastning
Afledningsret

Afløbskoefficient

Afløbsledning
Afløbssystem
Afpropning

Afvande
Bassin

Bassinledning
BAT

Afledningsretten er et udtryk for, hvor mange l/s tag- og
overfladevand, der må ledes til kloaksystemet fra ejendommen.
Afledningsretten fastsættes ved at gange arealet i hektar med
afløbskoefficienten og regnintensiteten.
Afløbskoefficienter bruges til at regulere fra hvor stor del af
ejendommens tag- og overfladevand, der må afledes til
afløbssystemet. Hermed er afløbskoefficienten et udtryk for, hvor stor
del af nedbøren der må ledes direkte til kloakken.
Afløbskoefficienten er et tal mellem 0 og 1, der udtrykker, hvor meget
af det regnvand, der falder på en grund, der må ledes uforsinket til
afløbssystemet. En afløbskoefficient på 0,2 betyder, at 20 % af det
regnvand, som falder på grunden må ledes uforsinket til
afløbssystemet.
Fællesbetegnelse for spildevandsledninger, fællesledninger og
regnvandsledninger.
Det samlede system af afløbsledninger, brønde og bygværker, der
håndterer spildevand og regnvand.
Afpropning foretages, når dele af afløbssystemet ikke skal bruges
længere. En ledning lukkes helt tæt med en prop, så den del af
ledningen, der ikke skal bruges mere, ikke har forbindelse til resten af
ledningen.
Lede vandet væk fra området.
Bygværk - enten lukket eller åbent - som under regn modtager og
tilbageholder regnvand eller fællesvand, indtil der er plads i vandløbet
eller i afløbssystemet.
Afløbsledning, der er så stor, at den kan rumme og tilbageholde større
mængder vand, når det regner.
BAT (Best Available Technology) er ”bedste tilgængelige teknologi”.
Det er den bedst mulige teknik, som er teknisk og økonomisk
gennemførlig.
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Befæstede arealer

Befæstelsesgrad

BI5

Bygværk

By-pass

CDS-regn

Dimensioneringsgrundlag
Dimensionsgivende regn

Arealer, som på grund af anvendelse til f.eks. veje, bebyggelse m.m.
er helt eller delvist ugennemtrængelige for vand. Nedbør, der falder
på befæstede arealer i kloakoplande, afledes normalt til
afløbssystemet.
Et tal mellem 0 og 1, der udtrykker, hvor stor en del af matriklen der er
befæstet. Befæstelsesgraden er forholdet mellem det befæstede
areal og det totale areal.
Fem-døgns biokemisk iltforbrug. Et udtryk for vandets forurening med
letomsætteligt organisk stof. Det antal milligram ilt pr. Iiter, som en
vandprøves mikroorganismer forbruger i en fem-døgns periode til
biokemisk iltning af det organiske stof i vandet. BI5 er et udtryk for
mængden af organisk stof, som kan omsættes, når der er ilt til stede.
Samlet betegnelse for specielle konstruktioner på afløbssystemet.
Eksempel: Reguleringsbygværk, olieudskiller, overløbsbygværk, bassin,
sandfang, pumpestation.
By-pass vil sige, at vandet under kraftig regn ledes uden om
eksempelvis renseanlæg, olieudskiller eller andre renseløsninger og
direkte til vandområde
"Chicago Design Storm" er en teoretisk regnhændelse, der opbygges
ud fra en historisk registrering af regn. Anvendes i forbindelse med
hydrauliske beregninger på afløbssystemer.
De beregninger og forudsætninger, som bruges for at dimensionere
størrelsen af afløbssystemet.
Den dimensionsgivende regn er den regn, der skal anvendes ved
dimensionering af afløbssystemet.

DVFI

Se Faunaklasse.

Faskine

Et hulrum i jorden - bestående af fx plastkassetter eller stenfyldning,
som regnvand fra fx tage og terrasser ledes hen til. Faskinen fungerer
som et midlertidigt depot for vandet, hvorfra det nedsiver i
undergrunden.
Index, som bruges til biologisk bedømmelse af et vandløbs kvalitet
(Miljøstyrelsen 1998). Faunaklassen måles som DVFI (Dansk
Vandløbsfauna Indeks) og er baseret på artssammensætningen og
fordelingen af smådyrsfaunaen i vandløbene. Det anvender
faunaklasser, der angives ved heltal fra 1 til 7. Faunaklasse 1, angiver
et ensidigt eller manglende dyreliv. Faunaklasse 7 angiver et meget
varieret dyreliv.
Tilslutning af regnvand til en spildevandsledning eller omvendt.

Faunaklasse

Fejltilslutning
First flush
Forsinkelsesbassin

Den første del af en regnhændelse, som regnes for at være den mest
forurenede.
Bassin i afløbssystemet, der tilbageholder og forsinker større mængder
vand, når det regner. Formålet er at undgå at overbelaste
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vandområder eller nedstrøms system hydraulisk og/eller for at sikre, at
mest muligt af regnvandet kan blive renset.
Forsyningssekretariatet

Fosforfældning
Fælleskloakeret opland
Fælleskommunale anlæg
Fællesledning
Fælles-privat
spildevandsanlæg
Fællessystem
Gentagelsesperiode

Hovedkloakopland

Hovedledning
Hovedvandoplande

Husspildevand
Hydrologisk
reduktionsfaktor
Indsivende vand

Kapacitet, afløbssystem
Kildepladser
Klimafaktor

Tilsynsenhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Sekretariatet
fastsætter blandt andet prislofter og effektiviseringskrav for vand- og
spildevandsselskaberne i Danmark.
En kemisk proces der gør, at fosfor trækkes ud af spildevandet, så
belastningen af vandområderne mindskes.
Kloakopland med fællessystem.
Et anlæg betegnes som fælleskommunalt, hvis det drives i samarbejde
mellem to eller flere kommuner.
Ledning, der afleder både spildevand og regnvand.
Spildevandsanlæg, der ejes af flere grundejere, f.eks. en
grundejerforening eller et spildevandslav.
Et-strenget afløbssystem, der afleder spildevand og regnvand i samme
ledning.
Den hyppighed, hvormed en given regnhændelse, statistisk set, vil
forekomme. Hvis en regnhændelse har en gentagelsesperiode på 5 år
(T=5), betyder det, at regnhændelsen, statistisk set, forekommer 1
gang hvert 5. år.
Et hovedkloakopland betegner et geografisk afgrænset afløbssystem,
hvorfra afledningen af regn- og spildevand samles i en eller flere
overordnede afløbsledninger med fx afledning til et renseanlæg.
Det overordnede ledningssystem, hvorpå der er sluttet stik fra
ejendomme og/eller vejbrønde.
Vandområdeplanerne inddeler Danmark i 23 hovedvandoplande. Et
hovedvandopland er et større vandløbsopland, som er slået sammen
med et antal mindre vandløbsoplande.
Ved husspildevand forstås spildevand, der afledes fra husholdninger,
herunder afløb fra toiletter, køkken og bad.
Hydrologisk reduktionsfaktor er en faktor mellem 0 og 1, der angiver,
hvor stor en del af et givent opland, der giver bidrag til en afstrømning
fra oplandet.
Indsivende vand er fx grund- og vandløbsvand eller vand fra
omkringliggende utætte ledninger, som kan sive ind i utætte
afløbsledninger.
Ved et afløbssystems kapacitet forstås den maksimale mængde, som
systemet kan håndtere.
De steder, hvor vandforsyningen har placeret drikkevandsboringer.
En faktor, der angiver den forventede forøgelse i nedbørsmængder
som følge af klimaforandringer.
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Klimatilpasning

Kloakopland
Kvælstoffjernelse
Landvæsenskommissionskendelser
LAR

Med klimatilpasning menes i denne plan både håndtering af
hverdagsregn i afløbssystemet op til en 5-års hændelse (serviceniveau)
og håndtering af skybrudsregn, hvor det vurderes at være
samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.
Et afgrænset område med sammenhængende afløbssystem.
En biologisk proces, der gør, at kvælstof trækkes ud af spildevandet,
så belastningen af vandområderne mindskes.
Kendelser afsagt i forbindelse med etablering af afløbssystemer for år
tilbage.

Ledning

Lokal Afledning af Regnvand. Afledningen kan fx ske ved nedsivning
gennem faskine, regnbed eller grøft eller ved fordampning via grønt
tag eller lavning.
Se afløbsledning.

Ledningsnet

Se afløbssystem.

Medfinansieringsprojekt

Et kommunalt eller privat klimatilpasningsprojekt, der finansieres helt
eller delvist af Novafos i henhold til gældende regler.
Forsyningssekretariatet skal godkende projektet i forhold til Novafos'
involvering.
Se modelberegninger.

MIKE-URBAN
Miljøvurdering

Nedsivning

En vurdering af, hvilke positive og negative virkninger en plan eller et
projekt har for miljøet. Det er lovpligtigt at lave en screening for
miljøvurdering af spildevandsplaner.
I en model af afløbssystemet beregnes, hvordan regnvandet løber i
afløbssystemet samt evt. i vandløb og på overfladen. Beregningerne
kan foretages for en specifik regn eller for en længere periode.
Beregninger sker f.eks. vha. programmerne MIKE-Urban og MIKE-Flood.
Når regnvand ledes ned gennem jorden i stedet for til afløbssystemet.

Nedsivningsanlæg

Anlæg til nedsivning af regnvand.

Nedstrøms

Længere nede ad vandets vej i forhold til et givet punkt.

Novafos

Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal,
Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal
Kommuner.
Overløb, der sker i nødstilfælde, fx ved strømsvigt i en pumpestation.

Modelberegninger

Nødoverløb
Offentlige
spildevandsanlæg
Olieudskiller

Betegnelse for de afløbssystemer, der ejes af kommunernes
spildevandsselskaber fx. Novafos.
Renseenhed, der kan tilbageholde bl.a. olie. Etableres ofte i
forbindelse med separate regnvandsudløb på steder, hvor der kan ske
oliespild, f.eks. på tankstationer.
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Omfangsdræn

Opland
Opstuvning

Overfladevand
Overløb
Overløbsbygværker

Oversvømmelseskort

PE

Private spildevandsanlæg
Processpildevand
PULS
Pumpestation
Reduceret areal
Regnbed

Regnbetingede
udledninger
Regnvand
Regnvandsbassin
Regnvandsledning
Regnvandssystem
Regnvandsudløb

Drænledninger, lagt omkring en bygning, der har til formål at fjerne
vand i jorden umiddelbart omkring bygningen, så bygningen kan
holdes tør.
Se kloakopland.
Forhøjelse af vandstanden i afløbssystemet. Opstuvning i
afløbssystemet kan resultere i kælderoversvømmelse og vand på
terræn.
Se tag- og overfladevand.
Når der ved kraftig regn ikke er plads til al vandet i afløbssystemet,
ledes det overskydende vand til fx vandområde.
Bygværk, hvorfra der ved overbelastning af afløbssystemet kan ske
overløb af opblandet regn- og spildevand enten til et bassin, et andet
bygværk i afløbssystemet eller til et vandområde.
En grafisk præsentation, der – med udgangspunkt i et givent
scenarie/regnhændelse – viser, hvor der vil forekomme
oversvømmelse, samt hvor stor oversvømmelsen vil være.
PE er en forkortelse for personækvivalent. Det er en måleenhed der
udtrykker hvor meget en person forurener med pr. dag fx med BI5,
fosfor og kvælstof.
Et spildevandsanlæg, der ikke er ejet af et
spildevandsforsyningsselskab.
Spildevand fra virksomheders produktion, vask og rengøring af
produktionsudstyr, lokaler og biler.
Landsdækkende fælles database for spildevandsudledninger.
En pumpestation er et bygværk, hvor der er installeret pumper til at
løfte vandet fra et niveau til et højere niveau.
Det totale areal ganget med afløbskoefficienten. Dvs. den del af et
areal, hvorfra overfladevandet ledes til afløbssystemet.
En lavning i terrænet, der er designet til at modtage, opstuve og
nedsive afstrømmende regnvand og samtidig anlagt som et særligt
bed med planter, der både tåler tørre og våde vejrperioder.
Udledning i forbindelse med regnvejr. Det kan være udledning af
regnvand eller udledning af opblandet regn- og spildevand.
Regnvand benyttes til at beskrive vand fra befæstede arealer, dvs.
tag- og overfladevand.
Bassin i et separat regnvandssystem, der forsinker og evt. renser
regnvandet inden udløb til recipient.
Ledning, der afleder regnvand fra tage, overflader, veje samt vand fra
omfangsdræn og andet vand, der kan sidestilles med regnvand.
Ledningssystem til transport af tag- og overfladevand.
Udløb fra regnvandssystemer. Tag- og overfladevand ledes direkte til
recipient evt. gennem sandfang og olieudskiller.
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Renseanlæg
Rist

Anlæg til rensning af spildevand samt efterbehandling og håndtering
af restprodukter fra renseprocessen.
Rist, som opfanger større genstande i spildevandssystemet.

Rørbassin

Se bassinledning.

Sandfang

Dyb brønd eller specielt udformet bygværk til opsamling af tunge
partikler som sand og grus. Ind- og udløbsledninger etableres et stykke
over bunden. Etableres ofte i forbindelse med regnvandsudløb.

Sekundære
grundvandsspejl

Se terrænnært grundvand.

Separatkloakeret opland

Kloakopland med separatsystem.

Serviceniveau

Målsætning for, hvor ofte regn- og spildevand fra afløbssystemet må
forekomme i et givet niveau, fx i terræn.
En faktor, som i forbindelse med dimensionering af spildevandsanlæg
benyttes til at tage højde for usikkerheder.
Teknisk skrift fra Spildevandskomiteen under Ingeniørforeningen (IDA),
som omhandler funktionspraksis for afløbssystemer under regn og
anvendes ved dimensionering af afløbssystemer.
Teknisk skrift fra Spildevandskomiteen under Ingeniørforeningen (IDA),
som rummer opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende
regnintensiteter.
Teknisk skrift fra Spildevandskomiteen under Ingeniørforeningen (IDA),
som omhandler metoder til fastlæggelse af et serviceniveau, der
inkluderer regnvand på terræn.
DMI's definition af skybrud er en nedbørintensitet på mere end 15
millimeter på 30 minutter. Ordet bruges dog ofte i flæng for meget
store regnhændelser med risiko for oversvømmelser.
Veje, der transporterer regnvand fra skybrud mod recipient - fx. veje
med render og hævede kantsten eller hule kantsten og fortove.
Bassin, der modtager opblandet spildevand, og som leder vandet
tilbage til afløbssystemet, når der er kapacitet til det. Når sparebassinet
overbelastes, vil der ske overløb. Et sparebassin nedsætter således
aflastningerne af de mængder urenset spildevand, der udledes fra et
overløbsbygværk.
Ifølge spildevandsbekendtgørelsen er spildevand alt vand, der afledes
fra beboelse, virksomheder, øvrige bebyggelse samt fra befæstede
arealer, dvs. tag- og overfladevand. I denne spildevandsplan benyttes
ordet spildevand til at beskrive spildevand fra beboelse, virksomheder
og øvrige bebyggelse.
Ved et spildevandsanlæg forstås såvel åbne som lukkede ledninger
og andre anlæg, der tjener til afledning eller behandling af
spildevand.

Sikkerhedsfaktor
Skrift 27

Skrift 30

Skrift 31

Skybrud

Skybrudsvej
Sparebassin

Spildevand

Spildevandsanlæg
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Spildevandskloakeret
opland
Spildevandskomiteen
(SVK)
Spildevandslav

Spildevandstekniske
anlæg
Spjæld
SRO-system

Stikledning
Strømpeforing

Suspenderet stof

Særbidrag
Tag- og overfladevand

Tagvand
Terrænnært grundvand
Tilslutningsbidrag

To-strenget system
Tre-strenget system

Kloakopland, hvor kun husspildevand bortledes i afløbsledninger, og
hvor grundejer selv skal håndtere regnvandet (fx ved nedsivning).
Komite under Ingeniørforeningen (IDA), som bl.a. udgiver tekniske
skrifter omhandlende god ingeniørpraksis for dimensionering af
afløbssystemer.
Samling af ejendomme i et område, der etablerer, driver og
vedligeholder et privat spildevandsanlæg. Se også private
spildevandsanlæg.
Dele af spildevandssystemet. Bruges særligt i forbindelse med skelnen
mellem recipienter og spildevandstekniske anlæg
(regnvandsbassiner).
Anordning i afløbssystemet, så vandmængderne kan reguleres.
System til styring, regulering og overvågning (SRO). Systemet er ITbaseret og foretager automatisk styring af pumpestationer, spjæld
etc. Opbygget af målere mv., der indsamler data om niveauer,
vandføringer etc.
Tilslutningsledning til det offentlige afløbssystem. Der kan være både
en privat del og en offentlig del af en stikledning.
Metode til renovering af afløbsledninger. Ved strømpeforing trækkes
en ledning (strømpe) gennem den gamle afløbsledning, og den
hærdes ved varmebehandling.
Suspenderet stof er et mål for vandets indhold af partikulært materiale
(partikler og fnug), der flyder eller svæver i vand. SS er forkortelse for
suspenderet stof.
Særbidrag er et bidrag, der betales for afledning af særligt forurenet
spildevand til det almene spildevandssystem.
Regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer,
herunder jernbaner. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre
stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med
afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig anden
sammensætning.
Regnvand, som kun stammer fra tagflader, og som ikke har været i
kontakt med terrænbelægninger.
Terrænnært grundvand er karakteriseret ved at findes i terrænnære,
vandførende lag og at have et grundvandsspejl tæt på terræn.
Et bidrag til forsyningen som grundejer betaler for at blive tilsluttet det
almene spildevandssystem. Bidraget størrelse fremgår af Novafos'
takstblad.
Afløbssystem, der består af to ledninger: en til spildevand og en til
regnvand.
Afløbssystem, der består af tre ledninger f.eks. en til spildevand, en til
vejvand og en til vand fra tage og overflader med undtagelse af veje.
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Tunnelledning
TV-inspektion

Udløb

Uvedkommende vand
Vandafledningsbidrag

Vandområde
Vandområdeplan

Vejvand
Økonomiske rammer
(Tidligere prisloft)

Afløbsledning af meget stor dimension. Benyttes bl.a. til afledning ved
skybrud.
Undersøgelse, hvor et TV-kamera føres gennem en afløbsledning med
henblik på at registrere den fysiske og driftsmæssige tilstand, tilslutning
af stik mv.
Punkt, hvor vand fra regnvandssystemet eller overløb fra
fællessystemet løber ud i recipienten, eller hvor renset vand fra
renseanlæg ledes til recipient.
Indsivende vand og fejltilslutninger.
Bidrag, som Novafos opkræver for transport og behandling af
spildevand og regnvand. Bidraget beregnes som en takst pr. m3
vandforbrug. I tilfælde, hvor der ikke har været et vandforbrug,
afregnes bidraget efter målt eller beregnet afledning. Bidragets
størrelse fremgår af Novafos' takstblad.
Fx vandløb, sø eller hav.
Vandområdeplanerne er statslige planer, som indeholder indsatser,
der skal gennemføres for at opfylde fastlagte mål. Kommunerne har
en central rolle, når konkrete indsatser, som f.eks. indsatser på
spildevandsområdet, skal gennemføres.
Regnvand fra vejarealer.
Den økonomiske ramme fastlægger en øvre grænse for
spildevandsselskabets indtægter. Begrebet erstatter begrebet
"prislofter" (2017). Det er Forsyningssekretariatet, som fastsætter den
økonomiske ramme. Taksterne fastsættes på baggrund af den
økonomiske ramme.

67

Bilag 1 – Oplandsoversigt
Bilag 1 viser en oversigt over kloakeringsform, areal, befæstelsesgrad m.m. for de syv
hovedkloakoplande i Gentofte Kommune.

Opland

Kloakeringsform

Oplandsar
eal

Befæstet
areal

Befæstelse
sgrad

[ha]

[ha]

[%]

Renseanlæg

Hellerups opland

Fælleskloak/vejvandssepareret/se
paratkloak

399

149

37

Lynetten

Kildeskovsrendens opland

Fælleskloak

579

162

28

Lynetten

Skovshoveds opland

Fælleskloak

193

64

33

Lynetten

Enghaverendens opland

Fælleskloak

956

264

28

Lynetten

Søborghusrendens opland

Fælleskloak/vejvandssepareret/se
paratkloak

373

124

33

Lynetten

Tuborgs opland

Fælleskloak/vejvandssepareret/se
paratkloak

43

22

51

Lynetten

Sandtoftens opland

Fælleskloak

17

8

47

Mølleåværket

2.560

793
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Bilag 2 – Regnbetingede udledninger
Bilag 2 viser en oversigt over alle regnbetingede udledninger i Gentofte Kommune. Baseret på
beregninger af afløbssystemet fremgår det, hvor meget og hvor ofte de forskellige bygværker
aflaster/udleder til de specifikke vandområder. Placering af de regnbetingede udledninger kan ses
på spildevandsplanens Tekniske Hovedkort ved at aktivere datalaget bygværker og strømpile
under temaet ledninger.
Nr.

Navn

Opland

Ejer

Reduceret
areal

Bassinvolumen

Overløbshyppighed

Årlig
Årlig
aflastning udledning

[ha]

[m3]

[antal/år]

[m³/år]

[m³/år]

ØRESUND
Overløb
U1b

Bellevue, kystfjernt

Enghaverenden

Novafos

150

10.200

29

140.000

-

U2

Emiliekildevej

Skovshoved

Novafos

2,4

1.000

0,5

1.900

-

U3

Hvidørevej

Skovshoved

Novafos

6,2

1.600

0,5

750

-

U4

Damgårdsvej

Skovshoved

Novafos

8,5

800

0,5

470

-

Skovshoved

Novafos

0

0

<0,1

10

-

Skovshoved

Novafos

16

1.200

69

1.300.000

-

U5a
U5b

Skovshoved,
kystnært
Skovshoved,
kystfjernt

U6

Skovshovedvej

Skovshoved

Novafos

6

0

0,2

90

-

U7

Øresundshøj

Skovshoved

Novafos

18

0

0,8

500

-

U8

Charlottenlund

Skovshoved

Novafos

1,7

3.300

6,5

13.000

-

U9a

Constantia, kystnært

Kildeskovsrenden

Novafos

0

0

3,2

6.600

-

U9b

Constantia,
kystfjernt

Kildeskovsrenden

Novafos

130

13.800

5,3

39.000

-

U10

Sundvænget

Kildeskovsrenden

Novafos

8

0

0,6

120

-

U11

Sigridsvej

Kildeskovsrenden

Novafos

0,8

0

0,2

30

-

U12

Annasvej

Kildeskovsrenden

Novafos

2,2

0

0,1

40

-

U13

Højrups Allé

Kildeskovsrenden

Novafos

0,6

0

<0,1

<10

-

U15

Hambroes Allé

Hellerup

Novafos

2,2

0

0,1

30

-

U16

A.N. Hansens Allé

Hellerup

Novafos

3,3

0

0,2

50

-

U17

Lemchesvej

Hellerup

Novafos

41

2.250

2,8

6.100

-

U19

Marievej

Hellerup

Novafos

13

0

4

1.600

-

U53

Carolinevej

Hellerup

Novafos

3,1

0

1

170

-

Tuborg

HOFOR

372

0

12

346.000

-

Hellerup

Novafos

6,8

0

-

-

97.000

Hellerup

Novafos

0

0

-

-

0

UØ10.1

Vilhelmsdalløbet
Regnvandsudløb

UR1
UR2

Lille Strandvej,
kystfjernt
Lille Strandvej,
kystnært
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U2_R

Vejvand via U2

Skovshoved

Kommunal

0,9

0

-

-

5.300

U3_R

Vejvand via U3

Skovshoved

Kommunal

0,6

0

-

-

3.600

U4_R

Vejvand via U4

Skovshoved

Kommunal

0,5

0

-

-

3.000

Vejvand via U5a

Skovshoved

Kommunal

0,3

0

-

-

1.800

Hellerup

Novafos

0,2

0

-

-

1.200

Skovshoved

Kommunal

2,7

0

-

-

16.000

Tuborg

Novafos

0

0

-

-

0

U5a_R
UR7

Carolinevej

U28

Skovshoved Havn

Evanstonevej 6AR04000
skybrudskanal
TUBORG HAVN
Regnvandsudløb
U50

Tuborg

Tuborg

Novafos

0,3

0

-

-

1.900

U51

Tuborg

Tuborg

Novafos

1

0

-

-

6.000

U52

Tuborg

Tuborg

Novafos

1,3

0

-

-

7.800

TUB0017

Tuborg Boulevard 15

Tuborg

Novafos

0,1

0

-

-

760

TUB0028

Tuborg Boulevard 9

Tuborg

Novafos

0,7

0

-

-

4.400

TUB0180

Tuborg Sundpark 3

Tuborg

Novafos

0,8

0

-

-

4.900

TUB0300

Tuborg Sundpark 10

Tuborg

Novafos

0,3

0

-

-

1.900

TUB0400

Tuborg Havnevej 19

Tuborg

Novafos

0,7

0

-

-

4.400

Tuborg

Novafos

0,6

0

-

-

3.600

Tuborg

Novafos

1

0

-

-

6.000

TUB0449
TUB0600

Philip Heymanns Alle
17
Tuborg Havnepark
16

TUB0670

Tuborg Havnepark 7

Tuborg

Novafos

1

0

-

-

6.000

TUB0720

Tuborg Havnepark 1

Tuborg

Novafos

0,4

0

-

-

2.400

Poppelhøj

Søborghusrenden

Novafos

1,5

0

<0,1

<10

-

Ellemosevej

Søborghusrenden

Novafos

2,7

0

1,1

120

-

SØBORGHUSRENDEN
Overløb
U21
U21a

Regnvandsudløb
U21b

Højsgårds Allé

Søborghusrenden

Novafos

1

0

-

-

5.900

U21c

Ellemosevej

Søborghusrenden

Novafos

2

0

-

-

12.000

U47

Bækkebo

Søborghusrenden

Novafos

3

0

-

-

4.900

Søborghusrenden

Novafos

130

17.170

29

54.000

-

Enghaverenden

Novafos

4,6

260

0,1

20

-

NORDKANALEN /UTTERSLEV MOSE
Overløb
U25

Vangederenden

GENTOFTE SØ
Overløb
U26

Søbredden

BROBÆKKEN
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Overløb
U27

Brogårdsvej

Enghaverenden

Novafos

60

7.300

0,9

3.400

-

GENTOFTERENDEN
Overløb
U48

Bassinledning ved
Gentofterenden

Søborghusrenden

Novafos

7

1.000

5,1

11.000

-

U49

Dyssegårdsvej

Søborghusrenden

Novafos

14

1.300

5

8.800

-

HG29001

Ellegårdsvej /
Bassinledning

Søborghusrenden

Novafos

16

1.600

1,5

1.100

-

Regnvandsudløb
UR14

Nellikevej

Søborghusrenden

Novafos

0,2

0

-

-

1.000

U29

Lyngbyvej

Søborghusrenden

Novafos

7

0

-

-

42.000

U40

Vesterdalen

Søborghusrenden

Novafos

1

0

-

-

5.900

U41

Sønderdalen

Søborghusrenden

Novafos

0,1

0

-

-

830

U42

Mindevej

Søborghusrenden

Novafos

0,1

0

-

-

650

U43

Snerlevej

Søborghusrenden

Novafos

1,6

0

-

-

9.500

U44

Fuglegårdsvænget

Søborghusrenden

Novafos

6,1

0

-

-

36.000

U45

Teglværksbakken

Søborghusrenden

Novafos

0,9

0

-

-

5.300

U46

Røntoftevej

Søborghusrenden

Novafos

4,1

0

-

-

24.000

HG20000

Merianvej

Søborghusrenden

Novafos

1

0

-

-

5.900

HG86000

Thulevej

Søborghusrenden

Novafos

0,15

0

-

-

830

HG95000

Dyssegårdsvej

Søborghusrenden

Novafos

0,1

0

-

-

40

VINTAPPERSØEN
Regnvandsudløb
LV308

Lyngbyvej

Enghaverenden

Kommunal

0,5

0

-

-

3.000

LV297

Lyngby omfartsvej

Enghaverenden

Kommunal

0,9

0

-

-

5.300

Ørnegårdsvej 17
m.m.

Enghaverenden

Novafos

1,6

0

-

-

9.500

Søborghusrenden

Novafos

2,5

600

-

-

13.100

5Æ87000
NYMOSEN

Regnvandsudløb
UR13

Mosegårdsvej 15
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Bilag 3 – Bassiner
Bilag 3 viser en oversigt over bassiner.
Lokalitet

Type

Bassintype

Bassinvolumen Beskrivelse
[m3]

Bassin ved Henningsens Alle

Fælles

Bassin

1.800

Lukket bassin

Søholmslundbassin

Fælles

Bassin

700

Åbent bassin

Bassin ved Hellerup Strand

Fælles

Bassinledning

450

Ligger langs kysten fra Onsgårdsvej til Lemchesvej

Rygårdsrenden

Fælles

Bassinledning

3.700

Spunset kanal med betondæk. Ligger på grænsen t
Københavns Kommune. Afleder direkte til
Strandvængets Pumpestation

Bernstorffsrenden 1

Fælles

Bassinledning

1.000

Mellem Bernstorffsparken og Carl Baggers Allé. Opd
af spjæld

Bernstorffsrenden 2

Fælles

Bassinledning

1.000

Mellem Carl Baggers Allé og Dronning Louises Vej.
Opdelt af spjæld

Bassin ved Charlottenlund
Skov

Fælles

Bassinledning

3.300

Ø2.000 ledning fra Gyldenlundsvej til Ordrup Jagtv
og efterfølgende Ø1.500 ledning ud mod Øresund

Kildeskovsrenden

Fælles

Bassinledning

8.000

Ledningsbassin af varierende dimensioner fra Ø1.2
til en 2,9 m x 2,9 m rørlagt rende.

Bassin ved HIK

Fælles

Bassin

4.000

Lukket bassin under HIKs baner

Erichsensvej

Fælles

Bassin

800

Fælles

Bassinledning

4.600

Diameter op til Ø2.500 ledning fra Bellevue
Strandpark til Skovshoved Strand. Reducerer overl
fra U2-U5

Hundesø Mose

Fælles

Bassin

1.500

Åbent bassin med betonbund og græskanter

Søbredden

Fælles

Bassin

260

Brogårdsvej

Fælles

Bassin

4.500

Åbent bassin med spjæld ved indløbet. Renoveret i
2013

Ved Stadion

Fælles

Bassin

2.800

Lukket bassin. Anlagt i 2014

Skovmosetanken

Fælles

Bassin

60

Enghaverenden

Fælles

Bassinledning

8.700

Folkevej

Fælles

Bassinledning

370

Nymosepark

Fælles

Bassin

10.000

Hellerups opland

Kildeskovsrendens opland

Under parkeringspladsen

Skovshoved opland
Skovshoved bassinledning
Enghaverendens opland

Lukket bassin

Åbent bassin
Fra Hundesø Mose til Bellevue. Anlagt i forøget
dimension, så der er bassinvolumen. Spjæld ved
Hundesø Mose og ved Soløsevej

Søborghusrendens opland
Ligger i Vadbro
Ligger i Gladsaxe Kommune. Volumen benyttes af
både Gentofte og Gladsaxe
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Vangederenden 1

Fælles

Bassinledning

1.775

Opstrøms Nymosen. Opdelt af spjæld

Vangederenden 2

Fælles

Bassinledning

1.900

Mellem Nymosen og Ericavej. Opdelt af spjæld

Vangederenden 3

Fælles

Bassinledning

3.125

Fra Ericavej til Stjerneborg Allé

Bassinledning Ved Renden

Fælles

Bassinledning

600

Bassinledning langs
Gentofterenden

Fælles

Bassinledning

3.300

Fælles

Bassin

300

Løber sammen med bassinledning langs
Gentofterenden ved Søborghusrenden
Fra Lyngbyvej til Søborghusrenden

Sandtoftens opland
Nybrovej

Åbent bassin

Tuborgs opland
Ingen bassiner
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Bilag 4 – Pumpestationer
Bilag 4 viser en oversigt over pumpestationer ejet af Novafos.
Pumpestation

Beliggenhed

Antal
pumper
[stk.]

Ydelse
[l/s]

Hellerups opland
Carolinevej

Carolinevej 29, 2900 Hellerup

Hellerup Station (gangtunnel)

Hellerupgårdvej 2, 2900 Hellerup

1

5

Lille Strandvej

Lille Strandvej 29, 2900 Hellerup

3

200

Onsgårdsvej

Onsgårdsvej 18, 2900 Hellerup

2

250

Springbanen

Bernstoffsvej 105, 2900 Hellerup

2

200

Eivindsvej

Eivindsvej 52, 2920 Charlottenlund

2

75

HIK Bassin*

Maglemosevej 63, 2900 Hellerup

1
1

6
38

Constantia

Strandlund 150, 2920 Charlottenlund

4

300

Skovshoved

Kystvejen 26, 2920 Charlottenlund

4
4

250
700

Strandvejen 168

Strandvejen 168, 2920 Charlottenlund

2

10

Bernstoffs Have

Solbakkevej 49 (Berntorff Haveforening)

1

12

Bernstoffslunds Allé

Bernstoffslund Allé 12D, 2920 Charlottenlund

1

15

Dalparken

Dalparken 2, 2820 Gentofte

2

30

Hundesømosen*

Jægersborg Allé 148A, 2820 Gentofte

1

7

Klampeborgvej 6

Klampenborgvej 6, 2920 Charlottenlund

1

5

Niels Stensensvej

Niels Steensens Vej, 2820 Gentofte

2

41

Schimmelmanns Have

Schimmelmanns Have 11, 2930
Klampenborg

2

54

Skovporten

Skovporten, 2930 Klampenborg

2

46

Søbredden*

Søbredden 4, 2820 Gentofte

2

36

Ved Stadion*

Ved Stadion 6, 2820 Gentofte

2

105

Vintappersøen

Vintappervej 8, 2800 Lyngby

1

15

Agertoften

Agertoften 5, 2820 Gentofte

1

30

Kongelysvej

Kongelysvej 24, 2820 Gentofte

2

30

Mosebuen

Mosebuen 28, 2820 Gentofte

2

95

Mosegårdsvej

Mosegårdsvej 25E, 2820 Gentofte

2

19

Nymosepark*

Ericaparken 33, 2820 Gentofte

2

120

Thulevej

Thulevej 2, 2870 Dyssegård

2

30

Kildeskovsrendens opland

Skovshoved opland

Enghaverendens opland

Søborghusrendens opland
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Tuborg Haveby

Ellegårdsvej 22, 2820 Gentofte

5

5

Bygning 110

Tuborg Havnevej 12, 2900 Hellerup,
Gentofte

2

40

Philip Heymanns Allé

Philip Heymanns Allé 1, 2900 Hellerup

Klapbroen

Tuborg Havnevej, østsiden af broen,
Gentofte

2

35

Dessau Blvd.

Tuborg Havnepark 20, 2900 Hellerup

2

27

Tuborg Nord

Tuborg Sundpark 15, 2900 Hellerup

3
2
1

430
225
200

Nybrovej 50, 2820 Gentofte

1

30

Tuborgs opland

Sandtoftens opland
Solvang
*Pumpestation i forbindelse med
bassin
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Bilag 5 – Fælleskommunale anlæg
Bilag 5 viser en oversigt over fælleskommunale anlæg med angivelse af Gentoftes ejerandel i de
enkelte anlæg.
Ejerfordeling i %
Ejerandel
Gentofte
%

Opgørelsesmetode

Ansvarlig for
drift

Ledn. Renseanlæg Damhusåen til
Sjællandsbro - Kløvermarksvej –
Øresund

8,6

Gennemsnitlig vandmængde over seneste 3 år,
hele LF -oplandet iht. driftsaftale

HOFOR

Ledn. Strandvænget til Renseanlæg
Lynetten

33

TRANSPORTSYSTEM
Fællesejede anlæg i København

Ledn. Gentofte til Rymarksvej (mod
Strandvænget)
Ledn. Rymarksvej til pumpestation
Strandvænget og udløbsledning til
Øresund

12,4

Gennemsnitlig vandmængde over seneste 3 år,
Strandvængets og Skovshoved opland iht.
Driftsaftale
Gennemsnitlig vandmængde over seneste 3 år,
Strandvænget ekskl. Frederiksberg

HOFOR
HOFOR

11,8

Gennemsnitlig vandmængde over seneste 3 år,
Strandvængets opland iht. driftsaftale

HOFOR

Vilhelmsdalløbet

15,4

Gennemsnitlig vandmængde over seneste 3 år,
dele af Strandvængets opland iht. driftsaftale

HOFOR

Ristebygværk Vilhelmsdalløbet, udløb

15,4

Gennemsnitlig vandmængde over seneste 3 år,
dele af Strandvængets opland iht. driftsaftale

HOFOR

Pumpestation Scherfigsvej

19,3

Gennemsnitlig vandmængde over seneste 3 år,
dele af Strandvængets opland iht. driftsaftale

HOFOR

Pumpestation Strandvænget

11,8

Gennemsnitlig vandmængde over seneste 3 år,
Strandvængets opland iht. driftsaftale

HOFOR

8,6

Gennemsnitlig vandmængde over seneste 3 år,
hele LF -oplandet iht. driftsaftale

HOFOR

Ermelundsstien

33,3

Kendelse

Novafos

Vangederenden

44

Kendelse

Novafos

Hollandsrenden

50

Kendelse

Novafos

Nymoseparkbassin

44

Kendelse

Novafos

Pumpestation Sjællandsbroen
Fællesejede anlæg i Gentofte

Fællesejede anlæg i Gladsaxe

RENSEANLÆG
Fællesejede anlæg i LyngbyTaarbæk
Renseanlæg Mølleåværket

1,51

LyngbyTaarbæk
Forsyning

6

BIOFOS

Fællesejede anlæg i København
Renseanlæg Lynetten
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Bilag 6 – Afløbskoefficienter
Afløbskoefficienter bruges til at regulere hvor stor del af ejendommens regnvand, dvs. tag- og
overfladevand, der må afledes til afløbssystemet. Hermed er afløbskoefficienten et udtryk for, hvor
stor del af nedbøren, der må ledes direkte til kloakken. Afløbskoefficienten er et tal mellem 0 og 1,
der udtrykker, hvor meget af det regnvand, der falder på en grund, der må ledes uforsinket til
afløbssystemet. En afløbskoefficient på 0,2 betyder, at 20 % af det regnvand, som falder på
grunden må ledes uforsinket til afløbssystemet.
Et eksempel: En villaejendom på 1000 m2, har anlagt fliser, hus, og en indkørsel med tæt belægning
på 200 m2, og regnvandet ledes til kloakken. Det giver en befæstelsesgrad på 20 %, hvilket svarer til
en afløbskoefficient på 0,2. I Gentofte Kommune er den typiske afløbskoefficient for villaer (åbenlav parceller) fastsat til 0,2. I eksemplet er afløbskoefficienten derfor overholdt. Der ønskes nu en
udvidelse af terrassen på 50 m2. Dette vil medføre, at ejendommens afløbskoefficient stiger til 0,25
(250/1000 = 25 %). For at kunne overholde afløbskoefficienten skal der enten etableres en
forsinkelsesløsning på ejendommen eller søges om tilladelse til lokal nedsivning af regnvandet fra
de 50 m2 ekstra terrasse. Dette for at sikre, at der fortsat kun sker afledning af regnvand direkte i
afløbssystemet fra, hvad der svarer til 200 m2.
Som udgangspunkt er afløbskoefficienterne, der kan ses af kortet nedenfor, gældende. Dog kan
der fremadrettet i forbindelse med ændringer i arealanvendelsen og udarbejdelse af
tilslutningstilladelser i forbindelse med separeringen blive taget stilling til, om en fastsat
afløbskoefficient forsat er hensigtsmæssig. Evt. ændringer i afløbskoefficienter vil tage
udgangspunkt i følgende tabel:
•
•
•
•
•
•

Rekreative formål (Parker, grønne områder, rekreative arealer) 0,10
Villaer (åben-lav, parceller) 0,2
Rækkehuse (tæt-lav, dobbelthuse, klyngehuse) 0,25
Etageboliger (etagebyggeri, boligblokke) 0,50
Centerområder (Bymidte, bytorv, centerstrøg, tætbebygget etagebyggeri) 0,80
Erhverv (kontor, serviceerhverv, fremstilling, håndværk og produktion) Individuel for hvert
industrikvarter.

Når der i forbindelse med nybyggeri og separering af private matrikler meddeles tilslutningstilladelse
for tag- og overfladevand, vil der blive fastsat en afledningsret. Afledningsretten er et udtryk for det
højst tilladelige flow [l/s] til afløbssystemet og skal til enhver tid overholdes. Afledningsretten
fastsættes ved at gange matriklens størrelse i hektar med afløbskoefficienten og en fastsat
dimensionsgivende regnintensitet fastsat i spildevandsplanen.
Den dimensionsgivende regnintensitet er i Spildevandsplan 2022-2032 fastsat til 130 l/s pr. hektar.
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Fællesrådet for grundejerforeninger
i Gentofte Kommune
20. april 2022

Gentofte Kommune
Beslutningstagere i kommunalbestyrelsen i forbindelse
med Gentofte Kommunes Spildevandsplan
Endvidere sendt via høringsportalen

Høringssvar til ”Forslag til Gentofte Kommunes Spildevandsplan
2022-2032”
Fællesrådet af Grundejerforeninger i Gentofte Kommunen omfatter grundejerforeningerne
Gentofte Sogns Grundejerforening, Hellerup-Maglegård Grundejerforening, Dyssegård
Grundejerforening, Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening, Ordrup-Charlottenlund
Grundejerforening og Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening.
Fællesrådet har drøftet kommunens planer for separering af spildevand og i den forbindelse
haft møder med formanden for kommunens tekniske udvalg Karen Riis Kjølbye, formand for
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Jimmy Svantemann, Klima-, Forsynings- og Miljøchef.
Projektet er angiveligt det største infrastrukturprojekt i nyere tid i Gentofte med et budget på
anslået 7 mia. kr. Hertil kommer udgifterne til rørføring på private grunde. I betragtning af
projektets betydning virker det som om, beslutningsgrundlaget i kommunalbestyrelsen har
været baseret mere på subjektive kriterier end på konkrete økonomiske analyser.
På møderne med kommunen er argumenter som ”vi vil aldrig have et overløb i Øresund” og
”det kan vi ikke være bekendt i fremtiden” været dem, der er blevet fremført. Fra Fællesrådet
mener vi imidlertid, at der er behov for en nøgtern analyse af omkostninger og effekt.
Vi vil gerne have afdækket beslutningsprocessen med henblik på at forstå, om der foreligger et
tilstrækkeligt grundlag for konsekvensanalyse og investeringsprioritering.
Helt konkret har vi følgende forslag og spørgsmål:

Formand: Georg Sandersen
Adresse: Søgårdsvej 18 C, 2820 Gentofte.
Telefon: 60 16 59 33
Mail: georg@famsandersen.dk

Næstformand: Flemming Lund
Adresse: Emiliekildevej 13 D, 2930 Klampenborg
Telefon: 25 29 73 30 * 39 63 08 76
Mail: flemming.lund@kabelmail.dk

Fællesrådet for grundejerforeninger
i Gentofte Kommune


Man taler fra kommunens side om en 100 % sikring mod overløb. Som bekendt er 100
% løsninger meget dyre, og i mange tilfælde vil det være acceptabelt med løsninger,
som både effektmæssigt og økonomisk fastsættes til et sted mellem 80 og 95 %.
Fællesrådet vil foreslå, at dette bringes med ind i planlægningen



Med udgangspunkt i vores forslag om at stile efter mindre end 100 % løsning, kunne
man analysere, hvor langt man kunne nå ved at sikre offentlige bygninger, veje,
sportanlæg, baneanlæg og lignende. Der vil være tale om ejendomme og anlæg, som
kommunen, staten, Banedanmark og andre offentlige instanser ejer



Der vil være private ejendomme, hvor det vil være meget dyrt og kompliceret at
separere, og her har man talt om, at der vil kunne opnås en dispensation, så man kan
undlade separering. Vi ønsker fastsat objektive kriterier/beløbsgrænser for disse
tilfælde



Der er åbenbart ikke mulighed for kollektiv solidarisk finansiering i øjeblikket, men det
må være en opgave for KL at påvirke staten, så det bliver muligt. Gentofte-Gladsaxe
Fjernvarme tilbyder et lægge fjernvarme ind gratis i forbindelse med udlægningen.
Kan der laves en lignende model i forbindelse med spildevandsudlægningen?



Hvis grundejeren selv skal finansiere, må der kunne ske en indefrysning af et lån fra
kommunen i ejendommen, som bliver udløst til forfald, når ejendommen handles

I den sidste ende kommer Gentoftes borgere alle til at betale for Novafos investering i
projektet, foruden, at den enkelte grundejer selv skal betale for de direkte omkostninger på
egen grund. Disse omkostninger lægger vi over på både nuværende borgere og fremtidige
generationer.
Som bilag til dette svar er udarbejdet en uddybende gennemgang af problemstillingerne, som
belyser kompleksiteten og de mange risici ved projektet.
På vegne af
Fællesrådet for grundejerforeninger i Gentofte Kommune
Georg Sandersen
Formand

Formand: Georg Sandersen
Adresse: Søgårdsvej 18 C, 2820 Gentofte.
Telefon: 60 16 59 33
Mail: georg@famsandersen.dk

Flemming Lund
Næstformand

Næstformand: Flemming Lund
Adresse: Emiliekildevej 13 D, 2930 Klampenborg
Telefon: 25 29 73 30 * 39 63 08 76
Mail: flemming.lund@kabelmail.dk

Fællesrådet for grundejerforeninger
i Gentofte Kommune
Bilag
til høringssvar vedrørende spildevandsplan

Indhold i bilaget
I dette bilag uddybes væsentlige problemstillinger i forbindelse med den fremlagte
spildevandsplan for Gentofte Kommune. I bilaget stilles en række konkrete spørgsmål. En
besvarelse og offentliggørelse af disse spørgsmål anses for nødvendig, før der træffes en politisk
beslutning om spildevandsplanen.

Generelt resumé
Høringssvarets hovedkonklusioner kan sammenfattes således:
1. Grundejerforeningerne anerkender behovet for at iværksætte afhjælpende
foranstaltninger i en eller anden form for de i høringsmaterialet påpegede problemer med
overløb af spildevand. Vi stiller imidlertid store spøgmålstegn ved den valgte 100% løsning
2. Høringsmaterialet er kendetegnet ved et totalt fravær af relevante data, der gør det muligt
at vurdere effekten af alternative og/eller reducerede løsninger. Det foreliggende
høringsmateriale anses derfor som utilstrækkeligt til at kunne danne baggrund for en
kvalificeret vurdering af oplæggets anvendelighed og proportionalitet mellem
investeringens omfang og den opnåede effekt
3. Konsekvenserne for den enkelte grundejer har et usædvanligt stort og byrdefuldt omfang
af såvel økonomisk som praktisk karakter
4. Det anses som nødvendigt med et udbygget beslutningsoplæg med mindst en besvarelse
på de i det følgende omtalte problemstillinger i forbindelse med 1. Finansiering og
brugerbetaling, 2. Serviceniveau, 3. Datagrundlag, 4. Ramme for udstedelse af
dispensationer og 5. Vejledning til grundejerne under processen
5. Den endelige politiske beslutning om spildevandsplanen bør først foretages, når det under
punkt 4 omtalte udbyggede beslutningsoplæg foreligger og har været til offentlig debat

Finansiering og brugerbetaling

Formand: Georg Sandersen
Adresse: Søgårdsvej 18 C, 2820 Gentofte.
Telefon: 60 16 59 33
Mail: georg@famsandersen.dk

Næstformand: Flemming Lund
Adresse: Emiliekildevej 13 D, 2930 Klampenborg
Telefon: 25 29 73 30 * 39 63 08 76
Mail: flemming.lund@kabelmail.dk

Fællesrådet for grundejerforeninger
i Gentofte Kommune
Grundejerforeningerne har ikke overblik over de samlede økonomiske konsekvenser for
grundejerne. Høringsmaterialet bidrager ikke til en afklaring.
Samlet set er der tale om en endog meget stor investering for en kommune af vores størrelse. Et
beløb på 7 – syv – milliarder kroner er nævnt uofficielt. Det vides ikke, om dette beløb er med eller
uden omkostningerne for den enkelte grundejer. Beløbet er ikke verificeret. Selvom der er tale om
en lang investeringsperiode, og selv om der er usikkerhed om størrelsen på den endelige
investering, er der tale om en meget stor investering.
Det grundlæggende spørgsmål er, om der er tale om en fornuftig samfundsmæssig investering
med en rimelig sammenhæng mellem investering og nytteværdi. Det er i denne forbindelse uklart,
hvilke konsekvenser der vil opstå ved en reduceret plan udtrykt som antal overløb i en given
tidsperiode ved en adskillelse på mindre end 100%. Der er derfor et behov for en tydeliggørelse af,
hvor det samfundsmæssigt optimale punkt ligger i forholdet mellem investering og konsekvens.
I dagens situation er kendskabet til beslutningsgrundlaget stærkt mangelfuldt. I denne forbindelse
er vi opmærksomme på Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3, hvorefter beslutninger truffet af
kommunalbestyrelsen ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Kommunalbestyrelsen
beslutning vil således være bindende med ukendte betydelige konsekvenser for borgerne til følge,
såfremt beslutningen alene baserer sig på det foreliggende materiale. Det er derfor nødvendigt
med den størst mulige afklaring af tvivlsspørgsmål inden, der træffes endelig politisk beslutning.
Det er således grundejerforeningernes opfattelse, at det vil være relevant at drøfte mindre
ambitiøse planer med kendte konsekvenser, såfremt der herved kan opnås betydelige besparelser.
I fortsættelse heraf og i lyset af den endog meget store investering, der er tale om, anser
grundejerforeningerne det for nødvendigt, at de samfundsøkonomiske konsekvenser holdt op
mod den opnåede effekt vurderes og synliggøres inden, der træffes en politisk beslutning.
Der vil forventeligt være grundejere, der vil få vanskeligheder ved at kunne betale for
etableringsomkostningerne i forbindelse med etablering af separering på egen grund. Tilsvarende
vil muligvis også blive tilfældet for de fremtidige spildevandsafgifter. Det foreslås, at der gives
mulighed for enten optagelse af offentlige lån til formålet, opsat betaling og/eller
afdragsordninger for visse grupper af boligejere. Rammerne for sådanne tiltag bør være afklaret
før der træffes en politisk beslutning.
De beskrevne problemstillinger udløser følgende konkrete spørgsmål og forhold til afklaring:



Hvor stor forventes den samlede investering at blive?
Hvor stor en del af den samlede investering finansieres af forsyningsselskabet, og hvor stor
en del finansieres af den enkelte grundejer i forbindelse med arbejder på egen grund?

Formand: Georg Sandersen
Adresse: Søgårdsvej 18 C, 2820 Gentofte.
Telefon: 60 16 59 33
Mail: georg@famsandersen.dk

Næstformand: Flemming Lund
Adresse: Emiliekildevej 13 D, 2930 Klampenborg
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Fællesrådet for grundejerforeninger
i Gentofte Kommune


Hvordan forventes vandafledningsafgiften at blive påvirket? – år for år eller periode for
periode frem til den fulde finansiering er på plads



Hvordan vil de konkrete regler for optagelse af offentlige lån og/eller opsat betaling af
etableringsomkostningerne på egen grund se ud?

Desuagtet at det nuværende lovgrundlag efter det oplyste ikke giver mulighed for solidariske
løsninger, hvor forsyningsselskabet betaler for arbejder på privat grund, er det
grundejerforeningernes opfattelse, at finansieringen skal være solidarisk og baseret på det
optimale serviceniveau mellem investering og nytteværdi med kendte konsekvenser. Der bør i
denne forbindelse tages højde for de grundejere, der på frivillig basis allerede har etableret fuld
separering.

Serviceniveau
Ved serviceniveau forstås en angivelse af, hvor ofte vand fra henholdsvis regnvandskloakker og
fælleskloakker må forekomme på terræn i skadevoldende mængder, opgivet som det
gennemsnitlige forventede antal år mellem hver hændelse. For det tilfælde Novafos og/eller
Gentofte Kommune skulle anvende en anden terminologi, må vi anlægge en analogibetragtning.
Fastsættelse af et serviceniveau fremgår af Miljøbeskyttelsesloven § 32, stk. 5, nummer 1, der har
følgende ordlyd:
”Stk. 5. Miljøministeren kan efter forhandling med klima-, energi- og forsyningsministeren og
erhvervsministeren fastsætte regler om,
1) at et serviceniveau for håndtering af tag- og overfladevand i planlægningen efter stk. 1 (se note
1 efterfølgende) skal fastsættes af kommunalbestyrelsen til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt
niveau,
2) ………”
Note 1:
§ 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, hvor kloakeringsområder for de enkelte
spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, fastlægges. En
spildevandsplan kan helt eller delvis udarbejdes i samarbejde med andre kommuner.

Delegationsbeføjelsen i stk. 5 er efterfølgende udmøntet i Bekendtgørelse nummer 2276 dateret
den 29. januar 2020 med tilhørende vejledning, hvortil vi henholder os.
Serviceniveauet for Gentofte Kommune eller delområder i kommunen er ikke eksplicit omtalt
noget sted i høringsmaterialet. Da høringsmaterialet lægger op til fuld – altså 100% - separering,
må dette tolkes som et serviceniveau udtrykt som, at der aldrig vil forekomme overløb.

Formand: Georg Sandersen
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Fællesrådet for grundejerforeninger
i Gentofte Kommune
Dette formodede serviceniveau anser vi for endog meget ambitiøst og derved også unødvendigt
omkostningskrævende. Et serviceniveau af denne karakter synes i øvrigt ikke at opfylde kravet i

lovgivningen om, at serviceniveauet skal være samfundsmæssigt hensigtsmæssigt, jævnfør
ovenfor.
Med henblik på at kunne vurdere hensigtsmæssigheden i det foreslåede serviceniveau er det
nødvendigt at kende serviceniveauet i andre kommuner, herunder kommunerne i Novafos
område. Da Københavns Kommune er særlig omtalt i høringsmaterialet, vil det ligeledes være
ønskeligt at kende serviceniveauet i Københavns Kommune.
Dette udløser følgende spørgsmål til afklaring:






Er det korrekt antaget, at serviceniveauet i Gentofte Kommune er, at overløb aldrig må
forekomme?
Hvad vil serviceniveauet være, såfremt der alene foretages en separering på arealer ejet af
Gentofte Kommune amt andre offentlige arealer, herunder Gentofte Hospital?
Hvad er serviceniveauet konkret i de øvrige kommuner i Novafos område?
Hvad er serviceniveauet konkret i Københavns Kommune?
Hvor stor spredning er der i serviceniveauet i samtlige kommuner i Danmark?

Datagrundlag
Det udsendte høringsmateriale er mangelfuldt for så vidt angår konkrete data. Dette vanskeliggør,
ja umuliggør at kunne foretage kvalificerede vurderinger af, hvorvidt spildevandsplanen opfylder
Miljøbeskyttelseslovens krav om, at spildevandsplaner skal have et samfundsøkonomisk
hensigtsmæssigt niveau. Kravet fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 5, nummer 2, der har
følgende ordlyd:
”Stk. 5. Miljøministeren kan efter forhandling med klima-, energi- og forsyningsministeren og
erhvervsministeren fastsætte regler om,
1) ………
2) at kommunalbestyrelsen skal lægge specifikke kortlægninger, data, beregninger og
vurderinger til grund ved fastsættelse af det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige niveau, jf.
nr. 1,
3) ………”

Den i nummer 2 foreskrevne samfundsøkonomiske vurdering kan ikke udledes af
høringsmaterialet.
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Fællesrådet for grundejerforeninger
i Gentofte Kommune
Data hhv. beskrivelser synes således at mangle på følgende områder:





Det nuværende omfang af overløb udtrykt i ”sværhedsgrad” – antal overløb pr. tidsenhed
udtrykt på meningsfuld og sammenlignelig måde (ikke alle overløb kan være lige alvorlige)
Forventet reduktion i antal overløb udtrykt i ”sværhedsgrad” i forbindelse med
etableringen af de enkelte faser i spildevandsplanen
Forventet investering for de enkelte faser i spildevandsplanen

En besvarelse af disse spørgsmål anses som en nødvendig del af beslutningsgrundlaget.

Rammer for udstedelse af dispensationer
Der vil forventeligt opstå et antal situationer, hvor en separering af enkelte afløb på den enkelte
matrikel vil nødvendiggøre en uforholdsmæssig stor investering, og hvor nytteværdien vil være
beskeden set i den store sammenhæng. Dette kan f.eks. forekomme som en konsekvens af husets
konstruktion, afløb under huset eller meget lange afløb. I sådanne situationer hvor der objektivt
set synes at være en disproportionalitet mellem investeringens størrelse og nytteværdien, må der
nødvendigvis foreligge dispensationsmuligheder.
Hele spildevandsplanen og de usikkerhedsmomenter, den skaber på det foreliggende grundlag,
må anses som ”en tikkende bombe” under boligmarkedet forstået på den måde, at potentielle
købere ikke kender størrelsen på den kommende regning som følge af spildevandssepareringen.
For at begrænse denne usikkerhed er det nødvendigt med kendskab til mulighederne for
dispensation. Dette udløser følgende behov:




Det er af afgørende betydning, at grundejere, der er eller vil komme i situationer med
enkeltstående meget dyre afløb, allerede i forbindelse med den politiske vedtagelse af
spildevandsplanen kender præmisserne for at kunne opnå dispensation
Det er ønskeligt, at der etableres procedurer, der sikrer, at potentielle grundejere på et så
tidligt tidspunkt som muligt kan få et bindende tilsagn om, at dispensation i en konkret
situation kan opnås

Vejledning til grundejerne under processen
Det fremgår af høringsmaterialet, at den enkelte grundejer selv skal forestå separeringen på egen
grund. Dette vil udløse et arbejde af ukendt omfang for den enkelte grundejer.
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Fællesrådet for grundejerforeninger
i Gentofte Kommune
Mange grundejere vil forventeligt gerne på et så tidligt tidspunkt som muligt have et overblik over
de fremtidige konsekvenser. Er det lidt eller meget gravearbejde, der skal udføres på min grund,
og hvordan skal arbejdet udføres? Hvor ligger spildevandsledningerne i dag, og hvor skal de
fremtidige ligge? Hvor store omkostninger udtrykt i en størrelsesorden vil der blive tale om?
Mange grundejere vil formentlig blive beroliget ved at få dette overblik. Dette skærper imidlertid
behovet for vejledning i den første tid efter vedtagelsen af spildevandsplanen. Det er derfor
nødvendigt at vide


Hvor kan den enkelte grundejer konkret henvende sig for at få tilvejebragt det nødvendige
overblik?

Det forudsættes, at denne vejledning kan ydes af kommunen uden vederlag, eventuelt ved et
beskedent gebyr.

Den videre proces
I lyset af de ekstraordinære store byrder af såvel økonomisk som praktisk karakter der vil blive
pålagt en stor gruppe borgere ved en vedtagelse af udkast til spildevandsplanen uden ændringer,
anser grundejerforeningerne det for nødvendigt, at klarheden om beslutningsgrundlaget øges i
betydelig grad. Som minimum anser vi det for nødvendigt, at de i dette høringssvar stillede
spørgsmål besvares og offentliggøres inden, der træffes en politisk beslutning om
spildevandsplanen. I hvilken udstrækning dette vil nødvendiggøre en fornyet høringsproces, må
det videre forløb vise.
Grundejerforeningerne stiller sig til rådighed for en fortsat dialog om hensigtsmæssigheden i den
udsendte spildevandsplan.
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Næstformand: Flemming Lund
Adresse: Emiliekildevej 13 D, 2930 Klampenborg
Telefon: 25 29 73 30 * 39 63 08 76
Mail: flemming.lund@kabelmail.dk

Høringssvar: 817

Spildevandsseparering
Dato: 24-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Gentofte

Høringssvar
Vi tilslutter os det af "Fællesrådet for grundejerforeninger" indsendte høringssvar.

Høringssvar: 818

Spildevandsplanen
Dato: 24-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 819

Afledning af regnvand og spildevand separering
Dato: 24-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentoftr

Høringssvar: 820

Spildevandsseparering
Dato: 24-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os det af Fællesrådet indsendte høringssvar

By: Gentofte

Høringssvar: 821

Afledning af regnvand og spildevand. Separering.
Dato: 24-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Gentofte

Høringssvar: 822

Spildevandsplan
Dato: 24-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 823

Spildevandsplan
Dato: 24-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 824

Spildevandsplan
Dato: 24-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 825

Spillevandsplan
Dato: 24-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 826

Separation af spildevand
Dato: 24-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Fællesrådet for grundejerforeninger
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Høringssvar til ”Forslag til Gentofte Kommunes Spildevandsplan
2022-2032”
Fællesrådet af Grundejerforeninger i Gentofte Kommunen omfatter grundejerforeningerne
Gentofte Sogns Grundejerforening, Hellerup-Maglegård Grundejerforening, Dyssegård
Grundejerforening, Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening, Ordrup-Charlottenlund
Grundejerforening og Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening.
Fællesrådet har drøftet kommunens planer for separering af spildevand og i den forbindelse
haft møder med formanden for kommunens tekniske udvalg Karen Riis Kjølbye, formand for
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Jimmy Svantemann, Klima-, Forsynings- og Miljøchef.
Projektet er angiveligt det største infrastrukturprojekt i nyere tid i Gentofte med et budget på
anslået 7 mia. kr. Hertil kommer udgifterne til rørføring på private grunde. I betragtning af
projektets betydning virker det som om, beslutningsgrundlaget i kommunalbestyrelsen har
været baseret mere på subjektive kriterier end på konkrete økonomiske analyser.
På møderne med kommunen er argumenter som ”vi vil aldrig have et overløb i Øresund” og
”det kan vi ikke være bekendt i fremtiden” været dem, der er blevet fremført. Fra Fællesrådet
mener vi imidlertid, at der er behov for en nøgtern analyse af omkostninger og effekt.
Vi vil gerne have afdækket beslutningsprocessen med henblik på at forstå, om der foreligger et
tilstrækkeligt grundlag for konsekvensanalyse og investeringsprioritering.
Helt konkret har vi følgende forslag og spørgsmål:
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•

Man taler fra kommunens side om en 100 % sikring mod overløb. Som bekendt er 100
% løsninger meget dyre, og i mange tilfælde vil det være acceptabelt med løsninger,
som både effektmæssigt og økonomisk fastsættes til et sted mellem 80 og 95 %.
Fællesrådet vil foreslå, at dette bringes med ind i planlægningen

•

Med udgangspunkt i vores forslag om at stile efter mindre end 100 % løsning, kunne
man analysere, hvor langt man kunne nå ved at sikre offentlige bygninger, veje,
sportanlæg, baneanlæg og lignende. Der vil være tale om ejendomme og anlæg, som
kommunen, staten, Banedanmark og andre offentlige instanser ejer

•

Der vil være private ejendomme, hvor det vil være meget dyrt og kompliceret at
separere, og her har man talt om, at der vil kunne opnås en dispensation, så man kan
undlade separering. Vi ønsker fastsat objektive kriterier/beløbsgrænser for disse
tilfælde

•

Der er åbenbart ikke mulighed for kollektiv solidarisk finansiering i øjeblikket, men det
må være en opgave for KL at påvirke staten, så det bliver muligt. Gentofte-Gladsaxe
Fjernvarme tilbyder et lægge fjernvarme ind gratis i forbindelse med udlægningen

•

Hvis grundejeren selv skal finansiere, må der kunne ske en indefrysning af et lån fra
kommunen i ejendommen, som bliver udløst til forfald, når ejendommen handles

I den sidste ende kommer Gentoftes borgere alle til at betale for Novafos investering i
projektet, foruden, at den enkelte grundejer selv skal betale for de direkte omkostninger på
egen grund. Disse omkostninger lægger vi over på både nuværende borgere og fremtidige
generationer.
Som bilag til dette svar er udarbejdet en uddybende gennemgang af problemstillingerne, som
belyser kompleksiteten og de mange risici ved projektet.
På vegne af Fællesrådet for
grundejerforeninger i Gentofte Kommune
Georg Sandersen
Formand
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Bilag
til høringssvar vedrørende spildevandsplan

Indhold i bilaget
I dette bilag uddybes væsentlige problemstillinger i forbindelse med den fremlagte
spildevandsplan for Gentofte Kommune. I bilaget stilles en række konkrete spørgsmål. En
besvarelse og offentliggørelse af disse spørgsmål anses for nødvendig, før der træffes en politisk
beslutning om spildevandsplanen.

Generelt resumé
Høringssvarets hovedkonklusioner kan sammenfattes således:
1. Grundejerforeningerne anerkender behovet for at iværksætte afhjælpende
foranstaltninger i en eller anden form for de i høringsmaterialet påpegede problemer med
overløb af spildevand. Vi stiller imidlertid store spøgmålstegn ved den valgte 100% løsning
2. Høringsmaterialet er kendetegnet ved et totalt fravær af relevante data, der gør det muligt
at vurdere effekten af alternative og/eller reducerede løsninger. Det foreliggende
høringsmateriale anses derfor som utilstrækkeligt til at kunne danne baggrund for en
kvalificeret vurdering af oplæggets anvendelighed og proportionalitet mellem
investeringens omfang og den opnåede effekt
3. Konsekvenserne for den enkelte grundejer har et usædvanligt stort og byrdefuldt omfang
af såvel økonomisk som praktisk karakter
4. Det anses som nødvendigt med et udbygget beslutningsoplæg med mindst en besvarelse
på de i det følgende omtalte problemstillinger i forbindelse med 1. Finansiering og
brugerbetaling, 2. Serviceniveau, 3. Datagrundlag, 4. Ramme for udstedelse af
dispensationer og 5. Vejledning til grundejerne under processen
5. Den endelige politiske beslutning om spildevandsplanen bør først foretages, når det under
punkt 4 omtalte udbyggede beslutningsoplæg foreligger og har været til offentlig debat

Finansiering og brugerbetaling
Grundejerforeningerne har ikke overblik over de samlede økonomiske konsekvenser for
grundejerne. Høringsmaterialet bidrager ikke til en afklaring.
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Samlet set er der tale om en endog meget stor investering for en kommune af vores størrelse. Et
beløb på 7 – syv – milliarder kroner er nævnt uofficielt. Det vides ikke, om dette beløb er med eller
uden omkostningerne for den enkelte grundejer. Beløbet er ikke verificeret. Selvom der er tale om
en lang investeringsperiode, og selv om der er usikkerhed om størrelsen på den endelige
investering, er der tale om en meget stor investering.
Det grundlæggende spørgsmål er, om der er tale om en fornuftig samfundsmæssig investering
med en rimelig sammenhæng mellem investering og nytteværdi. Det er i denne forbindelse uklart,
hvilke konsekvenser der vil opstå ved en reduceret plan udtrykt som antal overløb i en given
tidsperiode ved en adskillelse på mindre end 100%. Der er derfor et behov for en tydeliggørelse af,
hvor det samfundsmæssigt optimale punkt ligger i forholdet mellem investering og konsekvens.
I dagens situation er kendskabet til beslutningsgrundlaget stærkt mangelfuldt. I denne forbindelse
er vi opmærksomme på Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3, hvorefter beslutninger truffet af
kommunalbestyrelsen ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Kommunalbestyrelsen
beslutning vil således være bindende med ukendte betydelige konsekvenser for borgerne til følge,
såfremt beslutningen alene baserer sig på det foreliggende materiale. Det er derfor nødvendigt
med den størst mulige afklaring af tvivlsspørgsmål inden, der træffes endelig politisk beslutning.
Det er således grundejerforeningernes opfattelse, at det vil være relevant at drøfte mindre
ambitiøse planer med kendte konsekvenser, såfremt der herved kan opnås betydelige besparelser.
I fortsættelse heraf og i lyset af den endog meget store investering, der er tale om, anser
grundejerforeningerne det for nødvendigt, at de samfundsøkonomiske konsekvenser holdt op
mod den opnåede effekt vurderes og synliggøres inden, der træffes en politisk beslutning.
Der vil forventeligt være grundejere, der vil få vanskeligheder ved at kunne betale for
etableringsomkostningerne i forbindelse med etablering af separering på egen grund. Tilsvarende
vil muligvis også blive tilfældet for de fremtidige spildevandsafgifter. Det foreslås, at der gives
mulighed for enten optagelse af offentlige lån til formålet, opsat betaling og/eller
afdragsordninger for visse grupper af boligejere. Rammerne for sådanne tiltag bør være afklaret
før der træffes en politisk beslutning.
De beskrevne problemstillinger udløser følgende konkrete spørgsmål og forhold til afklaring:
•
•
•

Hvor stor forventes den samlede investering at blive?
Hvor stor en del af den samlede investering finansieres af forsyningsselskabet, og hvor stor
en del finansieres af den enkelte grundejer i forbindelse med arbejder på egen grund?
Hvordan forventes vandafledningsafgiften at blive påvirket? – år for år eller periode for
periode frem til den fulde finansiering er på plads
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•

Hvordan vil de konkrete regler for optagelse af offentlige lån og/eller opsat betaling af
etableringsomkostningerne på egen grund se ud?

Desuagtet at det nuværende lovgrundlag efter det oplyste ikke giver mulighed for solidariske
løsninger, hvor forsyningsselskabet betaler for arbejder på privat grund, er det
grundejerforeningernes opfattelse, at finansieringen skal være solidarisk og baseret på det
optimale serviceniveau mellem investering og nytteværdi med kendte konsekvenser. Der bør i
denne forbindelse tages højde for de grundejere, der på frivillig basis allerede har etableret fuld
separering.

Serviceniveau
Ved serviceniveau forstås en angivelse af, hvor ofte vand fra henholdsvis regnvandskloakker og
fælleskloakker må forekomme på terræn i skadevoldende mængder, opgivet som det
gennemsnitlige forventede antal år mellem hver hændelse. For det tilfælde Novafos og/eller
Gentofte Kommune skulle anvende en anden terminologi, må vi anlægge en analogibetragtning.
Fastsættelse af et serviceniveau fremgår af Miljøbeskyttelsesloven § 32, stk. 5, nummer 1, der har
følgende ordlyd:
”Stk. 5. Miljøministeren kan efter forhandling med klima-, energi- og forsyningsministeren og
erhvervsministeren fastsætte regler om,
1) at et serviceniveau for håndtering af tag- og overfladevand i planlægningen efter stk. 1 (se note
1 efterfølgende) skal fastsættes af kommunalbestyrelsen til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt
niveau,
2) ………”
Note 1:
§ 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, hvor kloakeringsområder for de enkelte
spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, fastlægges. En
spildevandsplan kan helt eller delvis udarbejdes i samarbejde med andre kommuner.

Delegationsbeføjelsen i stk. 5 er efterfølgende udmøntet i Bekendtgørelse nummer 2276 dateret
den 29. januar 2020 med tilhørende vejledning, hvortil vi henholder os.
Serviceniveauet for Gentofte Kommune eller delområder i kommunen er ikke eksplicit omtalt
noget sted i høringsmaterialet. Da høringsmaterialet lægger op til fuld – altså 100% - separering,
må dette tolkes som et serviceniveau udtrykt som, at der aldrig vil forekomme overløb.
Dette formodede serviceniveau anser vi for endog meget ambitiøst og derved også unødvendigt
omkostningskrævende. Et serviceniveau af denne karakter synes i øvrigt ikke at opfylde kravet i
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lovgivningen om, at serviceniveauet skal være samfundsmæssigt hensigtsmæssigt, jævnfør
ovenfor.
Med henblik på at kunne vurdere hensigtsmæssigheden i det foreslåede serviceniveau er det
nødvendigt at kende serviceniveauet i andre kommuner, herunder kommunerne i Novafos
område. Da Københavns Kommune er særlig omtalt i høringsmaterialet, vil det ligeledes være
ønskeligt at kende serviceniveauet i Københavns Kommune.
Dette udløser følgende spørgsmål til afklaring:
•
•
•
•
•

Er det korrekt antaget, at serviceniveauet i Gentofte Kommune er, at overløb aldrig må
forekomme?
Hvad vil serviceniveauet være, såfremt der alene foretages en separering på arealer ejet af
Gentofte Kommune amt andre offentlige arealer, herunder Gentofte Hospital?
Hvad er serviceniveauet konkret i de øvrige kommuner i Novafos område?
Hvad er serviceniveauet konkret i Københavns Kommune?
Hvor stor spredning er der i serviceniveauet i samtlige kommuner i Danmark?

Datagrundlag
Det udsendte høringsmateriale er mangelfuldt for så vidt angår konkrete data. Dette vanskeliggør,
ja umuliggør at kunne foretage kvalificerede vurderinger af, hvorvidt spildevandsplanen opfylder
Miljøbeskyttelseslovens krav om, at spildevandsplaner skal have et samfundsøkonomisk
hensigtsmæssigt niveau. Kravet fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 5, nummer 2, der har
følgende ordlyd:
”Stk. 5. Miljøministeren kan efter forhandling med klima-, energi- og forsyningsministeren og
erhvervsministeren fastsætte regler om,
1) ………
2) at kommunalbestyrelsen skal lægge specifikke kortlægninger, data, beregninger og
vurderinger til grund ved fastsættelse af det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige niveau, jf.
nr. 1,
3) ………”

Den i nummer 2 foreskrevne samfundsøkonomiske vurdering kan ikke udledes af
høringsmaterialet.
Data hhv. beskrivelser synes således at mangle på følgende områder:
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•
•
•

Det nuværende omfang af overløb udtrykt i ”sværhedsgrad” – antal overløb pr. tidsenhed
udtrykt på meningsfuld og sammenlignelig måde (ikke alle overløb kan være lige alvorlige)
Forventet reduktion i antal overløb udtrykt i ”sværhedsgrad” i forbindelse med
etableringen af de enkelte faser i spildevandsplanen
Forventet investering for de enkelte faser i spildevandsplanen

En besvarelse af disse spørgsmål anses som en nødvendig del af beslutningsgrundlaget.

Rammer for udstedelse af dispensationer
Der vil forventeligt opstå et antal situationer, hvor en separering af enkelte afløb på den enkelte
matrikel vil nødvendiggøre en uforholdsmæssig stor investering, og hvor nytteværdien vil være
beskeden set i den store sammenhæng. Dette kan f.eks. forekomme som en konsekvens af husets
konstruktion, afløb under huset eller meget lange afløb. I sådanne situationer hvor der objektivt
set synes at være en disproportionalitet mellem investeringens størrelse og nytteværdien, må der
nødvendigvis foreligge dispensationsmuligheder.
Hele spildevandsplanen og de usikkerhedsmomenter, den skaber på det foreliggende grundlag,
må anses som ”en tikkende bombe” under boligmarkedet forstået på den måde, at potentielle
købere ikke kender størrelsen på den kommende regning som følge af spildevandssepareringen.
For at begrænse denne usikkerhed er det nødvendigt med kendskab til mulighederne for
dispensation. Dette udløser følgende behov:
•

•

Det er af afgørende betydning, at grundejere, der er eller vil komme i situationer med
enkeltstående meget dyre afløb, allerede i forbindelse med den politiske vedtagelse af
spildevandsplanen kender præmisserne for at kunne opnå dispensation
Det er ønskeligt, at der etableres procedurer, der sikrer, at potentielle grundejere på et så
tidligt tidspunkt som muligt kan få et bindende tilsagn om, at dispensation i en konkret
situation kan opnås

Vejledning til grundejerne under processen
Det fremgår af høringsmaterialet, at den enkelte grundejer selv skal forestå separeringen på egen
grund. Dette vil udløse et arbejde af ukendt omfang for den enkelte grundejer.
Mange grundejere vil forventeligt gerne på et så tidligt tidspunkt som muligt have et overblik over
de fremtidige konsekvenser. Er det lidt eller meget gravearbejde, der skal udføres på min grund,
og hvordan skal arbejdet udføres? Hvor ligger spildevandsledningerne i dag, og hvor skal de
fremtidige ligge? Hvor store omkostninger udtrykt i en størrelsesorden vil der blive tale om?
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Mange grundejere vil formentlig blive beroliget ved at få dette overblik. Dette skærper imidlertid
behovet for vejledning i den første tid efter vedtagelsen af spildevandsplanen. Det er derfor
nødvendigt at vide
•

Hvor kan den enkelte grundejer konkret henvende sig for at få tilvejebragt det nødvendige
overblik?

Det forudsættes, at denne vejledning kan ydes af kommunen uden vederlag, eventuelt ved et
beskedent gebyr.

Den videre proces
I lyset af de ekstraordinære store byrder af såvel økonomisk som praktisk karakter der vil blive
pålagt en stor gruppe borgere ved en vedtagelse af udkast til spildevandsplanen uden ændringer,
anser grundejerforeningerne det for nødvendigt, at klarheden om beslutningsgrundlaget øges i
betydelig grad. Som minimum anser vi det for nødvendigt, at de i dette høringssvar stillede
spørgsmål besvares og offentliggøres inden, der træffes en politisk beslutning om
spildevandsplanen. I hvilken udstrækning dette vil nødvendiggøre en fornyet høringsproces, må
det videre forløb vise.
Grundejerforeningerne stiller sig til rådighed for en fortsat dialog om hensigtsmæssigheden i den
udsendte spildevandsplan.
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Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Charlottenlund

Høringssvar: 840

Forslag til Gentofte Kommunes Spildevandsplan 2022-2032”
Dato: 25-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Gentofte

Høringssvar: 841

Gentofte Spildevand, regnvand og spildevand adskilles.
Dato: 25-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Charlottenlund

Høringssvar
Hej med Jer, Vi bor i et ældre skønt hus og skulle vi omlægge vores kloakering ift. forslaget vedr, regnvand og spildevand
skal adskilles, er det en økonomisk bombe under vores økonomi og derfor tilslutter vi os høringssvaret fra Fællesrådet.
Håber på jeres forståelse. Mvh. Dennis Gisselmann

Høringssvar: 842

Forslag til spildevandsplan 2022-2032
Dato: 25-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvar fra Fællesrådet.

By: Gentofte

Høringssvar: 843

Høringssvar til ”Forslag til Gentofte Kommunes Spildevandsplan"
Dato: 25-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet

By: Charlottenlund

Høringssvar: 844

Spillevandsplan
Dato: 25-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet !

By: Charlottenlund

Høringssvar: 845

Spildevandsplan
Dato: 25-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Charlottenlund

Høringssvar: 846

Høringssvar til "Forslag til Gentofte Kommunes Spildevandsplan
2022-2032"
Dato: 25-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet!

By: Gentofte

Høringssvar: 847

[998] Høringssvar til Forslag til Gentofte Kommunes
Spildevandsplan 2022-2032
Dato: 25-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet!

By: Charlottenlund

Høringssvar: 848

Vedr. forslag til spildevandsplan
Dato: 25-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 849

”Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet”
Dato: 25-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
”Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet”

By: Gentofte

Høringssvar: 850

Forslag til spildevandsplan 2022-2032
Dato: 26-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Gentofte

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet for grundejerforeningerne i Gentofte Kommune. Søren Gath Hansen

Høringssvar: 851

Forslag til Gentofte Kommunes Spildevandsplan 2022-2032
Dato: 26-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Gentofte

Høringssvar: 852

Spildevand
Dato: 26-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Charlottenlund

Høringssvar: 853

ny varmeplan
Dato: 27-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Klampenborg

Høringssvar: 854

Spildevandsplan
Dato: 27-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Klampenborg

Høringssvar: 855

Høringsforslag til Gentofte Kommunes Spildvandsplan 2022-2023
Dato: 27-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Charlottenlund

Høringssvar
Jeg tilslutter mig Fællesrådet for grundejerforeninger i Gentofte Kommunes høringssvar til: “ Forslag til Gentoftes
Kommunes Spildvandsplan 2022-2023”

Høringssvar: 856

separering af regnvand og spildevand
Dato: 27-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Klampenborg

Høringssvar: 857

Høring - Spildevandsplan
Dato: 27-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Klampenborg

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet” Høringssvaret kan indsendes her: Høring - Forslag til Spildevandsplan 20222032 - Gentofte Kommune

Høringssvar: 858

Høringssvar
Dato: 27-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret

By: Klampenborg

Høringssvar: 859

Høringssvar til Spildevandsplan
Dato: 27-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Gentofte

Høringssvar
Jeg tilslutter mig Fællesrådets høringsvar. Endvidere bør Spildevandsplanen koordineres med planen for udrulning af
fjernvarme

Høringssvar: 860

Spildevand separering
Dato: 27-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Charlottenlund

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet Venlig hilsen Marielle & Flemming Sundø

Høringssvar: 861

Afledning af regnvand og spildevand
Dato: 27-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig fuldt ud høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 862

Gentofte kommunes spildevandsplan
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra fællesrådet

By: Klampenborg

Høringssvar: 863

Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 864

Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 865

Spildevandsplan
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Hellerup

Høringssvar: 866

spildevand
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Ingen tvivl. Tilslutter mig høringssvar.

By: Gentofte

Høringssvar: 867

høringssvar spildevandsplan
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet”

By: Gentofte

Høringssvar: 868

Spildevandsplan 2022 - 2032
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 869

Spildevandsplanen
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 870

Spildevand
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fælledsrådet.

By: Gentofte

Høringssvar: 871

Spildevandsplanen
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 872

Spildevandsplan 2022 - 2023
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Gentofte

Høringssvar: 873

Spildevand
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 874

Spildevandsplan
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Hellerup

Høringssvar: 875

Høringssvar
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: GENTOFTE

Høringssvar: 876

Spildevandsplan 2022-2032
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringsvaret fra Fællesrådet.

By: Gentofte

Høringssvar: 877

Spildevandsplan
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 878

Forslag til spildevandsplan 2022-2032
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Gentofte

Høringssvar: 879

Forslag til Spildevandsplan 2022-2032
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 880

Høringssvar
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 881

Høringssvar til spildevandsplan
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Gentofte

Høringssvar
Undertegnede tilslutter mig Grundejerforeningernes høringssvar. Desuden beder jeg om svar på Hvor meget regnvand
skal ledes uden om spildevandet for at overløb kan forhindres? Hvor meget vand vil ledes uden om ved værst tænkelig
tilfælde hvis kun veje, offentlige, bygninger og offentlige arealer separeres . Hvor meget vand vil private ejendomme
bidrage med i værste tilfælde hvis der separeres. Mvh Jørgen K Andersen

Høringssvar: 882

Spildevandsplan 2022 - 2032
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet.

By: GENTOFTE

Høringssvar: 883

høringssvar
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: gentofte

Høringssvar: 884

Forslag til spillevandsplan 2022-2032
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet

By: Hellerup

Høringssvar: 885

Høringssvar, adskillelse af regnvand og spildevand
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Charlottenlund

Høringssvar
Vi tilslutter os det gennemarbejdede og saglige høringssvar fra Fællesrådet. Bedste hilsener Carsten Gerner og Lisa
Pedersen

Høringssvar: 886

Forslag til spildevandsplan 2022-2032
Dato: 28-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Gentofte

Høringssvar: 887

Forslag til spildevandsplan 2022-2032
Dato: 29-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 888

Forslag til spildevadsplan 2022-2032
Dato: 29-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter us høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Gentofte

Høringssvar: 889

Spilddevandsplan
Dato: 29-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentoftye

Høringssvar: 890

Høringssvar, adskillelse af regnvand og spildevand
Dato: 29-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Gentofte

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvar fra Fællesrådet og dets anbefalinger.

Høringssvar: 891

Spildevandsseparering
Dato: 29-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Hellerup

Høringssvar: 892

Forslag til spildevandsplan 2022-2032
Dato: 29-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Gentofte

Høringssvar: 893

Gentofte Kommunes spildevandsplan
Dato: 30-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os Fællesrådets høringssvar

By: Gentofte

Høringssvar: 894

Spildevandshøring
Dato: 30-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 895

Spildevandshøring
Dato: 30-04-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Hellerup

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvar fra Fællesrådet og dets anbefalinger.

Høringssvar: 896

Spildevandsplan
Dato: 01-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Klampenborg

Høringssvar: 897

Høringssvar til ”Forslag til Gentofte Kommunes Spildevandsplan
2022-2032”
Dato: 02-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet

By: Hellerup

Høringssvar: 898

Spildevandsplan
Dato: 02-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Klampenborg

Høringssvar: 899

Forslag til spildevansplan 2022-2032
Dato: 02-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Gentofte

Høringssvar: 902

Spildevandsplan i høring
Dato: 04-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 903

Spildevandsseparering.
Dato: 04-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Charlottenlund

Høringssvar
A) Kan det bekræftes, at de samlede anlægsudgifter frem til år 2050 er budgetteret til ca. 7 mia. kr. for Novafos, og ca. 1.1
mia. kr. for de private grundejere, altså tilsammen i alt ca. 8,1 mia. kr. opgjort i "nutidskroner" ? B) Er det korrekt forstået,
at de ca. 7 mia. kr. fra Novafos også over tid vil skulle betales af de private grundejere (brugerne) i form af (forhøjede)
afgifter af den ene eller anden art, således at forskellen mellem disse 2 udgiftskategorier altså primært består i, hvem der
skal finansiere dem i selve anlægsfasen ? C) Hvilket hensyn ligger bag den nuværende lovgivnings forbud imod, at
Novafos må arbejde og finansiere udgifter på privat grund, og er en ophævelse af dette forbud noget, som Novafos hellere
end gerne ser ? D) Indeholder de ovennævnte ca. 7 mia. kr. også udgifter til renovering af selve spildevands-systemet, og
i bekræftende fald om muligt hvor stor en andel af beløbet henhører til hhv. det ene (spildevand) eller det andet
(regnvandsseparering) ? Trods manglende kendskab til svarene på mine spørgsmål A)-C) ovenfor vil jeg anbefale, at man
fra Kommunens side arbejder intenst på at få gennemført en ændring af lovgivningen, der muliggør en såkaldt "solidarisk
løsning" i lighed med den løsning, som for ca. 2 år siden blev muliggjort og igangsat indenfor projektet vedr. udrulning af
fjernvarmenettet til hele resten af Gentofte Kommune, hvor de private grundejere helt slap for at participere i de kontante
anlægsudgifter. Almindelig sund fornuft taler herfor, ligesom man vil opnå følgende fordele: a) Modstanden fra grundejerne
imod selve projektet vil utvivlsomt mindskes. b) Grundejerne slipper for hver i sær at skulle finde og engagere en
autoriseret kloakmester, som derefter skal finde frem til muligt eksisterende, eller ikke eksisterende, tegninger over de
bestående forhold af relevans på hver enkelt matrikel. c) Effektiviteten vil stige, omkostningerne falde, og den betryggende
ordentlighed blive tilsikret, hvis det hele kunne gennemføres af Novafos i et og samme tempo som etableringen af det nye
system. Jeg vil ikke gå så vidt som at tilråde, at man ligefrem sætter den nye spildevandsplan i bero, indtil ovenstående er
forsøgt og afklaret, men blot nævne, at man jo får et yderligere problem, hvis den af mig anbefalede solidariske løsning
bliver gennemført på et senere tidspunkt, hvor en større andel af kommunens grundejere måske i mellemtiden har været
tvunget til at etablere og bekoste anlæg på egen grund.

Høringssvar: 904

Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet
Dato: 04-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: gentofte

Høringssvar: 905

Adskillelse af spilde- og regnvand
Dato: 04-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet

By: Klampenborg

Høringssvar: 906

Spildevand
Dato: 05-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 907

Høringssvar for spildevandsplan 2022 - 2033
Dato: 05-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Gentofte

Høringssvar
Vi bakker op om fællesrådets høringssvar og vedlægger yderlige kommentere og spørgsmål

Høringssvar: 908

Spildevandshøring
Dato: 06-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet

By: Gentofte

Høringssvar: 909

Adskillelse af spildevand
Dato: 08-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Charlottenlund

Høringssvar: 910

sSpildevandsplan
Dato: 10-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Gentofte

Høringssvar
Adskillelse af regn- og spildevand I et nyt forslag fra kommunen, vil man forsøge at forhindre overløb af urenset
spildevand til Øresund i forbindelse med kraftige regnvejr, således som det i dag finder sted et antal gange om året. For at
opnå dette har man fra politisk side tænkt, at få nedgravet et særligt afløbssystem i vejene, hvor det vil blive krævet, at
regnvand fra alle ejendomme i kommunen skal tilsluttes, således at regnvandet uden videre kan udledes til Øresund.
Formålet med at undgå overløb af urenset spildevand til Øresund er uden diskussion særdeles fornuftigt, men vil også
blive meget dyrt. Ovennævnte formål kan dog opnås på mange forskellige måder, men hvor omkostningerne i forbindelse
med de valgte metoder kan variere ganske betydeligt. Herudover er vi inde i en fase, hvor klimaforandringer enten kan
medføre perioder med meget kraftige regnvejr, eller det modsatte med udpræget tørkeperioder, hvor vi vil få brug for
regnvandet. For parcelhusejere vil oplagring af regnvand fra hustagene kunne udnyttes positivt både til vanding af
haverne i tørre perioder, og til anvendelse af gråt vand i bygningerne. Dette vil for hver parcel kræve en nedgravning af en
tilstrækkeligt stor vandtank, med tilhørende pumpe, med en i øvrigt kendt teknik. Dette vil medføre, at det ikke vil være
nødvendigt med nedgravning af et specielt regnvandsafløb i vejene i sådanne villaområder, idet eventuelle overløb i
enkelte tanke vil blive udstrakt over tid, så der ikke vil ske overløb af urenset spildevand til Øresund, og med en løsning,
der vil være billigere end med et fælles regnvandsafløb i vejene, med de hermed forbundne eksorbitante omkostninger I
tilfælde af langvarige tørkeperioder, vil vi i øvrigt få problemer med at skaffe tilstrækkelige mængder af grundvand, hvorfor
vi vil være henvist til at anvende regnvand i stedet for grundvand, hvor regnvandet skal renses fx med hjælp af omvendt
osmose filtre, således som det formentligt også vil være nødvendigt i fremtiden med grundvandsrensning på grund af de
stigende mængder af pesticid- og kemikalie-rester, og på samme måde som det sker i andre lande ved afsaltning af
havvand til rent brugsvand. Andre løsninger kunne være, at afløb af regnvand begrænses til en række af udvalgte veje og
offentlige bygninger. Så der findes ganske mange mulige løsninger og kombinationer af løsninger. Som et afskrækkende
eksempel har vi i Gentofte igennem en årrække haft et voldsomt rod i forbindelse med anlægningen af letbanen og
fjernvarme, med store trafikale konsekvenser for borgerne og massive problemer for de handlende, hvoraf mange er på
kanten af konkurs. Med den planlagte masse-nedgravning af rør til afledning af regnvand, vil vi, igennem ganske mange
år, blive endnu mere plaget, end ved anlægningen af letbanen. Dette forhold bør naturligvis også indgå i forbindelse med
valget af metode, eller kombination af metoder, til begrænsning af omkostninger og gener, i forbindelse med over-løb, eller
begrænsning af overløb, af urenset spildevand til Øresund. Som konklusion vil det derfor være nødvendigt, at der
foretages en detaljeret analyse af de forskellige metoder og muligheder, de hermed forbundne omkostninger, med henblik
på at minimere problemerne for borgere og erhverv, og for at sikre den bedste, langtidsholdbare og billigste løsning,
samtidigt med at regnvandet udnyttes bedst muligt, som den ressource vandet repræsenterer.

Høringssvar: 911

Høringssvar om spildevandsadskillelse
Dato: 16-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Gentofte

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet. Mvh Lotte og Daniel

Høringssvar: 912

Spildevandsplan
Dato: 16-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Gentofte

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvar fra Fællesrådet for grundejerforeninger i Gentofte Kommune.

Høringssvar: 913

Spildevand
Dato: 16-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Gentofte

Høringssvar
Jeg tilslutter mig også høringssvar fra Fællesrådet for grundejerforeninger i Gentofte Kommune.

Høringssvar: 914

Spildevandshøring
Dato: 16-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Gentofte

Høringssvar: 915

Den nye spildevandsplan
Dato: 19-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Hellerup.

Høringssvar
Jeg støtter den nye spildevandsplan. Dog med den bemærkning at man bør starte ved området omkring Gentofte sø.
Søen og brobæk mose er et meget sart område overfor forurening.

Høringssvar: 916

Spildevandsplanen
Dato: 22-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Charlottenlund

Høringssvar: 917

Spildevandsplan
Dato: 22-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Gentofte

Høringssvar: 918

Spildevandsplanen
Dato: 22-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os bemærkningerne fra fællesrådet

By: Charlottenlund

Høringssvar: 919

Gentofte kommunes Spildevandsplan
Dato: 22-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Rettelse: Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Charlottenlund

Høringssvar: 920

Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 Gentofte.
Dato: 22-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Charlottenlund

Høringssvar: 921

Spildevandsplan
Dato: 22-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Charlottenlund

Høringssvar: 922

Høringssvar vedr Forslag til Spildevandsplan 2022-2032
Dato: 22-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
”Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet”.

By: Charlottenlund

Høringssvar: 923

Spildevandsplan
Dato: 22-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Charlottenlund

Høringssvar
Undertegnede tilslutter mig Fællesrådets høringssvar. Med venlig hilsen Inger Garre

Høringssvar: 924

Spildevandsplan
Dato: 22-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg støtter fællesrådets høringssvar.

By: Charlottenlund

Høringssvar: 925

Høringssvar
Dato: 22-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet

By: CHARLOTTENLUND

Høringssvar: 926

Spildevandsplan
Dato: 22-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Charlottenlund

Høringssvar: 927

Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 - Gentofte
Dato: 23-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Charlottenlund

Høringssvar: 928

Høringssvar til spildevandsplanen
Dato: 23-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet

By: Charlottenlund

Høringssvar: 929

Spildevand
Dato: 23-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Klampenborg

Høringssvar: 930

Spildevand
Dato: 23-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Klampenborg

Høringssvar: 931

Høringssvar
Dato: 23-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
”Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet”.

By: Charlottenlund

Høringssvar: 932

Spildevandsplan
Dato: 23-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Charlottenlund

Høringssvar: 933

Spildevandsplan
Dato: 24-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Charlottenlund

Høringssvar: 934

spildevandsplan
Dato: 25-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
vi tilslutter os høringssvaret fra fællesrådet

By: charlottenlund

Høringssvar: 935

Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet
Dato: 25-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Hellerup

Høringssvar: 936

Spildevandsplanen
Dato: 25-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Charlottenlund

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet. Mvh Mogens Dahm

Høringssvar: 937

Forslag til Gentofte Kommunes Spildevandsplan 2022-2032
Dato: 26-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet.

By: Charlottenlund

Høringssvar: 939

Spildevandsplanen
Dato: 27-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: CHARLOTTENLUND

Høringssvar
Vi, Ordupdalvej 20, takker for det af Fællesrådet udarbejdede høringssvar af 20. april 2022 med indsigelser mod det
foreliggende udkast til Spildevandsplan og forventer, at disse i det hele vil blive efterkommet og indarbejdet i den endelige
Spildevandsplan.

Høringssvar: 940

Spildevand
Dato: 27-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet

By: Charlottenlund

Høringssvar: 941

Forslag til spildevandsplan
Dato: 27-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Jeg tilslutter mig høringssvaret fa Fællesrådet.

By: Charlottenlund

Høringssvar: 942

Høringssvar til Spildevandsplanen
Dato: 28-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Charlottenlund

Høringssvar
Udover at tilslutte mig høringssvaret fra Fællesrådet så tillader jeg mig som ejer af villa som kan imødese meget høje
omkostninger ved en gennemførelse af planen i nuværende skitsering at stille spørgsmål ved om at dette faktisk er en
klimamæssig og økonomisk god løsning for mig som borger og for kommunens borgere generelt. 1. Er det overordnet en
klima/økonomisk rigtig løsning at sende brugbart regnvand ud i Øresund - er en bedre løsning ikke at etablere
vandopbevaring eksempelvis i de enkelte haver så dette vand kan anvendes i de lange tørkeperioder vi også oplever om
sommeren - har Gentofte Kommune undersøgt alle alternativer til denne samfundsmæssigt ekstremt dyre løsning (og vel
også klimatung løsning grundet gravearbejde og materialer på offentlig vej/arealer OG det klimamæssige aftryk som
grundejerne afgiver ifm det gravearbejde og reetablering af haver/indkørsler vi står for)? På kort sigt dyr for os grundejere
som skal betale for udgifter "på egen grund", på lang sigt dyr for alle borgere i kommunen da investeringen som bæres af
Novafoss jo også skal betales af borgerne via afgifter. 2. Ift. egen grund/villa så ser den skitserede plan ud til at påføre os
ekstremt høje udgifter og også her med et negativt aftryk ift. klima. Igen må jeg stille spørgsmål til om dette projekt faktisk
er den rigtige/bedste løsning og hvis projektet gennemføres i skitserede form om man kan give bindende tilsagn om at vi
vil kunne vælge en alternativ løsning for bl.a vores matrikel og andre som ligner - eksempelvis nedgravning af egne
tank(e) i bag/forhave? Og hvis vi investerer i en egen løsning som vi selv vedligeholder kan vi så undgå afgifter? Vores
situation beskrevet herunder: a. En villa som ligger i skel hvor der kun kan graves en vej rundt om hele huset for at nå ud
til vej (fra nedløbsrør i baghave mod skel er der meget langt til vejen og en række "forhindringer"). b. En villa som har fået
renoveret udvendige arealer - kloak renovering, træ-terrasse, indkørsler og have anlæg med træer og bede - meget af
dette vurderer jeg vil skulle fjernes ifm gravearbejdet og reetableres med tab af den (store) investering vi har foretaget de
seneste år i god tro og yderligere påføres vi ekstremt høje udgifter ifm tilslutning.

Høringssvar: 943

Gentofte Kommunes spildevandsplan 2022-2032
Dato: 28-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Charlottenlund

Høringssvar
Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Gentofte Kommunes spildevandsplan 2022-2032 Danmarks
Naturfredningsforening har med interesse læst Gentofte Kommunes spildevandsplan 2022-2032, der efter vores vurdering
giver en god pædagogisk indsigt i de kommende års planlagte initiativer på regn- og spildevandsområdet i Gentofte
Kommune. Gentoftes spildevandsplan 2022-2032 har især fokus på et helt nyt afløbssystem med en omfattende plan for
separering af regnvand frem mod 2050. Danmarks Naturfredningsforening støtter planen om fuld separering af regn- og
spildevand. Men det er efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering ikke miljømæssigt forsvarligt, at
spildevandsplanen kun indeholder en reduktion på 20-25 pct. i det samlede årlige overløb med regnvandsopblandet
spildevand frem mod 2032. Regnvand fra veje, p-pladser, tage m.v. indeholder næringsstoffer, tungmetaller, bakterier og
miljøfremmede stoffer, der er skadelige for kommunens vandløb, søer og Øresund. Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 3 skal
udledning af forurenende stoffer begrænses ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik inden udledning til
vandområderne. Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at det er muligt for Gentofte Kommune at gennemføre en
mere effektiv indsats frem mod 2032, dels for a reducere den samlede mængde overløb, dels for at rense regnvandet
inden udledning til vandområderne. Statens vandområdeplaner 2021-2027 skal sikre en god økologisk tilstand for smådyr,
fisk, vandplanter og alger og en god kemisk tilstand af vandet. Vandområdeplanerne omfatter bl.a. Gentofte Sø,
Gentofterenden, Søborghusrenden, Nordkanalen og Øresund. Gentofte kommunes spildevandsplan skal således sikre, at
kommunen opfylder vandområdeplanernes krav om god økologisk tilstand inden 2027. Spildevandsplanen skal sikre, at
regn- og spildevand afledes miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder sikre kvaliteten af badevandet i Øresund. EU
Kommissionen har klart tilkendegivet, at vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser efter 2027 kun kan tages i brug
ved naturgivne forhold. Det betyder efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering, at alle nødvendige tiltag for
opnåelse af god økologisk tilstand skal være besluttet og iværksat senest 2027. Ca. 60 gange årligt medfører voldsom
regn overløb fra Gentoftes afløbssystem i Øresund. Dertil kommer overløb til kommunens vandløb og søer. Samlet set er
der årligt tale om ca. 1,8 mio. m3 overløb til Øresund og 40-50.000 m3 overløb til kommunens vandløb og søer. I
Miljørapport for Gentofte Kommunes Spildevandsplan 2022 - 2032 (Rambøll, april 2022) afsnit 6.1.1. ”Eksisterende forhold
og miljøstatus” er tilstanden i kommunens vandløb, søer og Øresund beskrevet: - Gentofte Sø har dårlig økologisk tilstand
og ikke god kemisk tilstand. Der er ikke fastsat indsatser til at opnå god økologisk tilstand. - Gentofterenden har ringe
økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Det forventes at opnå god økologisk tilstand efter stop for udledning af
regnvand. - Søborghusrenden/Nordkanalen har dårlig økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Det forventes at opnå
god økologisk tilstand efter stop for udledning af regnvand. - Øresund har moderat økologisk tilstand og ukendt kemisk
tilstand. Der er ikke fastsat indsatser til at opnå god økologisk tilstand. - Grundvand i kommunen har både god og ringe
vandkvalitet og kemisk tilstand (pesticider). Der er ikke fastsat indsatser til at opnå god økologisk tilstand Danmarks
Naturfredningsforening finder det utilfredsstillende, at Gentofte kommune ikke lever op til vandområdeplanernes krav om
at igangsætte indsatser inden 2027, der markant reducerer det samlede overløb med regnvandsopblandet spildevand.
Danmarks Naturfredningsforeninger ser frem til en præsentation af Gentofte Kommunes planer om konkrete blå-grønne
multifunktionelle løsninger, der sikrer færre overløb uden negative konsekvenser for natur og miljø inden 2027. Danmarks
Naturfredningsforeninger ser ligeledes frem til en præsentation af Gentofte Kommunes konkrete indsatser for rensning af
regnvand (med bedst tilgængelig teknik) inden 2027. Danmarks Naturfredningsforening deltager meget gerne i dialog med
Gentofte Kommune om udmøntning og løbende vurdering af en mere ambitiøs spildevandsplan frem mod 2032. Venlig
hilsen Jacob Munk Formand Gentofte Afdeling Danmarks Naturfredningsforening Mobil: +4526343610 E-mail:
Gentofte@dn.dk

Dato: 28. maj 2022
Til: Gentofte Kommune

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til
Gentofte Kommunes spildevandsplan 2022-2032

Danmarks Naturfredningsforening har med interesse læst Gentofte Kommunes spildevandsplan
2022-2032, der efter vores vurdering giver en god pædagogisk indsigt i de kommende års
planlagte initiativer på regn- og spildevandsområdet i Gentofte Kommune.
Gentoftes spildevandsplan 2022-2032 har især fokus på et helt nyt afløbssystem med en
omfattende plan for separering af regnvand frem mod 2050.
Danmarks Naturfredningsforening støtter planen om fuld separering af regn- og spildevand.
Men det er efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering ikke miljømæssigt forsvarligt, at
spildevandsplanen kun indeholder en reduktion på 20-25 pct. i det samlede årlige overløb med
regnvandsopblandet spildevand frem mod 2032.
Regnvand fra veje, p-pladser, tage m.v. indeholder næringsstoffer, tungmetaller, bakterier og
miljøfremmede stoffer, der er skadelige for kommunens vandløb, søer og Øresund. Ifølge
Miljøbeskyttelseslovens § 3 skal udledning af forurenende stoffer begrænses ved anvendelse af
bedste tilgængelige teknik inden udledning til vandområderne.
Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at det er muligt for Gentofte Kommune at
gennemføre en mere effektiv indsats frem mod 2032, dels for a reducere den samlede
mængde overløb, dels for at rense regnvandet inden udledning til vandområderne.
Statens vandområdeplaner 2021-2027 skal sikre en god økologisk tilstand for smådyr, fisk,
vandplanter og alger og en god kemisk tilstand af vandet. Vandområdeplanerne omfatter bl.a.
Gentofte Sø, Gentofterenden, Søborghusrenden, Nordkanalen og Øresund.
Gentofte kommunes spildevandsplan skal således sikre, at kommunen opfylder
vandområdeplanernes krav om god økologisk tilstand inden 2027. Spildevandsplanen skal
sikre, at regn- og spildevand afledes miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder sikre
kvaliteten af badevandet i Øresund.
EU Kommissionen har klart tilkendegivet, at vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser
efter 2027 kun kan tages i brug ved naturgivne forhold. Det betyder efter Danmarks
Naturfredningsforenings vurdering, at alle nødvendige tiltag for opnåelse af god økologisk
tilstand skal være besluttet og iværksat senest 2027.
Ca 60 gange årligt medfører voldsom regn overløb fra Gentoftes afløbssystem i Øresund. Dertil
kommer overløb til kommunens vandløb og søer. Samlet set er der årligt tale om ca. 1,8 mio.
m3 overløb til Øresund og 40-50.000 m3 overløb til kommunens vandløb og søer.
I Miljørapport for Gentofte Kommunes Spildevandsplan 2022 - 2032 (Rambøll, april 2022)
afsnit 6.1.1. ”Eksisterende forhold og miljøstatus” er tilstanden i kommunens vandløb, søer og
Øresund beskrevet:

-

Gentofte Sø har dårlig økologisk tilstand og ikke god kemisk tilstand. Der er ikke fastsat
indsatser til at opnå god økologisk tilstand.

-

Gentofterenden har ringe økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Det forventes at
opnå god økologisk tilstand efter stop for udledning af regnvand.

-

Søborghusrenden/Nordkanalen har dårlig økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand.
Det forventes at opnå god økologisk tilstand efter stop for udledning af regnvand.

-

Øresund har moderat økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Der er ikke fastsat
indsatser til at opnå god økologisk tilstand.

-

Grundvand i kommunen har både god og ringe vandkvalitet og kemisk tilstand
(pesticider). Der er ikke fastsat indsatser til at opnå god økologisk tilstand

Danmarks Naturfredningsforening finder det utilfredsstillende, at Gentofte kommune ikke lever
op til vandområdeplanernes krav om at igangsætte indsatser inden 2027, der markant
reducerer det samlede overløb med regnvandsopblandet spildevand.
Danmarks Naturfredningsforeninger ser frem til en præsentation af Gentofte Kommunes planer
om konkrete blå-grønne multifunktionelle løsninger, der sikrer færre overløb uden negative
konsekvenser for natur og miljø inden 2027.
Danmarks Naturfredningsforeninger ser ligeledes frem til en præsentation af Gentofte
Kommunes konkrete indsatser for rensning af regnvand (med bedst tilgængelig teknik) inden
2027.
Danmarks Naturfredningsforening deltager meget gerne i dialog med Gentofte Kommune om
udmøntning og løbende vurdering af en mere ambitiøs spildevandsplan frem mod 2032.

Venlig hilsen
Jacob Munk
Formand Gentofte Afdeling
Danmarks Naturfredningsforening
Mobil: +4526343610
E-mail: Gentofte@dn.dk
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Høringssvar: 944

Høringssvar til spildevandsplan
Dato: 28-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

Høringssvar
Se vedhæftede fil.

By: Gentofte

28. maj 2022
Borgergruppen
Bæredygtigt Byliv Jægersborg

Høringssvar på spildevandsplan Gentofte Kommune
De senere år har haft meget fokus på byliv og arkitektur i Jægersborg i Gentofte. I forbindelse med opfølgning af hele to opgaveudvalg (Arkitektur og Det
Grønne Gentofte) er der dannet borgergrupper, og Arkitekturens Dag er afholdt
for et par år siden netop om arkitektur og byrum i Jægersborg. Og med spildevandsplanen og klimaplan er der nu oplagt mulighed for at realisere de mange
ideer og tanker, der har været i spil.
Borgergruppen Bæredygtigt Byliv Jægersborg har afholdt verdensmålsudstilling
samt tre klimacafeer på Jægersborg bibliotek i foråret 2022 med fokus på at
finde muligheder for grønt og bæredygtigt byliv, herunder hvordan vi kan gå andre veje end at lægge regnvandet i rør og beton.
Vi har flere forslag til, hvad man kan gøre med regnvand, skybrud osv. og ikke
mindst forslag til at etablere et grønnere byliv mellem bygningerne i Jægersborg. Herunder etablering af grønne byrum i samarbejde med boligforeninger
og erhvervsdrivende i Jægersborg og omegn.
I forbindelse med skybrud er der allerede nu oversvømmelser og brug for
pumpning i husene på fx Sauntesvej. Så det er umiddelbart fornuftigt at se på
klimatilpasning fra Høje Jægersborg og ned ad bakkerne.
Vi har hørt om spændende eksempler fra andre kommuner, herunder Middelfart, hvor et samarbejde mellem Middelfart Spildevand og kommunen har indtænkt regnvandshåndtering i udviklingen af byens rum.
En af vores klimacafeer havde oplæg fra landskabsarkitekt Marianne Levinsen,
som bl.a. fortalte om Lindevangsparken i Frederiksberg Kommune, hvor man i
den tæt bebyggede bydel har samarbejdet om udvikling af et stort parkområde
med spændende arkitektur og effektiv opsamling af regnvand. De initiativer har
vi ladet os inspirere af i Jægersborg, og ser meget gerne at Novafos og Gentofte Kommune også lader sig inspirere og vil være med til at finde andre muligheder end at lægge regnvandet i rør og beton. Vores udgangspunkt er at regnvand er en ressource, og netop en ressource der kan tilføre æstetisk og rekreativ værdi i byens rum, parker og grønne områder
OG netop Jægersborg er karakteriseret ved fremragende arkitektur som kan og
bør fremtidssikres med grønne og bæredygtige løsninger til håndtering af skybrud og kraftige regnskyl.

Som det tydeligt fremgår af kortet er der meget grønt i Jægersborg, og vi har
alle muligheder for at gøre det grønne Jægersborg til et eksempel på hvordan
klimasikring kan fremme grønt og bæredygtigt byliv mellem husene. Det vil
være oplagt at føje et sådant projekt til rækken af arkitekturprojekter i forbindelse med næste års Copenhagen in Common – som et eksempel på en nødvendig og tidssvarende opdatering af fremragende arkitektur.
Borgergruppens klimacafeer har været forankret i Verdensmålsudstillingen på
Jægersborg bibliotek, og det er naturligt at fortsætte indsatsen for at være gode
naboer til Øresund – og måske vil det være naturligt at inddrage Bellevue i
samme store arkitektur- og klimaprojekt?
Hvordan kommer vi videre?
Der kan i første omgang udvikles regnvandsbassiner og forsinkelsesbassiner/24 timers bassiner i Sportsparken og på øvrige grønne områder, forskellige
typer af forsinkelsesgrøfter på nuværende og kommende grønne stier, vejbede,
grøfter og skel i hele Jægersborg, men også enkle løsninger som armeret græs
på alle parkeringspladser, klimafliser og alle andre nedsivningsløsninger vil
kunne være en del af nødvendige klima-opdatering.
På vores klimacafe med Marianne Levinsen blev vi inspireret af Vand Plus projektet i Lindevangsparken på Frederiksberg, som netop også er i et tæt bebygget område. Borgergruppen har løbende orienteret direkte til boligforeninger og
via Villabyerne og vi vil gerne være med i et konkret udviklingsprojekt i samarbejde med Novafos og alle andre. Vi er klar til samarbejde om fondsansøgninger, europæiske netværk osv.
For borgergruppen Bæredygtigt Byliv Jægersborg
Ann Thorsted
annthorsted@gmail.com

Høringssvar: 945

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) høringssvar til Gentofte
Kommunes spildevandsplan 2022-2032
Dato: 29-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: Farum

Høringssvar
DOF støtter helhjertet, at alt kommunens spildevand iflg. planudkastet fremover skal separeres, så regnvand ikke længere
opblandes med husspildevand. Dette vil betyde et stop for de alt for hyppige spildevandsoverløb til Brobækken, Brobæk
Moses nordlige tørvegrav og Gentofte Sø; overløb, der truer med at ødelægge disse vandområders skrøbelige, men
stadig fine, økologiske tilstand. Vores støtte afgives med den væsentlige tilføjelse, at separeringen af husspildevandet og
regnvandet skal indledes i oplandet til Enghaverenden og dermed til Gentofte Sø nu! Planforslaget lægger derimod op til,
at separeringen i oplandet til Enghaverenden (og Gentofte Sø) først skal finde sted i perioden 2028-43, hvilket DOF finder,
er en uacceptabel udskydelse. Det har åbenbart højere prioritet for Gentofte Kommune at foretage separering nærmest
Øresundskysten. Imidlertid er Gentofte Sø hvad naturkvalitet angår af endnu højere værdi end Øresund samtidig med, at
vandmiljøet i søen er langt mere sårbart end vandmiljøet i sundet. Pva. Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdelingen for
københavnsområdet,

Høringssvar: 946

Bemærkninger til Forslag til Gentofte Kommunes Spildevandsplan
2022-2032
Dato: 30-05-2022
Høringskategori:
Kommentar

By: København

Høringssvar
Københavns Kommune, Område for Miljøbeskyttelse, har følgende generelle bemærkninger: Område for Miljøbeskyttelse
noterer sig, at opfyldelse af vandområdeplanernes krav indgår i de fire overordnede mål, som Gentofte Kommunes
Spildevandsplan 2022 fokuserer på at håndtere planmæssigt. Område for Miljøbeskyttelse bemærker i den sammenhæng,
at det, ud over Gentofte Kommunes egne vandområder, også er vigtigt at vurdere påvirkningen af nedstrøms
vandområder fx i Københavns Kommune. Det er i denne sammenhæng vigtigt at der planlægges nødvendige indsatser og
tiltag til at sikre, at opfyldelse af de fastsatte miljømål ikke heller forhindres for nedstrøms vandområder grundet forhold
reguleret af Gentofte Kommune. Område for Miljøbeskyttelse vil desuden gerne opfordre til, at Gentofte og Københavns
Kommune koordinerer arbejde og indsats for fælles vandområder og spildevandsanlæg som fx Utterslev Mose,
Wilhelmsdalsløbet og Svanemøllen Skybrudstunnel. Område for Miljøbeskyttelse vil herunder gerne i dialog om, hvordan
overløb til Søborghusrenden og Nordkanalen kan begrænses frem til Svanemøllen Skybrudstunnel er i funktion Herudover
vil Område for Miljøbeskyttelse opfordre til: • At man ved separatkloakering er opmærksom på risikoen for fejltilslutninger. •
At man er opmærksom på samstyring imellem afløbssystemer og renseanlæg med henblik på at minimere bypass på
renseanlæggene. • At man er opmærksom på at eventuelle fremtidige ændringer i renseanlægsstrukturen kan have
betydning i forhold til kapacitet til håndtering af spildevand og behovet for pumpning af spildevand. • At man tager hensyn
til recipienternes robusthed og følsomhed ift. hydraulik, oversvømmelsesrisiko, forurening inkl. miljøfarlige stoffer og
saltpåvirkning fra separatkloakeret overfladevand mm. • At afledninger dimensioneres under hensyn til recipienternes
tilstand (fra Københavns side er det især hensynet til Søborghusrenden). • At der tages hensyn til, at de planlagte tiltag
ikke negativt vil påvirke rensningseffektiviteten i actiflo-anlægget i Emdrup Sø fx ift. vandmængder, indhold af forurenende
stoffer og mulighed for rensning af disse.
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Vurdering af høringssvar til Forslag til
Spildevandsplan 2022-2032
Gentofte Kommunes Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 var i høring fra 4. april til 30. maj, 2022.
Der er i alt modtaget 128 høringssvar. 120 af høringssvarene tilslutter sig høringssvaret fra Fællesrådet for
grundejerforeninger i Gentofte Kommune. Der er kommet høringssvar fra:

Københavns Kommune, Område for Miljøbeskyttelse .................................................................................. 3
Fællesrådet for grundejerforeninger i Gentofte Kommune samt 120 borgere, der tilslutter sig høringssvaret
.................................................................................................................................................................... 4
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Borger id 915, Hellerup ...............................................................................................................................28
Borger id 942, Charlottenlund .....................................................................................................................29

I nærværende notat besvares hvert enkelt høringssvar med forvaltningens kommentarer og bemærkninger
ligesom det vurderes, om høringssvaret giver anledning til ændringer af Forslag til Spildevandsplan 20222032. Til slut i notatet (side 30-31) er der givet en sammenfatning af hvilke ændringer, der foreslås
foretaget i planudkastet. Disse er alle af mindre redaktionel karakter.
Borgermøde
Der er afholdt borgermøde i høringsperioden af spildevandsplanen. Borgermødet fandt sted på Rådhuset d.
5. maj kl. 19-21, hvor spildevandsplanen blev præsenteret med særligt fokus på, hvad forslaget om
separatkloakering betyder for alle boliger i fremtiden. Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål
til fagfolk fra Gentofte Kommune og Novafos ved forskellige stande. Borgermødet blev også live-streamet
på kommunens Facebook-side.
Præsentationerne fra borgermødet kan findes online her:
Gentofte Kommunes præsentation fra borgermødet
Novafos præsentation fra borgermødet
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Grønt Råd
Der er afholdt møde med Grønt Råd d. 17. maj, hvor spildevandsplanen blev præsenteret og drøftet med
medlemmerne. Grønt Råd er et rådgivende forum for Gentofte Kommune i generelle og principielle
spørgsmål, der traditionelt hører under plan-, natur- og miljøområdet, se mere om de deltagende
foreninger her: Grønt Råd - Gentofte Kommune
Møde med Fællesrådet for Grundejerforeninger
Der er afholdt møde mellem Fællesrådet for Grundejerforeninger og Gentofte Kommune, i forlængelse af
det afgivne høringssvar. Mødet havde til formål at belyse baggrunden for udarbejdelse af Forslag til
Spildevandsplan 2022-2032. På mødet blev en række analyser og undersøgelser præsenteret, og der var
drøftelser af en lang række spørgsmål fra de fremmødte repræsentanter fra kommunens
Grundejerforeninger.
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Københavns Kommune, Område for Miljøbeskyttelse
Overordnede synspunkter
Område for Miljøbeskyttelse, Københavns Kommune noterer sig, at opfyldelse af vandområdeplanernes
krav indgår i de fire overordnede mål, som Gentofte Kommunes Spildevandsplan 2022 fokuserer på at
håndtere planmæssigt. Område for Miljøbeskyttelse bemærker i den sammenhæng, at det, ud over
Gentofte Kommunes egne vandområder, også er vigtigt at vurdere påvirkningen af nedstrøms
vandområder fx i Københavns Kommune. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at der planlægges
nødvendige indsatser og tiltag til at sikre, at opfyldelse af de fastsatte miljømål ikke heller forhindres for
nedstrøms vandområder grundet forhold reguleret af Gentofte Kommune.
Område for Miljøbeskyttelse vil desuden gerne opfordre til, at Gentofte og Københavns Kommune
koordinerer arbejde og indsats for fælles vandområder og spildevandsanlæg som fx Utterslev Mose,
Wilhelmsdalsløbet og Svanemøllen Skybrudstunnel. Område for Miljøbeskyttelse vil herunder gerne i dialog
om, hvordan overløb til Søborghusrenden og Nordkanalen kan begrænses frem til Svanemøllen
Skybrudstunnel er i funktion.
Svar til overordnede synspunkter
Gentofte Kommune er enig med Københavns Kommune i at prioritere fortsat dialog om koordinering af
indsatser for de fælles vandområder og spildevandsanlæg. Den planlagte Svanemøllen Skybrudstunnel er
således resultatet af tæt samarbejde og koordinering af den påkrævede fælles indsats, hvor Novafos og
HOFOR i tæt samarbejde står for planlægning og fælles fremtidig udførelse af Svanemøllen Skybrudstunnel,
som vil fjerne overløbene og dermed forbedre forholdene i Søborghusrenden og Nordkanalen og øvrige
vandområder i Gladsaxe og København. Svanemøllen Skybrudstunnel vil endvidere bidrage til at reducere
overløb til Øresund ved Vilhelmdalsløbet.
Gentofte Kommune og Novafos går gerne i dialog med Københavns Kommune angående reduktion af
overløb til Søborghusrenden og Nordkanalen. Det vurderes dog umiddelbart at være vanskeligt at reducere
overløbene væsentligt før 2030, hvor Svanemøllen Skybrudstunnel er i funktion.
Konkrete bemærkninger til spildevandsplanen og svar:
1. Bemærkning: At man ved separatkloakering er opmærksom på risikoen for fejltilslutninger.
Svar: Med opstart af separeringsprojekter vil der være stor fokus på problematikken vedr.
fejltilslutninger. Novafos har bl.a. deltaget i en arbejdsgruppe i 7-parts samarbejdet (forum med
bl.a. Københavns Kommune) med fokus på reduktion af fejlkoblinger, og det har været meget
lærerigt at høre om bl.a. Københavns Kommunes erfaringer, som vi selvfølgelig tager med i
planlægningen af de fremtidige separeringsprojekter.
2. Bemærkning: At man er opmærksom på samstyring imellem afløbssystemer og renseanlæg, med
henblik på at minimere bypass på renseanlæggene.
Svar: Novafos afholder jævnligt møder med BIOFOS, hvor status og planer drøftes. Desuden er
afledningen fra Gentofte Kommune mod Renseanlæg Lynetten begrænset af kapaciteten i den
afskærende ledning, hvilket forårsager de store overløb fra Skovshoved. På længere sigt vil
separeringen i Gentofte Kommune reducere såvel overløb, som belastningen af renseanlægget.
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3. Bemærkning: At man er opmærksom på, at eventuelle fremtidige ændringer i
renseanlægsstrukturen kan have betydning i forhold til kapacitet til håndtering af spildevand og
behovet for pumpning af spildevand.
Svar: Se svar herover.
4. Bemærkning: At man tager hensyn til recipienternes robusthed og følsomhed ift. hydraulik,
oversvømmelsesrisiko, forurening inkl. miljøfarlige stoffer og saltpåvirkning fra separatkloakeret
overfladevand mm.
Svar: Dette er alle parametre, der vil blive drøftet og vurderet i forbindelse med udarbejdelse af
udledningstilladelser.
5. Bemærkning: At afledninger dimensioneres under hensyn til recipienternes tilstand (fra
Københavns side er det især hensynet til Søborghusrenden).
Svar: I forbindelse med udledning af separeret regnvand vil recipienternes tilstand blive vurderet.
Desuden vil Svanemøllen Skybrudstunnel fungere som vandvej for størstedelen af det
fraseparerede regnvand i oplandet til Søborghusrenden.
6. Bemærkning: At der tages hensyn til, at de planlagte tiltag ikke negativt vil påvirke
rensningseffektiviteten i actiflo-anlægget i Emdrup Sø fx ift. vandmængder, indhold af forurenende
stoffer og mulighed for rensning af disse.
Svar: Se svar herover.
Tilføjelser/rettelser til Spildevandsplanen
Høringssvaret fra Københavns Kommune giver ikke anledning til ændringer i forslag til Spildevandsplan
2022-2032.

Fællesrådet for grundejerforeninger i Gentofte Kommune samt 120
borgere, der tilslutter sig høringssvaret
Generelt resumé
Fællesrådet anerkender behovet for at iværksætte afhjælpende foranstaltninger, i en eller anden form for
de i høringsmaterialet påpegede problemer med overløb af spildevand. Fællesrådet stiller spørgsmålstegn
ved den valgte 100% løsning.
Fællesrådet påpeger, at der er fravær af relevante data i høringsmaterialet, som gør det muligt at vurdere
effekten af alternative og/eller reducerede løsninger. Fællesrådet anser høringsmaterialet som
utilstrækkeligt til at kunne danne baggrund for en kvalificeret vurdering af oplæggets anvendelighed og
proportionalitet mellem investeringens omfang og den opnåede effekt.
Fællesrådet påpeger at konsekvenserne for den enkelte grundejer har et usædvanligt stort og byrdefuldt
omfang af såvel økonomisk som praktisk karakter.
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Fællesrådet anser det som nødvendigt, med et udbygget beslutningsoplæg, med mindst en besvarelse på
de følgende konkrete bemærkninger til problemstillinger.
Svar til generelt resumé
Gentofte Kommune ønsker at undgå overløb og opstuvning med spildevand til terræn. Statens
Vandområdeplaner sætter den lovgivningsmæssige ramme for kommunernes arbejde med at nedbringe
overløb. I Forslag til Vandområdeplan 2021-2027, som netop har været i høring, er der formuleret konkrete
indsatskrav om fjernelse af kommunens overløb til Søborghusrenden/Nordkanalen inden 2027, og det er
forventningen, at de efterfølgende Vandområdeplaner kommer til at stille konkrete krav til fjernelse af alle
overløb til alle målsatte vandområder, herunder Øresund.
Spildevandsplanens mål tager udgangspunkt i principbeslutningen fra kommunalbestyrelsen, om fuld
separering af regn- og spildevand, da det er den eneste løsning, som helt vil fjerne overløb og
oversvømmelser indeholdende spildevand. Ifølge de gennemførte analyser, vil det være nødvendigt med
separering af op imod 80-90 % af de private grunde, for at afløbssystemet lever op til serviceniveauet om
stuvning til terræn maksimalt én gang hvert 10. år for fællessystemet. Fordi den nødvendige procentsats er
så høj, vurderer Gentofte Kommune, at det mest hensigtsmæssige er, at alle private grundejere skal
separere ud fra et lighedsprincip og med ønsket om helt at afskaffe overløb.
De analyser, som er foretaget og ligger til grund for beslutningen om fuld separering, er ikke en del af
høringsmaterialet. Høringsmaterialet består af Forslag til Spildevandsplan 2022-2032, hvor det eksisterende
afløbssystem beskrives, samt rammerne for den fremtidige håndtering af regn- og spildevand i kommunen.
Gentofte Kommune er blevet gjort opmærksom på, at Fællesrådet ønsker en uddybende gennemgang af de
udførte analyser, som ligger til grund for beslutningen. Der er blevet afholdt 3 møder med Fællesrådet i den
forbindelse. Baggrunds- og analysemateriale, der er gennemgået i den forbindelse, er ligeledes gjort
tilgængeligt på kommunens hjemmeside, herunder et af Novafos udarbejdet sammenfattende resumé af
beslutningsgrundlaget ’Grundlag til Spildevandsplan 2022-2032’.
Gentofte Kommune anerkender, at det kan have økonomiske konsekvenser for den enkelte grundejer at
separere afløbssystemet på egen grund. Derfor får alle grundejere et varsel på mindst fem år, så der er tid
til at forberede sig og spare op. I henhold til lovgivningen må hverken Gentofte Kommune eller Novafos
betale for arbejde på private grunde. Det er den enkelte grundejer, som er ansvarlig for at udskifte og
vedligeholde sit kloaksystem på samme måde som fx tag og vinduer. Afløbssystemet i Gentofte Kommune
er gammelt og mangler allerede i dag kapacitet, så det skal under alle omstændigheder renoveres og
tilpasses til de øgede mængder af regn, som klimaforandringerne medfører.
Konkrete bemærkninger til spildevandsplanen og svar:
1. Bemærkning: Hvor stor forventes den samlede investering at blive?
Svar: Det er forventningen, at Novafos’ investeringer til renovering og klimatilpasning af det
offentlige afløbssystem til fuld separering i Gentofte Kommune samlet set vil koste omkring 7
milliarder kroner.
Der forventes en gennemsnitlig investering på 250 millioner kroner pr. år for at opnå målene i
planen – herunder at have et fuldt separeret afløbssystem i 2050. Det er en forøgelse i forhold til
investeringsniveauet i tidligere spildevandsplan, som var fastlagt til 100 millioner kroner pr. år indtil
2055. De seneste år har der været investeret 150-200 mio. kr./år. Ændringen i investeringsniveauet
er primært begrundet i:
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•
•
•

Ændring af separeringsstrategi – fra vejvandsseparering til fuldt separeret afløbssystem inkl.
regnvandsstik til alle borgere.
Lokal sikring mod oversvømmelser fra skybrud hvor det er samfundsøkonomisk
hensigtsmæssigt, og hvor udgifter kan holdes inden for Novafos’ investeringsramme.
Rensning af regnvand.

I den 10-årige planperiode for Spildevandsplan 2022-2032 er der afsat 2,5 milliarder kroner. Disse
investeringer i afløbssystemet finansieres af Novafos ved optagelse af lån, der afdrages over
spildevandstaksten. Størstedelen af investeringerne relaterer sig til klimatilpasningsprojekter
(etablering af det egentlige transportsystem til regn- og spildevand, etablering af hovedvandveje,
tunneler og bassiner samt renseforanstaltninger). Af de 250 mio. kr./år anslås investeringer i
klimatilpasningsprojekter til ca. 220 mio. kr./år.
Bygværks- og ledningsrenovering samt øvrige spildevandsprojekter anslås til 10-30 millioner kr. pr.
år – dette baseret på erfaringstal fra den tidligere spildevandsplanperiode.
2. Bemærkning: Hvor stor en del af den samlede investering finansieres af forsyningsselskabet, og
hvor stor en del finansieres af den enkelte grundejer i forbindelse med arbejde på egen grund?
Svar: Det er forventningen, at Novafos’ investeringer til renovering og klimatilpasning af det
offentlige afløbssystem til fuld separering i Gentofte Kommune samlet set vil koste omkring 7
milliarder kroner. Dertil kommer grundejernes udgifter til separering på egen grund. Denne udgift
forventes gennemsnitligt at ligge på omkring 50.000 kr. pr. separeret ejendom og vil samlet beløbe
sig til lidt under 1 mia. kr.
Som grundejer har man selv ansvar for at renovere og vedligeholde sit kloaksystem på samme
måde som tag, murværk, vinduer osv. Lovgivningen er sådan indrettet, at når en kommune
beslutter, at fuld separering er nødvendig i et område, så har grundejerne pligt til at tilslutte sig
systemet og betale for arbejdet med tilslutningen.
Politiske partier i Kommunalbestyrelsen arbejder på at påvirke politikerne på Christiansborg til at
ændre lovgivningen på området. Synspunktet er, at Novafos bør kunne afholde den samlede udgift
til etablering af rørløsninger – også den del, der ligger på de private matrikler – på samme måde
som det sker ifm. etablering af fjernvarme. Rigtig mange kommuner har dog allerede nu etableret
fuld separering under den gældende lovgivning, og det er ikke til at sige, om det lykkes at ændre
lovgivningen eller hvornår en sådan lovgivning i givet fald vil være gældende fra.
3. Bemærkning: Hvordan forventes vandafledningsbidraget at blive påvirket? – år for år eller periode
for periode frem til den fulde finansiering er på plads?
Svar: Klimatilpasning og renoveringen af afløbssystemer medfører stigninger på spildevandstaksten
(vandafledningsbidraget) over en længere årrække, uanset hvor man bor i kommunen. Alle, der er
tilsluttet afløbssystemet i Gentofte Kommune, betaler den samme takst, og får de samme
stigninger i prisen for en kubikmeter vand, uanset hvornår deres område skal separatkloakeres.
Vores analyser viser, at taksterne vil stige, uanset hvordan vi vælger at klimatilpasse og renovere
kloakkerne. Det er ikke en løsning at lade stå til.
Investeringer i afløbssystemet finansieres af Novafos A/S ved optagelse af lån, og udgiften lægges
på spildevandstaksten. Investeringen indebærer en årlig takststigning på 3,48 kr. pr. m3, hvilket
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svarer til 275 kr. pr. år for en gennemsnitsfamilie. Nedenfor er vist udgiften over de næste 10 år pr.
gennemsnitsfamilie.
År
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

Samlet akkumuleret udgift for en
gennemsnitsfamilie i kr.
0
0
275
550
825
1.100
1.375
1.650
1.925
2.200

4. Bemærkning: Hvordan vil de konkrete regler for optagelse af offentlige lån og/eller opsat betaling
af etableringsomkostningerne på egen grund se ud?
Svar: Vi er klar over, at der er en udgift forbundet med at ændre sit kloaksystem. Det er derfor, at
alle grundejere vil få et varsel på mindst fem år, så man har tid til at forberede sig og spare op. De
første grundejere vil tidligst skulle have separatkloakeret på deres grund i 2028, og de sidste i 2050.
Gældende lovgivning i form af Grundskyldslåneloven giver endvidere mulighed for, at pensionister
kan optage lån til kloakudgifter, som er bestemt af kommunen, efter samme regler som gælder for
lån til betaling af ejendomsskatter. For at opnå lån skal der være friværdi i ejendommen svarende
til lånets størrelse i forhold til den offentlige ejendomsvurdering. Nærmere regler for hvem, der kan
opnå lån, og betingelser for lånoptagelse fremgår af Grundskyldslånelovens bestemmelser. Lånet
kan søges, når der foreligger et tillæg til spildevandsplanen for det pågældende delopland.
Der forelægges således en særskilt sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august
2022 med indstilling om at pensionister, som har mulighed for at optage lån i deres ejendom, gives
mulighed for at optage lån efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatterne.
5. Bemærkning: Er det korrekt antaget, at serviceniveauet i Gentofte Kommune er, at overløb aldrig
må forekomme?
Svar: Serviceniveauet siger ikke noget om, hvor ofte overløb forekommer. Ved serviceniveau
forstås en angivelse af, hvor ofte vand fra henholdsvis regnvandssystemer og fællessystemer i
gennemsnit må forekomme på terræn i mængder, der forvolder skade. Dvs. hvor ofte, der
forekommer lokale oversvømmelser med opblandet spildevand og regnvand.
Serviceniveauet i Gentofte Kommune svarer til det, der anbefales på landsplan af
Spildevandskomiteen ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. Serviceniveauet angiver, at
borgerne maksimalt må opleve, at der forekommer en lokal oversvømmelse med regnvand én gang
hvert 5. år og en oversvømmelse med opblandet spildevand én gang hvert 10. år.
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Beslutningen om at dimensionere det separate regnvandssystem til opstuvning til terræn
maksimalt hvert 5. år følger af en analyse foretaget i 2019.
Novafos har fået udarbejdet en metode til at fastlægge det optimale serviceniveau for regnvand på
terræn ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, og denne metode er anvendt på
Kildeskovsrendens Opland, som er repræsentativ for oplandene i kommunen. For fire scenarier er
der udført hydrauliske beregninger og omkostninger til anlæg, drift og reinvesteringer er estimeret,
ligesom der er udført en risikokortlægning af oplandet. Analysen viste, at det optimale
serviceniveau findes ved en 8-års regnhændelse i 2117.
I henhold til ny klimalov skal der påvises en positiv cost-benefit-analyse (CBA), for at
serviceniveauet for afløbssystemet kan hæves til mere end minimumsniveauet i Skrift 27, som er
opstuvning til terræn maksimalt én gang hvert 5. år.
Beregningerne viste tillige, at den største nettonutidsværdi forekommer for en
5-års hændelse. Det betyder, at Novafos ikke kan etablere et afløbssystem med et højere
serviceniveau, og derfor er det besluttet at dimensionere det separate regnvandssystem til
opstuvning til terræn maksimalt hvert 5. år i hele kommunen.
Resultaterne af analysen – hovedsageligt beregningen af optimum – understreger og efterviser, at
serviceniveauerne fastlagt i Skrift 27 er en god investering, og ved at sikre til disse niveauer
reduceres skaderne væsentligt.
Efter de senere års offentlige debat om overløb, er det et politisk ønske, at der i fremtiden aldrig
forekommer overløb.
Overløb med opblandet spildevand og regnvand forekommer aldrig de steder, hvor der er
separatkloakeret – dvs. hvor regnvand og spildevand er adskilt. De steder sker der kun udledning af
regnvand, mens alt spildevandet ledes til renseanlæggene.
De steder hvor regn- og spildevand løber i samme ledning, er der risiko for overløb, når det regner
mere, end hvad afløbssystemet kan rumme. I de tilfælde er der mulighed for, at det opblandede
spildevand ledes ud til Øresund og andre natur- og vandområder via overløbene, som er en slags
ventiler, der sikrer, at spildevandet ikke stuver op i folks kældre eller opstuves i terrænmæssigt lave
områder. Der forekommer således kun overløb fra fællessystemer.
6. Bemærkning: Hvad vil serviceniveauet være såfremt der alene foretages en separering på arealer
ejet af Gentofte Kommune samt andre offentlige arealer, herunder Gentofte Hospital?
Svar: For at leve op til serviceniveauet om at der maksimalt må forekomme skadevoldende
oversvømmelser indeholdende spildevand hvert 10. år, skal der fjernes op imod 80-90 % af
regnvandet fra det nuværende afløbssystem. Regnvandet fra veje, offentlige og statslige arealer
udgør omkring 55 % af regnvandet. Det er således ikke tilstrækkeligt til, at serviceniveauet er
opfyldt.
Novafos har pligt til at leve op til serviceniveauet med, at oversvømmelser maksimalt må
forekomme hvert 5. år med regnvand og hvert 10. år med spildevand.
7. Bemærkning: Hvad er serviceniveauet konkret i de øvrige kommuner i Novafos område?
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Svar: Otte af ni kommuner i Novafos’ område har samme serviceniveau. I Allerød Kommune må der
maksimalt komme oversvømmelser med regnvand hvert 10. år mod hvert 5. år i de øvrige
kommuner. Dvs. Allerød investerer i et større regnvandssystem end de øvrige kommuner.
I Danmark er det fastsat, at der maksimalt må forekomme oversvømmelser med regnvand hvert 5.
år og hvert 10. år med spildevand. I Gentofte Kommune er serviceniveauet således det lavest
mulige.
Hvis samfundsøkonomiske beregninger viser, at det er hensigtsmæssigt, må serviceniveauet sættes
højere, men størstedelen af landets kommuner opererer med det samme serviceniveau som
Gentofte Kommune.
8. Bemærkning: Hvad er serviceniveauet konkret i Københavns Kommune?
Svar: Københavns Kommune opererer med det samme serviceniveau for afløbssystemet som
Gentofte Kommune, og de fleste andre kommuner i Novafos’ område.
9. Bemærkning: Hvor stor spredning er der i serviceniveauet i samtlige kommuner i Danmark?
Svar: Stort set alle kommuner kører med mindstekravet på serviceniveau på hvert 5./ 10. år.
Enkelte kommuner har valgt et højere serviceniveau.
10. Bemærkning: Data hhv. beskrivelser synes således at mangle på følgende områder: Det nuværende
omfang af overløb udtrykt i ”sværhedsgrad” – antal overløb pr. tidsenhed udtrykt på meningsfuld
og sammenlignelig måde (ikke alle overløb kan være lige alvorlige)
Svar: I Spildevandsplan 2022-2032 Bilag 2 ses, hvor mange overløb der på et gennemsnitligt år
forekommer på de forskellige lokaliteter. Det er også angivet hvor store vandmængder, der ledes
ud hvert år, fra de forskellige lokaliteter.
11. Bemærkning: Data hhv. beskrivelser synes således at mangle på følgende områder: Forventet
reduktion i antal overløb udtrykt i ”sværhedsgrad” i forbindelse med etableringen af de enkelte
faser i spildevandsplanen
Svar: I forhold til de overløb der forekommer i dag, hvor vejvandssepareringen i en del af Hellerup
er medtaget, vil der ske følgende reduktion i de årlige overløbsmængder i forbindelse med
separeringen i Gentofte Kommune:

Overløb nu, status (2022)
Etape 3 i Hellerup separeret (2026)
Svanemøllen Skybrudstunnel etableret (2030)
Kildeskovsrenden separeret (2036)
Skovshoved, Enghaverenden, Søborghusrenden og Hellerup
separeret (2050)

Årlig mængde
1.880.000 m3
1.820.000 m3
1.520.000 m3
712.000 m3
0

Reduktion
3%
19 %
62 %
100 %

12. Bemærkning: Data hhv. beskrivelser synes således at mangle på følgende områder: Forventet
investering for de enkelte faser i spildevandsplanen
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Svar: Der vil blive investeret omkring 250 mio. kr. årligt.
13. Bemærkning: Det er af afgørende betydning, at grundejere, der er eller vil komme i situationer
med enkeltstående meget dyre afløb, allerede i forbindelse med den politiske vedtagelse af
spildevandsplanen kender præmisserne for at kunne opnå dispensation
Svar: Som udgangspunkt vil der ikke blive dispenseret for, at man skal adskille regn- og spildevand
på sin grund. Det skyldes, at for mange dispensationer vil umuliggøre en reel regnvandsseparering,
og vil medføre at serviceniveauet ikke kan overholdes. Bl.a. vil de renseløsninger, der skal rense
regnvandet inden udledning til Øresund og andre vandområder ikke kunne håndtere iblandet
spildevand.
Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor de lokale forhold gør separeringen på privat grund
uforholdsmæssig teknisk kompliceret eller teknisk ikke gennemførlig. I disse tilfælde kan
kommunen vurdere, at det ikke er proportionalt at forpligte grundejeren til hel eller delvis
separering på egen grund.
Der vil forud for vedtagelsen af tillæg til Spildevandsplanen indeholdende de første
deloplandsplaner blive udarbejdet et administrationsgrundlag, hvor det beskrives mere konkret,
hvordan forvaltningen administrerer regler, retningslinjer og vilkår, herunder muligheder for evt.
hel eller delvis fritagelse for separering. Administrationsgrundlaget forventes politisk forelagt i
efteråret 2022.
14. Bemærkning: Det er ønskeligt, at der etableres procedurer, der sikrer, at potentielle grundejere på
et så tidligt tidspunkt som muligt kan få et bindende tilsagn om, at dispensation i en konkret
situation kan opnås
Svar: Som udgangspunkt vil der ikke blive dispenseret for, at man skal adskille regn- og spildevand
på sin grund. Det skyldes, at for mange dispensationer vil umuliggøre en reel regnvandsseparering,
og vil medføre at serviceniveauet ikke kan overholdes.
Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor de lokale forhold gør separeringen på privat grund
uforholdsmæssig teknisk kompliceret eller teknisk ikke gennemførlig. I disse tilfælde kan
kommunen vurdere, at det ikke er proportionalt at forpligte grundejeren til hel eller delvis
separering på egen grund.
Der vil forud for vedtagelsen af tillæg til Spildevandsplanen med de første deloplandsplaner blive
udarbejdet et administrationsgrundlag, hvor det beskrives mere konkret, hvordan forvaltningen
administrerer regler, retningslinjer og vilkår, herunder muligheder for evt. hel eller delvis fritagelse
for separering. Administrationsgrundlaget forventes politisk forelagt i efteråret 2022.
Under udarbejdelsen af tillæg til spildevandsplanen for deloplandene vil Novafos desuden
klarlægge, hvordan ledningerne skal føres og anlægges i de enkelte områder. Derfor vil det ofte
først være efter vedtagelsen af et tillæg til spildevandsplanen med en deloplandsplan, der omfatter
ens egen adresse, at man ud fra en konkret vurdering kan få endeligt svar på de konkrete
muligheder. Det vil således ikke være muligt at få fritagelse eksempelvis 10 år før ejendommen
potentielt skal separeres.
Den enkelte grundejer vil have minimum 5 år fra vedtagelse af et tillæg til Spildevandsplanen for
det relevante delopland, til regnvand og spildevand skal være separeret på egen grund.
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15. Bemærkning: Hvor kan den enkelte grundejer konkret henvende sig for at få tilvejebragt det
nødvendige overblik? Det forudsættes, at denne vejledning kan ydes af kommunen uden vederlag,
eventuelt ved et beskedent gebyr.
Svar: Den enkelte grundejer kan til enhver tid henvende sig til Gentofte Kommune og Novafos, som
vil hjælpe og vejlede grundejerne i processen. Dette koster ikke noget. Borgere og andre
interessenter inddrages yderligere, når Novafos begynder arbejdet med at planlægge, hvordan de
enkelte områder skal separatkloakeres. Dialogen med grundejere, brugere og andre interessenter
skal både sikre, at Novafos får indarbejdet den lokale viden i planlægningen, og at borgerne bliver
hjulpet godt i gang med at planlægge separatkloakeringen på egen grund. Borgerdialogen vil
strække sig over flere år og kan bestå af bl.a. vejmøder og evt. cafémøder og workshops. Når selve
anlægsarbejdet går i gang, vil Novafos også have stort fokus på information og dialog for at sikre, at
borgerne kommer så godt igennem anlægsarbejdet som muligt.
Resume af møde med Fællesrådet for Grundejerforeninger
Der er afholdt møde mellem Fællesrådet for Grundejerforeninger og Gentofte Kommune, i forlængelse af
det afgivne høringssvar. Mødet havde til formål at belyse baggrunden for udarbejdelse af Forslag til
Spildevandsplan 2022-2032. På mødet blev en række analyser og undersøgelser præsenteret, og der var
drøftelser af en lang række spørgsmål fra de fremmødte repræsentanter fra kommunens
Grundejerforeninger.
Tilføjelser/rettelser til Spildevandsplanen
På baggrund af Høringssvaret fra Fællesrådet for Grundejerforeninger har Gentofte tilføjet yderligere
information på Gentofte Kommunes hjemmeside ”Fremtidens afløbssystem”. Novafos har desuden
udarbejdet et resumé af beslutningsgrundlag for fuld separering ’Grundlag til Spildevandsplan 20222032’, der beskriver grundlaget for strategien om fuld separering og findes på høringssiden.
Høringssvaret giver ikke anledninger til ændringer i Forslag til Spildevandsplan 2022-2032.

Danmarks Naturfredningsforening, Gentofte (DN)
Overordnede synspunkter:
Danmarks Naturfredningsforening har med interesse læst Gentofte Kommunes spildevandsplan 2022-2032,
der efter vores vurdering giver en god pædagogisk indsigt i de kommende års planlagte initiativer på regnog spildevandsområdet i Gentofte Kommune.
Gentoftes spildevandsplan 2022-2032 har især fokus på et helt nyt afløbssystem med en omfattende plan
for separering af regnvand frem mod 2050.
Danmarks Naturfredningsforening støtter planen om fuld separering af regn- og spildevand. Men det er
efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering ikke miljømæssigt forsvarligt, at spildevandsplanen kun
indeholder en reduktion på 20-25 pct. i det samlede årlige overløb med regnvandsopblandet spildevand
frem mod 2032.
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Regnvand fra veje, p-pladser, tage m.v. indeholder næringsstoffer, tungmetaller, bakterier og
miljøfremmede stoffer, der er skadelige for kommunens vandløb, søer og Øresund. Ifølge
Miljøbeskyttelseslovens § 3 skal udledning af forurenende stoffer begrænses ved anvendelse af bedste
tilgængelige teknik inden udledning til vandområderne.
Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at det er muligt for Gentofte Kommune at gennemføre en
mere effektiv indsats frem mod 2032, dels for a reducere den samlede mængde overløb, dels for at rense
regnvandet inden udledning til vandområderne.
Statens vandområdeplaner 2021-2027 skal sikre en god økologisk tilstand for smådyr, fisk, vandplanter og
alger og en god kemisk tilstand af vandet. Vandområdeplanerne omfatter bl.a. Gentofte Sø,
Gentofterenden, Søborghusrenden, Nordkanalen og Øresund.
Gentofte kommunes spildevandsplan skal således sikre, at kommunen opfylder vandområdeplanernes krav
om god økologisk tilstand inden 2027. Spildevandsplanen skal sikre, at regn- og spildevand afledes miljø- og
sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder sikre kvaliteten af badevandet i Øresund.
EU Kommissionen har klart tilkendegivet, at vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser efter 2027
kun kan tages i brug ved naturgivne forhold. Det betyder efter Danmarks Naturfredningsforenings
vurdering, at alle nødvendige tiltag for opnåelse af god økologisk tilstand skal være besluttet og iværksat
senest 2027.
Ca. 60 gange årligt medfører voldsom regn overløb fra Gentoftes afløbssystem i Øresund. Dertil kommer
overløb til kommunens vandløb og søer. Samlet set er der årligt tale om ca. 1,8 mio. m3 overløb til Øresund
og 40-50.000 m3 overløb til kommunens vandløb og søer.
Svar til overordnede synspunkter:
Gentofte Kommune noterer DN’s anerkendelse af behovet for at gennemføre en fuld separering af
afløbssystemer for at leve op til det anbefalede serviceniveau og forhindre overløb til Øresund og til
kommunens naturområder, herunder til Gentofte Sø, Gentofterenden, Søborghusrenden, Nordkanalen og
Øresund.
Separeringsprojektet er et meget stort og omfattende infrastrukturprojekt til en samlet pris på ca. 7 mia.
kr., hvilket stiller store krav til grundige analyser og planlægning. Samtidig er der tale om
sammenhængende afløbssystemer, hvor hovedvandvejene (tunneler, bassiner m.m.) først skal på plads, før
regnvandet kan ledes til centrale eller decentrale renseløsninger og videre til recipienterne.
Et sådant projekt kan derfor ikke anlægges på én gang, men må anlægges i etaper, så det sikres, at
systemet fungerer optimalt, også i anlægsperioden. Den i Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 anførte
rækkefølgeplan vurderes at være meget ambitiøs, og både Novafos og Gentofte Kommune arbejder
målrettet og med langsigtet planlægning for at sikre, at rækkefølgeplanen holder og evt. optimeres, hvor
den kan. Parallelt med udrulning af separeringsprojektet vil kommunen til stadighed sammen med Novafos
afsøge muligheder for at etablere konkrete klimatilpasningsprojekter, som yderligere kan fremskynde
arbejdet mod målopfyldelse af vandområderne og som ikke nødvendigvis behøver at følge
rækkefølgeplanen.
Gentofte Kommune har sendt forslag til Spildevandsplan 2022-2032 i høring med det udgangspunkt, at
spildevandsplanen anviser den bedst mulige vej til opnåelse af de forventede indsatskrav i de endnu ikke
vedtagne Vandområdeplaner 2021-2027 samt de efterfølgende krav der må komme i fremtidige
Vandområdeplaner efter 2027. Med Spildevandsplan 2022-2032 er derfor sat den nødvendige ramme og
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beslutning om en ny afløbsstrategi, som skal sikre kommunens arbejde mod målopfyldelsen om god
økologisk tilstand for de målsatte vandområder. Når strategien om fuld separering i Spildevandsplan 20222032 er fuldt implementeret i hele kommunen, vil der ikke længere ske overløb med spildevandsopblandet
regnvand til natur- og vandområder, hvilket vil bidrage positivt til målopfyldelsen for alle vandområder i
Gentofte.
Konkrete bemærkninger til spildevandsplanen og den ledsagende miljørapport (miljøvurdering) og svar:
I Miljørapport for Gentofte Kommunes Spildevandsplan 2022 - 2032 (Rambøll, april 2022) afsnit 6.1.1.
”Eksisterende forhold og miljøstatus” er tilstanden i kommunens vandløb, søer og Øresund beskrevet:
-

Gentofte Sø har dårlig økologisk tilstand og ikke god kemisk tilstand. Der er ikke fastsat indsatser til
at opnå god økologisk tilstand.

-

Gentofterenden har ringe økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Det forventes at opnå god
økologisk tilstand efter stop for udledning af regnvand.

-

Søborghusrenden/Nordkanalen har dårlig økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Det
forventes at opnå god økologisk tilstand efter stop for udledning af regnvand.

-

Øresund har moderat økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Der er ikke fastsat indsatser til
at opnå god økologisk tilstand.

-

Grundvand i kommunen har både god og ringe vandkvalitet og kemisk tilstand (pesticider). Der er
ikke fastsat indsatser til at opnå god økologisk tilstand.

1. Bemærkning: Danmarks Naturfredningsforeningen finder det utilfredsstillende, at Gentofte
kommune ikke lever op til vandområdeplanernes krav om at igangsætte indsatser inden 2027, der
markant reducerer det samlede overløb med regnvandsopblandet spildevand.
Svar: Med Spildevandsplan 2022-2032 har Gentofte Kommune netop igangsat en meget ambitiøs
indsats med fuld separering af regnvand og spildevand i hele kommunen med henblik på at
reducere det samlede overløb med regnopblandet spildevand til vandområderne i Gentofte
Kommune.
I statens forslag til Vandområdeplaner 2021-2027, der har været i høring frem til 22. juni 2022, er
der specifikt fastsat indsatskrav til reduktion af overløb ved Søborghusrenden/Nordkanalen inden
2027. Som det er beskrevet i Spildevandsplan 2022-2032 vil etablering af Svanemøllen
Skybrudstunnel, som det førstkommende ’hovedvandvejs projekt’, der er sat i gang, betyde, at
overløb til Søborghusrenden/Nordkanalen bliver fjernet og i stedet ledt til tunnelen. Tunnelen vil
fungere som bassinledning for opmagasinering af overløbsvandet fra fællessystemet i oplandet, og
vandet ledes efterfølgende til Renseanlæg Lynetten, når det ikke regner længere. På sigt når
oplandet er fuldt separeret skal Svanemøllen Skybrudstunnel anvendes alene til transport af
regnvand. Svanemøllen Skybrudstunnel forventes færdigetableret i 2030. Gentofte Kommune har i
høringssvar til Forslag til Vandområdeplan 2021-2027 til Miljøstyrelsen i juni 2022 redegjort for, at
der med Svanemøllen Skybrudstunnel foreligger en plan for fjernelse af overløbene, men at
tunnelprojektet er så stort et anlægsprojekt, som ikke kan nås inden 2027. Således har kommunen
bedt om fristforlængelse for indsatskrav til år 2030.
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Staten har ikke i Forslag til Vandområdeplan 2021-2017 specifikt fastsat indsatskrav for de øvrige
vandområder. For Gentofte Sø, Øresund og grundvandet har staten forlænget fristen for
målopfyldelse om god økologisk tilstand til efter 2027. Kommunen har i forbindelse med høring af
vandområdeplanerne her i foråret 2022 været i dialog med Miljøstyrelsen om fremtidige
indsatskrav, og Miljøstyrelsen forventer, at der frem mod 2024-2025 vil foreligge ny viden samt et
virkemiddelkatalog for kommunale indsatser og redskaber.
Uagtet om staten har fastlagt indsatskrav eller ej arbejder kommunen målrettet mod at forbedre
tilstanden af alle udpegede vandområder. Udmøntning af Spildevandsplan 2022-2032 og etablering
af fuld separering og gradvis fjernelse af overløb vurderes at være den bedst mulige vej at gå for at
forbedre miljøtilstanden i alle vandområderne og opnå god økologisk tilstand.
Separatkloakeringsprojektet er dog et meget stort anlægsprojekt, og der er tale om meget store
anlægsinvesteringer, som det ikke hverken finansieringsmæssigt eller praktisk er muligt at
gennemføre i sin helhed inden 2027. Novafos har afsøgt mulighederne for alternativer til at
nedbringe overløb jf. rapporten ’vurdering af løsningsmuligheder til reduktion af overløb’, hvilket i
givet fald kunne være bassinløsninger, men også disse tager lang tid at etablere, ligesom det er
meget udfordrende at finde plads til de påkrævede store bassinvolumener.
Kommunen vil have fokus på parallelt med separeringsprojektet sammen med Novafos at afsøge
muligheder for at etablere konkrete klimatilpasningsprojekter som yderligere kan fremskynde
arbejdet mod målopfyldelse af vandområderne og som ikke nødvendigvis behøver at følge
rækkefølgeplanen. I givet fald vil et sådant projekt blive beskrevet i tillæg til spildevandsplanen
samt fremgå på spildevandsplanens løbende liste under ’Aktuelle projekter’.
Nedenfor følger kommunens overvejelser hvad angår indsatser for de nævnte vandområder:
Gentofte Sø:
Når strategien om fuld separering i Spildevandsplan 2022-2032 er fuldt implementeret i
Enghaverendens opland, vil der ikke længere ske overløb med spildevandsopblandet regnvand til
Gentofte Sø. Separeringen af Enghaverendens opland forventes udført fra 2028-2043.
Gentofte Kommune er i dialog med Novafos i forhold til at afsøge muligheder for yderligere tiltag
med henblik på en tidligere begrænsning af overløb med spildevandsopblandet regnvand specifikt
til Gentofte Sø.
Statens Forslag til vandområdeplaner 2021-2027 indeholder ikke specifikke indsatskrav til opnåelse
af målopfyldelse for Gentofte Sø, hvilket Gentofte Kommune i forbindelse med høringen derfor har
efterspurgt hos Miljøstyrelsen. Gentofte Kommune forventer således tæt dialog med Miljøstyrelsen
såvel som Region Hovedstaden om hvilke typer indsatser, der skal til i arbejdet mod målopfyldelse
for Gentofte Sø.
Gentofterenden:
Med klimatilpasningen af Gentofterenden i perioden 2017-2019 er der sket betragtelige ændringer
i vandløbets fysiske forhold med henblik på forbedring af vandmiljøet og naturtilstanden samtidig
med, at vandløbet skal kunne rumme mere regnvand. Først nu skal vandløbets tilstand indfinde sig
ift. flora og fauna, men det vurderes, at arbejdet mod målopfyldelse er godt på vej med det udførte
klimatilpasningsprojekt.
Når strategien om fuld separering i Spildevandsplan 2022-2032 er fuldt implementeret i hele
kommunen, vil der ikke længere ske overløb med spildevandsopblandet regnvand til
Gentofterenden. Separeringen af Søborghusrendens opland, som er det opland der har overløb til
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Gentofterenden, forventes gennemført i perioden 2040-2048. Gentofte Kommune er i dialog med
Novafos i forhold til at afsøge muligheder for yderligere tiltag med henblik på en tidligere
begrænsning af overløb med spildevandsopblandet regnvand til Gentofterenden i forlængelse af
etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel.
Søborghusrenden/Nordkanalen:
Som nævnt ovenfor er der i Forslag til Vandområdeplan 2021-2027 indsatskrav for de tre
resterende overløbsbygværker.
I forbindelse med etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel vil overløbene fra de tre resterende
overløbsbygværker ikke længere ske til Søborghusrenden/Nordkanalen, men til den nye tunnel. Det
er ligeledes Gentofte Kommunes forventning, at god økologisk tilstand kan opnås, når overløbene
med spildevandsopblandet regnvand ophører.
Øresund:
Med udmøntning af Spildevandsplan 2022-2032 vil der ske gradvis reduktion af Gentofte
Kommunes overløb til Øresund, som vil være en afgørende indsats for at opnå målopfyldelse og for
at opnå en god badevandskvalitet.
Grundvand:
Målopfyldelse i forhold til grundvandet er ikke direkte omfattet af Spildevandsplan 2022-2032.
Gentofte Kommune og Novafos monitorerer løbende på grundvandet for forurenende stoffer efter
drikkevandsbekendtgørelsen og iværksætter indsatser for beskyttelse af grundvandet i tråd med
krav og lovgivning fra staten. Der henvises i stedet til kommunens Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse.
2. Bemærkning: Danmarks Naturfredningsforeninger ser frem til en præsentation af Gentofte
Kommunes planer om konkrete blå-grønne multifunktionelle løsninger, der sikrer færre overløb
uden negative konsekvenser for natur og miljø inden 2027.
Danmarks Naturfredningsforeninger ser ligeledes frem til en præsentation af Gentofte Kommunes
konkrete indsatser for rensning af regnvand (med bedst tilgængelig teknik) inden 2027.
Svar: Med blandt andet pilotprojektet ’Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret’ har Gentofte
Kommune og Novafos gjort sig erfaringer med en række konkrete løsninger til at håndtere
regnvand på overfladen, og hvordan løsningerne på samme tid bidrager til øget biodiversitet og
øger områdets rekreative egenskaber. De specifikke løsninger i de enkelte oplande vil blive
konkretiseret og forelagt efterhånden som arbejdet med de enkelte deloplandsplaner går i gang.
Tilføjelser/rettelser til Spildevandsplanen
Spildevandsplan 2022-2032 forhindrer ikke, at der kan laves yderligere klimatilpasningsprojekter uden for
rækkefølgeplanen, hvis indsatskravene i Vandområdeplan 2021-2027 nødvendiggør dette. Gentofte
Kommune og Novafos A/S er i dialog om mulighederne for sådanne projekter.
Høringssvaret fra Danmark Naturfredningsforening giver anledning til to mindre redaktionelle ændringer i
forslag til Spildevandsplan 2022-2032. Under fanen ’Indsatser’ og afsnittet ’Klimatilpasning’ er der lavet
tilføjelsen med gul:
’Parallelt med udrulningen af den overordnede separeringsstrategi kan der være behov for supplerende og
lokale klimatilpasningstiltag, som ikke følger rækkefølgeplanen for separering. Det kan fx vise sig
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hensigtsmæssigt som led i arbejdet mod målopfyldelse for vandområder, ved byudviklingstiltag eller større
vej- eller trafikprojekter.’
Under fanen ’Indsatser’ under afsnittet ’Fuld separering af regnvand og spildevand/Overordnet
rækkefølgeplan for separering’ er der lavet tilføjelsen med gul:
’Da der er tale om en langsigtet planlægning, kan det være nødvendigt med en løbende tilretning af
rækkefølgeplanen i takt med ny viden om afløbssystemernes tilstand, eksterne påvirkninger fx ny
lovgivning, byudvikling, tværkommunale indsatser eller nye teknologiske muligheder. Endelig udgør
rækkefølgeplanen ikke en hindring for at igangsætte supplerende lokale klimatilpasningstiltag, som ikke
følger rækkefølgeplanen for separering, hvis det giver mening fx som led i arbejdet mod målopfyldelse for
vandområder.’

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Overordnede synspunkter
DOF støtter helhjertet, at alt kommunens spildevand iflg. planudkastet fremover skal separeres, så
regnvand ikke længere opblandes med husspildevand. Dette vil betyde et stop for de alt for hyppige
spildevandsoverløb til Brobækken, Brobæk Moses nordlige tørvegrav og Gentofte Sø; overløb, der truer
med at ødelægge disse vandområders skrøbelige, men stadig fine, økologiske tilstand.
Svar til overordnede synspunkter/generelle kommentarer:
Gentofte Kommune noterer anerkendelsen af behovet for at gennemføre en fuld separering af
afløbssystemer for at hindre overløb som nævnt bl.a. til Gentofte Sø og Brobækken.
Konkrete bemærkninger til spildevandsplanen og svar:
1. Bemærkning: Vores støtte afgives med den væsentlige tilføjelse, at separeringen af
husspildevandet og regnvandet skal indledes i oplandet til Enghaverenden og dermed til Gentofte
Sø nu! Planforslaget lægger derimod op til, at separeringen i oplandet til Enghaverenden (og
Gentofte Sø) først skal finde sted i perioden 2028-43, hvilket DOF finder, er en uacceptabel
udskydelse. Det har åbenbart højere prioritet for Gentofte Kommune at foretage separering
nærmest Øresundskysten. Imidlertid er Gentofte Sø hvad naturkvalitet angår af endnu højere værdi
end Øresund samtidig med, at vandmiljøet i søen er langt mere sårbart end vandmiljøet i sundet.
Svar:
Rækkefølgen for etablering af separat afløbssystem i Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 er
prioriteret ud fra hensynet til vandmiljøforbedringer samt hensynet til om hovedvandvejene er
forberedt til at håndtere det separerede regnvand. Dette resulterer i en rækkefølge, hvor de
kystnære oplande er prioriteret først, med henblik på at opnå størst mulig reduktion af overløb,
idet langt størstedelen af overløb i dag sker ved Øresunds kyst.
Enghaverendens opland er relativt stort og forventes separeret i perioden 2028-2043.
Hovedvandvejene er ikke endnu forberedt i Enghaverendens opland til, at man kan starte med
dette område.
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Kommunen har dog også stort fokus på nedbringelse af overløb til de ferske vandområder; idet
dette er afgørende for at leve op til Vandområdeplanernes krav om målopfyldelse om god
økologisk tilstand. Gentofte Sø udgør sammen med Brobæk Mose et Natura 2000 område, og søen
og mosen har unikt dyre- og planteliv. Kommunen har endvidere stort fokus på fortsat naturpleje af
søen og på at identificere og reducere potentielle forureningskilder i arbejdet for at opnå god
økologisk tilstand. Gentofte Kommune er således opmærksom på områdets sårbarhed og
beskyttelsesstatus.
Statens Forslag til vandområdeplaner 2021-2027 indeholder ikke specifikke indsatskrav til opnåelse
af målopfyldelse for Gentofte Sø, hvilket Gentofte Kommune i forbindelse med høringen af
vandområdeplanerne derfor har efterspurgt hos Miljøstyrelsen. Gentofte Kommune forventer
således tæt dialog med Miljøstyrelsen såvel som Region Hovedstaden om hvilke typer indsatser,
der skal til i arbejdet mod målopfyldelse for Gentofte Sø.
Jf. rækkefølgeplanen forventes separeringen af Enghaverendens opland udført fra 2028-2043.
Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 forhindrer dog ikke, at der kan laves yderligere
klimatilpasningsprojekter uden for rækkefølgeplanen. Parallelt med udrulning af
separeringsprojektet og som led i oplandsplanlægningen vil kommunen sammen med Novafos
afsøge muligheder for at etablere konkrete klimatilpasningsprojekter, som yderligere kan
fremskynde arbejdet mod målopfyldelse af vandområderne, og som ikke nødvendigvis behøver at
følge rækkefølgeplanen. I givet fald vil et sådant projekt blive beskrevet i tillæg til
spildevandsplanen samt fremgå på spildevandsplanens løbende liste under ’Aktuelle projekter’.
Gentofte Kommune er således i dialog med Novafos i forhold til at afsøge muligheder for konkrete
tiltag for tidligere at begrænse overløb med spildevandsopblandet regnvand specifikt til området
ved Gentofte Sø.

Tilføjelser/rettelser til Spildevandsplanen
Spildevandsplan 2022-2032 forhindrer ikke, at der evt. kan laves yderligere klimatilpasningsprojekter uden
for rækkefølgeplanen, hvis fx indsatskrav i Vandområdeplan 2021-2027 nødvendiggør dette. Gentofte
Kommune og Novafos A/S er i dialog om mulighederne for sådanne projekter.
Høringssvaret fra Dansk Ornitologisk Forening giver anledning til to mindre redaktionelle ændringer i
forslag til Spildevandsplan 2022-2032. Under fanen ’Indsatser’ og afsnittet ’Klimatilpasning’ er der lavet
tilføjelsen med gul:
’Parallelt med udrulningen af den overordnede separeringsstrategi kan der være behov for supplerende og
lokale klimatilpasningstiltag, som ikke følger rækkefølgeplanen for separering. Det kan fx vise sig
hensigtsmæssigt som led i arbejdet mod målopfyldelse for vandområder, ved byudviklingstiltag eller større
vej- eller trafikprojekter.’
Under fanen ’Indsatser’ under afsnittet ’Fuld separering af regnvand og spildevand/Overordnet
rækkefølgeplan for separering’ er der lavet tilføjelsen med gul:
’Da der er tale om en langsigtet planlægning, kan det være nødvendigt med en løbende tilretning af
rækkefølgeplanen i takt med ny viden om afløbssystemernes tilstand, eksterne påvirkninger fx ny
lovgivning, byudvikling, tværkommunale indsatser eller nye teknologiske muligheder. Endelig udgør
rækkefølgeplanen ikke en hindring for at igangsætte supplerende lokale klimatilpasningstiltag, som ikke
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følger rækkefølgeplanen for separering, hvis det giver mening fx som led i arbejdet mod målopfyldelse for
vandområder.’

Borgergruppen Bæredygtigt Byliv Jægersborg
Overordnede synspunkter
Borgergruppen har flere forslag til, hvad man kan gøre med regnvand, skybrud, osv. og ikke mindst forslag
til at etablere et grønnere byliv mellem bygningerne i Jægersborg og omegn. I forbindelse med skybrud er
der allerede nu oversvømmelser og brug for pumpning i husene på fx Sauntesvej. Så det er umiddelbart
fornuftigt at se på klimatilpasning fra Høje Jægersborg og ned ad bakkerne.
Borgergruppen har hørt om spændende eksempler fra andre kommuner, herunder Middelfart, hvor et
samarbejde mellem Middelfart Spildevand og kommunen har indtænkt regnvandshåndtering i udviklingen
af byens rum.
En af borgergruppens klimacafeer havde oplæg fra landskabsarkitekt Marianne Levinsen, som bl.a. fortalte
om Lindevangsparken i Frederiksberg Kommune, hvor man i den tæt bebyggede bydel har samarbejdet om
udvikling af et stort parkområde med spændende arkitektur og effektiv opsamling af regnvand. De
initiativer har vi ladet os inspirere af i Jægersborg, og ser meget gerne at Novafos og Gentofte Kommune
også lader sig inspirere og vil være med til at finde andre muligheder end at lægge regnvandet i rør og
beton. Vores udgangspunkt er at regnvand er en ressource, og netop en ressource der kan tilføre æstetisk
og rekreativ værdi i byens rum, parker og grønne områder
OG netop Jægersborg er karakteriseret ved fremragende arkitektur som kan og bør fremtidssikres med
grønne og bæredygtige løsninger til håndtering af skybrud og kraftige regnskyl. Det vil være oplagt at føje
et sådant projekt til rækken af arkitekturprojekter i forbindelse med næste års Copenhagen in Common –
som et eksempel på en nødvendig og tidssvarende opdatering af fremragende arkitektur.
Borgergruppens klimacafeer har været forankret i Verdensmålsudstillingen på Jægersborg bibliotek, og det
er naturligt at fortsætte indsatsen for at være gode naboer til Øresund – og måske vil det være naturligt at
inddrage Bellevue i samme store arkitektur- og klimaprojekt?
Svar til overordnede synspunkter
Separeringsstrategien i Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 tager udgangspunkt i at håndtere og forsinke
så meget regnvand som muligt på overfladen, hvor det kan bidrage til rekreative og multifunktionelle
løsninger og øget biodiversitet på både offentlige og private arealer. Gentofte Kommune og Novafos har
efter høringsperioden deltaget i møde om mulige fælles løsninger med Bæredygtigt Byliv. Gentofte
Kommune og Novafos deltager i det hele taget gerne i møder med boligforeninger, virksomheder og andre,
der ser muligheder for, at regnvandet kan bidrage positivt på deres arealer.
Konkrete bemærkninger til spildevandsplanen og svar:
1. Bemærkning: Der kan i første omgang udvikles regnvandsbassiner og forsinkelsesbassiner/24
timers bassiner i Sportsparken og på øvrige grønne områder, forskellige typer af forsinkelsesgrøfter
på nuværende og kommende grønne stier, vejbede, grøfter og skel i hele Jægersborg, men også
enkle løsninger som armeret græs på alle parkeringspladser, klimafliser og alle andre
nedsivningsløsninger vil kunne være en del af nødvendige klima-opdatering
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Svar: De ovennævnte løsninger indgår alle som muligheder eller allerede realiserede løsninger i
forbindelse med klimatilpasning af det nævnte område. Forslag til arealer og løsninger modtages
med glæde og vil blive vurderet i forhold til de hydrauliske- og anlægstekniske forhold samt det
lokale nedsivningspotentiale.
2. Bemærkning: Borgergruppen har løbende orienteret direkte til boligforeninger og
via Villabyerne og vi vil gerne være med i et konkret udviklingsprojekt i samarbejde med Novafos og
alle andre. Vi er klar til samarbejde om fondsansøgninger, europæiske netværk osv.
Svar: Gentofte Kommune ser samskabelse med borgerne som en kerneopgave og deltager gerne
sammen med Novafos i dialog omkring konkrete projekter i relation til udmøntningen af
Spildevandsplan 2022-2032. Sådanne projekter skal dog være virksomhedsøkonomisk (for Novafos)
og samfundsøkonomisk fordelagtige for at kunne udvikles og udføres inden for det
takstfinansierede område.
Tilføjelser/rettelser til Spildevandsplanen
Høringssvaret fra borgergruppen Bæredygtigt Byliv giver ikke anledning til ændringer i forslag til
Spildevandsplan 2022-2032.

Borger id 841, Charlottenlund
Overordnede synspunkter/generelle kommentarer:
Vi bor i et ældre skønt hus og skulle vi omlægge vores kloakering ift. forslaget vedr. regnvand og spildevand
skal adskilles, er det en økonomisk bombe under vores økonomi og derfor tilslutter vi os høringssvaret fra
Fællesrådet.
Svar til overordnede synspunkter
Som grundejer har man selv ansvaret for at renovere og vedligeholde sit kloaksystem på samme måde som
tag, murværk, vinduer osv. Lovgivningen er sådan indrettet, at det er grundejernes ansvar at foretage og
finansiere separering på egen grund, når en kommune beslutter, at fuld separering er nødvendigt i det
pågældende område.
Gentofte Kommune anerkender, at det kan være omkostningstungt at skulle ændre sit afløbssystem. Det er
dog afgørende for effekten af separeringen, at alt regnvand håndteres i det nye system. For at give den
enkelte grundejer mulighed for at forberede sig og spare op til gennemførelsen, vil alle grundejere blive
varslet mindst 5 år, inden separeringen skal være gennemført. De første private tilslutninger vil tidligst
skulle finde sted i 2028 og de sidste i 2050.
Som udgangspunkt vil der ikke blive dispenseret for, at man skal adskille regn- og spildevand på sin grund.
Det skyldes, at for mange dispensationer vil umuliggøre en reel regnvandsseparering, og vil medføre at
serviceniveauet ikke kan overholdes. Bl.a. vil de renseløsninger, der skal rense regnvandet inden udledning
til Øresund og andre vandområder ikke kunne håndtere evt. iblandet spildevand.
Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor separeringen på privat grund er uforholdsmæssig teknisk
kompliceret eller teknisk ikke gennemførlig. I disse tilfælde kan kommunen vurdere, at det ikke er
proportionalt at forpligte grundejeren til hel eller delvis separering på egen grund. Der vil forud for
vedtagelsen af tillæg til Spildevandsplanen indeholdende de første deloplandsplaner blive udarbejdet et
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administrationsgrundlag, hvor det beskrives mere konkret, hvordan forvaltningen administrerer regler,
retningslinjer og vilkår, herunder muligheder for evt. hel eller delvis fritagelse for separering.
Administrationsgrundlaget forventes politisk forelagt i efteråret 2022.
Gældende lovgivning i form af Grundskyldslåneloven giver endvidere mulighed for, at pensionister kan
optage lån til kloakudgifter, som er bestemt af kommunen, efter samme regler som gælder for lån til
betaling af ejendomsskatter. For at opnå lån skal der være friværdi i ejendommen svarende til lånets
størrelse i forhold til den offentlige ejendomsvurdering. Nærmere regler for hvem, der kan opnå lån, og
betingelser for lånoptagelse fremgår af Grundskyldslånelovens bestemmelser. Lånet kan søges, når der
foreligger et tillæg til spildevandsplanen for det pågældende delopland.
Der forelægges således en særskilt sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2022 med
indstilling om, at pensionister gives mulighed for at optage lån efter samme regler som indefrysning af
ejendomsskatterne.
Politiske partier i Kommunalbestyrelsen arbejder for at påvirke politikerne på Christiansborg til at ændre
lovgivningen på området. Synspunktet er, at Novafos bør kunne afholde den samlede udgift til etablering af
rørløsninger – også den del, der ligger på de private matrikler – på samme måde som det sker ifm.
etablering af fjernvarme. Rigtig mange kommuner har dog allerede nu etableret fuld separering under den
gældende lovgivning, og det er ikke til at sige, om det lykkes at ændre lovgivningen eller hvornår en sådan
lovgivning i givet fald vil være gældende fra.
Tilføjelser/rettelser til Spildevandsplanen
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i forslag til Spildevandsplan 2022-2032.

Borger id 859, Gentofte
Overordnede synspunkter
Jeg tilslutter mig Fællesrådets høringssvar. Endvidere bør Spildevandsplanen koordineres med planen for
udrulning af fjernvarme
Svar til overordnede synspunkter
Der er fra Gentofte Kommune og Novafos stort fokus på at koordinere arbejder, hvor det er muligt samt
samtænke separeringen med øvrige bygge- og anlægsaktiviteter og byudvikling generelt.
Der er imidlertid en række forhold, der gør, at det kun i relativt lille udstrækning kommer til at være
sammenfald mellem separeringsprojektet og udrulning af fjernvarme. Disse forhold er nævnt nedenfor:
I forhold til tidshorisonten arbejder Gentofte/Gladsaxe Fjernvarme med en tidsplan for færdigudrulning i
2027. Indenfor den tidshorisont er det ikke muligt for Novafos at nå at projektere og gennemføre
separeringsarbejdet; dvs. kun en meget lille del af separeringen vil foregå samtidig med fjernvarme
arbejdet.
Hertil kommer, at fjernvarmeledninger og afløbsledninger helst skal placeres et stykke fra hinanden i
vejene, bl.a. fordi fjernvarme i drift ikke kan tåle at blive frigravet på særligt lange stræk, og fordi der er
risiko for, at ledningerne sætter sig, hvis der graves for tæt på dem på et senere tidspunkt fx i forbindelse
med reparationer. Det vil i praksis betyde, at hele vejbanen skal afspærres og graves op, hvis afløbs- og
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fjernvarmeledninger skal etableres samtidig. Det vil kræve afspærring af hele vejen, til gene for trafikanter
og beboere, og anlægsteknisk vil det være svært at få plads til maskiner og udføre arbejde uden af gå i
vejen for hinanden.
Derudover ligger fjernvarmeledninger i en fast dybde, hvor regn- og spildevandsledninger ligger i
varierende dybde afhængigt af faldforhold, topografi m.v., da vandet hele tiden skal kunne løbe ned ad.
Og endelig arbejder Novafos og Gentofte/Gladsaxe Fjernvarme i meget forskellig arbejdstakt: Fjernvarmen
arbejder over lange stræk, der står åbne i lang tid, mens Novafos’ arbejde bevæger sig fremad i kortere
stræk, der hurtigere lukkes til.
Tilføjelser/rettelser til Spildevandsplanen
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i forslag til Spildevandsplan 2022-2032.

Borger id 881, Gentofte
Konkrete bemærkninger til spildevandsplanen og svar:
1. Bemærkning: Hvor meget regnvand skal ledes uden om spildevandet for at overløb kan forhindres?
Svar: Spørgsmålet forstås som, hvor meget regnvand, der skal afkobles fra fællessystemet for at
overløb kan forhindres. Overordnet set skal 80-90 % af regnvandet afkobles fra
spildevandssystemet, for at overløb til Øresund og vandområder helt kan undgås. Hvis der fortsat
opretholdes fælleskloakerede strækninger eller områder, vil man fortsat kunne forvente
oversvømmelser og overløb. Separeringen er derfor nødt til at omfatte hele det samlede
afløbssystem, for at overløb og oversvømmelser indeholdende spildevand kan undgås og for at
ledninger, bassiner m.v. kan dimensioneres optimalt.
2. Bemærkning: Hvor meget vand vil ledes uden om ved værst tænkelige tilfælde, hvis kun veje,
offentlige, bygninger og offentlige arealer separeres.
Svar: Spørgsmålet forstås som, hvor stor en procentdel af regnvandet, der afkobles fra
fællessystemet, hvis der kun afkobles fra veje, offentlige bygninger og andre offentlige arealer.
Veje, fortove, pladser, cykelstier, m.v. udgør ca. 50 % af kommunens samlede befæstede areal.
Medtages offentlige bygninger, skoler og sportsanlæg, kan der lægges yderligere 3-5 % oven i dette
tal. Altså separeres 53-55 % af den samlede regnmængde, hvis kun veje, fortove, pladser,
cykelstier, offentlige bygninger, skoler og sportsanlæg separeres.
Af de samlede årlige overløb på 1.880.000 m3 spildevandsopblandet regnvand stammer op til ca.
1.034.000 m3 fra veje, fortove, pladser, cykelstier, offentlige bygninger, skoler og sportsanlæg.
3. Bemærkning: Hvor meget vand vil private ejendomme bidrage med i værste tilfælde hvis der
separeres.
Svar: Spørgsmålet forstås som, hvor stor en procentdel af regnvandet, der afkobles fra
fællessystemet, hvis det kun er regnvandet fra private ejendomme, der separeres. Det vil i
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forlængelse af svaret ovenfor sige, at de resterende 45-47 % af kommunens samlede befæstede
areal udgøres af private arealer.
Af de samlede årlige overløb på 1.880.000 m3 spildevandsopblandet regnvand stammer op til ca.
883.600 m3 fra private arealer.

Tilføjelser/rettelser til Spildevandsplanen
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i forslag til Spildevandsplan 2022-2032.

Borger id 903, Charlottenlund
Overordnede synspunkter
Trods manglende kendskab til svarene på mine spørgsmål A)-C) (nedenfor) vil jeg anbefale, at man fra
Kommunens side arbejder intenst på at få gennemført en ændring af lovgivningen, der muliggør en såkaldt
"solidarisk løsning" i lighed med den løsning, som for ca. 2 år siden blev muliggjort og igangsat indenfor
projektet vedr. udrulning af fjernvarmenettet til hele resten af Gentofte Kommune, hvor de private
grundejere helt slap for at participere i de kontante anlægsudgifter.
Almindelig sund fornuft taler herfor, ligesom man vil opnå følgende fordele:
a) Modstanden fra grundejerne imod selve projektet vil utvivlsomt mindskes.
b) Grundejerne slipper for hver især at skulle finde og engagere en autoriseret kloakmester, som derefter
skal finde frem til muligt eksisterende, eller ikke eksisterende, tegninger over de bestående forhold af
relevans på hver enkelt matrikel.
c) Effektiviteten vil stige, omkostningerne falde, og den betryggende ordentlighed blive tilsikret, hvis det
hele kunne gennemføres af Novafos i et og samme tempo som etableringen af det nye system.
Jeg vil ikke gå så vidt som at tilråde, at man ligefrem sætter den nye spildevandsplan i bero, indtil
ovenstående er forsøgt og afklaret, men blot nævne, at man jo får et yderligere problem, hvis den af mig
anbefalede solidariske løsning bliver gennemført på et senere tidspunkt, hvor en større andel af
kommunens grundejere måske i mellemtiden har været tvunget til at etablere og bekoste anlæg på egen
grund.
Svar til overordnede synspunkter
Politiske partier i Kommunalbestyrelsen arbejder på at påvirke politikerne på Christiansborg til at ændre
lovgivningen på området. Synspunktet er, at Novafos bør kunne afholde den samlede udgift til etablering af
rørløsninger – også den del, der ligger på de private matrikler – på samme måde som det sker ifm.
etablering af fjernvarme. Rigtig mange kommuner har dog allerede nu etableret fuld separering under den
gældende lovgivning, og det er ikke til at sige, om det lykkes at ændre lovgivningen eller hvornår en sådan
lovgivning i givet fald vil være gældende fra.
Konkrete bemærkninger til spildevandsplanen og svar:
1. Bemærkning: Kan det bekræftes, at de samlede anlægsudgifter frem til år 2050 er budgetteret til
ca. 7 mia. kr. for Novafos, og ca. 1,1 mia. kr. for de private grundejere, altså tilsammen i alt ca. 8,1
mia. kr. opgjort i "nutidskroner"?
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Svar: Det er forventningen, at Novafos’ investeringer til renovering og klimatilpasning af det
offentlige afløbssystem til fuld separering i Gentofte Kommune samlet set vil koste omkring 7
milliarder kroner. Novafos’ arbejde på veje og offentlige arealer finansieres over taksterne af
Novafos. Med en årlig investering på ca. 250 mio. kr. til klimatilpasning og renovering, vil det
betyde en årlig stigning på taksten på ca. 275 kr. for en gennemsnitsfamilie.
Dertil kommer grundejernes udgifter til separering på egen grund. Denne udgift forventes
gennemsnitligt at ligge på omkring 50.000 kr. pr. grund. Dette beløber sig samlet set til lidt under 1
mia. kr.
Et beløb i nutidskroner viser, hvad beløbet ville være værd i dag. Nutidsværdien er dagsværdien af
fremtidige betalinger, når man tager hensyn til inflationen.
2. Bemærkning: Er det korrekt forstået, at de ca. 7 mia. kr. fra Novafos også over tid vil skulle betales
af de private grundejere (brugerne) i form af (forhøjede) afgifter af den ene eller anden art, således
at forskellen mellem disse 2 udgiftskategorier altså primært består i, hvem der skal finansiere dem i
selve anlægsfasen?
Svar: Novafos er et forsyningsselskab, som skal ’hvile i sig selv’. Dvs. de penge, Novafos får ind fra
forbrugerne, skal benyttes til håndtering af regn- og spildevand og ikke andet. Novafos må ikke
skabe overskud. Når Novafos optager lån til etablering af afløbssystemet, er det således
forbrugerne, der via vandafledningsbidraget kommer til at betale for det.
Klimatilpasning og renoveringen af afløbssystemer medfører stigninger på spildevandstaksten
(vandafledningsbidraget) over en længere årrække, uanset hvor man bor i kommunen. Alle der er
tilsluttet afløbssystemet betaler den samme takst og får de samme stigninger på prisen for en
kubikmeter vand, uanset hvornår deres område skal separatkloakeres. Novafos’ analyser viser, at
taksterne vil stige, uanset hvordan vi vælger at klimatilpasse og renovere afløbssystemet. Det er
ikke en løsning at lade stå til.
Investeringer i afløbssystemet finansieres af Novafos A/S ved optagelse af lån, og udgiften lægges
på spildevandstaksten. Investeringen indebærer en årlig takststigning på 3,48 kr. pr. m 3, hvilket
svarer til 275 kr. pr. år for en gennemsnitsfamilie.
3. Bemærkning: Hvilket hensyn ligger bag den nuværende lovgivnings forbud imod, at Novafos må
arbejde og finansiere udgifter på privat grund, og er en ophævelse af dette forbud noget, som
Novafos hellere end gerne ser?
Svar: Der er i Danmark en tradition for, at den enkelte borger har ansvar for installationer på egen
grund. Politiske partier i Kommunalbestyrelsen arbejder dog på at påvirke politikerne på
Christiansborg til at ændre lovgivningen på området. Synspunktet er, at Novafos bør kunne afholde
den samlede udgift til etablering af rørløsninger – også den del, der ligger på de private matrikler –
på samme måde som det sker ifm. etablering af fjernvarme. Rigtig mange kommuner har dog
allerede nu etableret fuld separering under den gældende lovgivning, og det er ikke til at sige, om
det lykkes at ændre lovgivningen eller hvornår en sådan lovgivning i givet fald vil være gældende
fra.
4. Bemærkning: Indeholder de ovennævnte ca. 7 mia. kr. også udgifter til renovering af selve
spildevands-systemet, og i bekræftende fald om muligt hvor stor en andel af beløbet henhører til
hhv. det ene (spildevand) eller det andet (regnvandsseparering)?

23

Svar: Beløbet indeholder udgifter til klimatilpasning af afløbssystemet og herunder også renovering
af det eksisterende afløbssystem. Langt størstedelen af beløbet går til at skabe øget kapacitet med
henblik på at håndtere regnvandet i fremtiden.
Tilføjelser/rettelser til Spildevandsplanen
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i forslag til Spildevandsplan 2022-2032.

Borger id 907, Gentofte
Overordnede synspunkter
Planens målsætninger er ædle og ser godt ud på papiret, men om projektet er bæredygtigt i forhold til
økonomi og klima er overordentligt usikkert.
Ifølge planen skal vi sikre en bedre badevandskvalitet i Øresund. Det vil planen kun i meget begrænset
omfang. Gentoftes bidrag ved overløb er en mikroskopisk andel af tilførslen af næringsstoffer til Øresund.
Alle Østersølandene leder enorme mængder af næringsstoffer kloakvand ud, og det skal alt sammen
gennem Øresund.
Det vil være mere bæredygtigt at fokusere på oversvømmelser ved skybrud. Det er trods alt noget, som
mange bekymrer sig om.
Det virker derfor, noget ude af proportioner at løsningen på de opstillede målsætninger skulle være en
total adskillelse og regn- og spildevand. Vi skal fokusere mere på, hvordan vi håndterer regnvand ved
skybrud. Der findes eksempler på alternative løsninger. Jeg vil kun nævne 2.
1. Der er lavet et flot projekt med opstuvning og regulering regnvand omkring Harrestrup Å. Flere
kommuner er gået sammen om projektet.
2. Københavns Kommune etablerer enorme forsinkelsessystemer til regnvand.
Begge eksempler sikrer, at der ikke sker oversvømmelser i oplandet og overløb til Øresund i nævneværdig
grad. Kommunen er fuldt udbygget og det giver ingen mening at lave total separering i et system, der som
udgangspunkt fungerer hensigtsmæssigt. Men der skal arbejdes med at sikre mod skybrud. Der er ikke i
kommunens spildevandsplan redegjort for, at den eneste løsning er total separering. Andre muligheder bør
undersøges grundigt.
Det må være muligt at opstille beregninger og tekniske løsninger på, hvordan vi løfter så meget regnvand
ud af afløbssystemet, at vi undgår oversvømmelser og overløb til Øresund og de øvrige, recipienter.
Svar til overordnede synspunkter
Bæredygtighed ift. økonomi og klima
Størstedelen af afløbssystemet i Gentofte Kommune er anlagt for mellem 80 og 100 år siden. Derfor er
kapaciteten i dag ikke tilstrækkelig for at håndtere regnvandet fra en fuld udbygget kommune som
Gentofte Kommune.
Afløbssystemet skal derfor under alle omstændigheder fremtidssikres og renoveres, så det kan overholde
det anbefalede serviceniveau og dermed forhindre både de nuværende hyppige oversvømmelser med
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blandet spildevand og regnvand, og håndtere de voldsommere regnhændelser som klimaforandringerne
forventes at medføre. Serviceniveauet er fastsat ud fra en samfundsøkonomisk vurdering af anlægs- og
driftsomkostninger i forhold til skadesomkostningerne ved oversvømmelser.
Derudover er Gentofte Kommune forpligtet til at bidrage til målopfyldelsen iht. statens vandområdeplaner
ved at forhindre overløb med blandet spildevand og regnvand til Øresund og de øvrige af kommunens
vandområder, herunder Gentofte Sø, Gentofterenden og Nordkanalen.
Overløbene fra Gentofte Kommune er allerede i dag betydelige og kan på ingen måde siges at være
mikroskopiske i forhold til påvirkningen af vandmiljøet i Øresund. Fremtidens klimaforandringer med mere
regn vil give flere og større overløb og dermed forværre problemet.
Novafos har gennemført en række analyser for forskellige løsninger med hhv. fuld, delvis og uden
separering. Disse løsninger har dog enten været dyrere, eller har ikke levet op til kravet om forhindring af
overløb til Øresund og de øvrige vandområder.
Separering af regnvand og spildevand er derfor vurderet som den mest fordelagtige løsning vurderet ud fra
de samlede parametre økonomi, renovering af afløbssystemet, overholdelse af serviceniveauet og
forhindring af overløb til kommunens vandområder.
Gentofte Kommune og Novafos arbejder målrettet på at forsinke så meget vand som muligt opstrøms i de
enkelte oplande for at minimere anlægsomkostningerne til ledninger, bassiner og rensningsanlæg
nedstrøms i systemet.
Med separeringen af regnvand og spildevand minimeres skaderne ved skybrud også. Dels vil der alene ske
oversvømmelser med regnvand, og dels vil oversvømmelserne ske med mindre hyppighed, end det er
tilfældet i dag, fremtidige klimaforandringer medregnet.
Novafos og HOFOR arbejder sammen på tværs af Gentofte, Gladsaxe og Københavns kommuner om
Svanemøllen Skybrudstunnel, der er en stor skybrudstunnel, der vil lede regnvand fra Bispebjerg, Ryparken
og Dyssegård til Øresund.
Konkrete bemærkninger til spildevandsplanen og svar:
1. Bemærkning: Hvor bæredygtigt er det at Gentofte de næste 30 år skal gennemgraves af
entreprenørmaskiner?
Svar: Når separatkloakeringen planlægges for de enkelte områder, vil Novafos arbejde på at
gennemføre anlægsarbejdet med så lavt klimaaftryk, som muligt. Anlægsarbejde giver udledninger
af klimagasser, både fra entreprenørmaskiner og fra de materialer, der anvendes, for eksempel fra
fremstilling af beton, plast, grus og asfalt. Anlægsarbejde kan ikke gennemføres CO2-neutralt med
de nuværende teknologier, men Novafos vil arbejde med at finde løsninger, som har så lavt CO2aftryk som muligt. Det overordnede klimaaftryk er ikke beregnet for separeringsprojekterne, men
vil blive indarbejdet i planlægningen ved valg af løsninger for de enkelte områder på linje med
andre forhold.
2. Bemærkning: Hvor bæredygtigt er det at Gentoftes borgere skal betale et gigantisk milliardbeløb
for noget, som sandsynlig vis kan gøres billigere og samtidig opfylder kommunens målsætninger?
Svar: De udførte analyser viser, at det er billigere at anlægge et separat regnvandssystem fremfor
at udbygge det eksisterede fællessystem til nutidens serviceniveau og miljøkrav. Når først der bliver
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lagt en ny regnvandsledning, er meromkostningerne for hver tilslutning overordnet set ens. Det
bliver derfor i princippet ikke uproportionalt dyrere at tilslutte 100 % af kommunens matrikler til
det nye regnvandssystem fremfor at lade fx 10 % eller 20 % blive på fællessystemet.
3. Bemærkning: Hvor bæredygtigt er det at lede forurenet regnvand fra gader og veje sammen med
tagvand og rense det i separat regnvandsrenseanlæg TAB frem for på Lynetten?
Svar: Regnvand, som falder på fx veje eller tage, er ikke helt rent. Det kan indeholde stoffer som fx
tungmetaller, der kan skade dyre- og planteliv i søerne. Regnvandet skal derfor renses, inden det
bliver ledt ud i Øresund eller til søer og vandløb. Rensning kan fx ske i åbne regnvandsbassiner, der
minder om og fungerer som kunstige søer. Bassinet i Mosegårdskvarteret er et eksempel på et
regnvandsbassin. I forbindelse med oplandsplanlægningen og forud for fastlæggelse af
renseløsninger i det pågældende opland, vil der blive lavet nærmere analyser af oplandets
forventede forureningsniveau (hvilken type overflader, falder regnen på) og det forventede
rensebehov for regnvandet.
I den tætte by kan det dog blive svært at finde plads til etablering af åbne våde bassiner, og det vil
derfor blive nødvendigt også at etablere mere tekniske løsninger, som enten kan etableres under
jorden eller på terræn.
Kapaciteten til renseanlægget Lynetten er generelt begrænset, og man kan argumentere for, at det
er mere bæredygtigt at håndtere regnvand lokalt (med lokal rensning) fremfor at transportere
regnvandet over lang afstand til Lynetten. Der forekommer i dag overløb fra Renseanlæg Lynetten
under regn, da der ikke er kapacitet til at håndtere alt vandet, når det regner kraftigt. Rensningen
på renseanlægget fungerer tillige bedre, når det håndterer rent spildevand, fremfor når vandet
kommer i ryk og er fortyndet med regnvand.
Tilføjelser/rettelser til Spildevandsplanen
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i forslag til Spildevandsplan 2022-2032.

Borger id 910, Gentofte
Overordnede synspunkter
Formålet med at undgå overløb af urenset spildevand til Øresund er uden diskussion særdeles fornuftigt,
men vil også blive meget dyrt.
Ovennævnte formål kan dog opnås på mange forskellige måder, men hvor omkostningerne i forbindelse
med de valgte metoder kan variere ganske betydeligt.
Herudover er vi inde i en fase, hvor klimaforandringer enten kan medføre perioder med meget kraftige
regnvejr, eller det modsatte med udpræget tørkeperioder, hvor vi vil få brug for regnvandet.
Svar til overordnede synspunkter
Gentofte Kommune noterer anerkendelsen af, at det er fornuftigt at undgå overløb af urenset spildevand til
Øresund.
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Separatkloakeringen af hele kommunen er særdeles omkostningsfuld, men den er, i henhold til de
udarbejdede analyser, den mest hensigtsmæssige og billigste måde, hvorpå der dels leves op til det
vedtagne serviceniveau og samtidig stoppes for overløb til Øresund og andre natur- og vandområder.
Konkrete bemærkninger til spildevandsplanen og svar:
1. Bemærkning: For parcelhusejere vil oplagring af regnvand fra hustagene kunne udnyttes positivt
både til vanding af haverne i tørre perioder, og til anvendelse af gråt vand i bygningerne. Dette vil
for hver parcel kræve en nedgravning af en tilstrækkeligt stor vandtank, med tilhørende pumpe,
med en i øvrigt kendt teknik. Dette vil medføre, at det ikke vil være nødvendigt med nedgravning af
et specielt regnvandsafløb i vejene i sådanne villaområder, idet eventuelle overløb i enkelte tanke
vil blive udstrakt over tid, så der ikke vil ske overløb af urenset spildevand til Øresund, og med en
løsning, der vil være billigere end med et fælles regnvandsafløb i vejene, med de hermed
forbundne eksorbitante omkostninger
Svar: Jo mere vand, der kan forsinkes hos den enkelte grundejer, jo bedre. Det er dog hverken
muligt eller lovligt for Novafos/Kommunen at påbyde den enkelte grundejer at lave
opsamlingsløsninger eller tankløsninger på egen grund. Derfor kan regnvandssystemet heller ikke
dimensioneres efter sådanne løsninger.
2. Bemærkning: Andre løsninger kunne være, at afløb af regnvand begrænses til en række af udvalgte
veje og offentlige bygninger. Så der findes ganske mange mulige løsninger og kombinationer af
løsninger.
Svar: 3-5 % af regnvandet kommer fra kommunens bygninger/arealer (inkl. skoler, sportsanlæg
mv.), 45-47 % af regnvandet kommer fra private ejendomme og ca. 50 % kommer fra veje, fortove,
torve og cykelstier.
Hvis mindre områder forbliver fælleskloakeret – fx svarende til 20-30 % af boligerne – vil man
kunne undgå oversvømmede kældre og overløb under almindelig regn. Når det regner kraftigere,
vil der dog fortsat være oversvømmede kældre og overløb med spildevandsopblandet regnvand.
For at komme overløb og oversvømmelser med opblandet spildevand helt til livs, er det derfor
besluttet, at alle grundejere skal separere på egen grund.
3. Bemærkning: Med den planlagte masse-nedgravning af rør til afledning af regnvand, vil vi, igennem
ganske mange år, blive endnu mere plaget, end ved anlægningen af letbanen. Dette forhold bør
naturligvis også indgå i forbindelse med valget af metode, eller kombination af metoder, til
begrænsning af omkostninger og gener
Svar: Som det anføres, kan så stort et projekt ikke gennemføres uden, at det påvirker resten af
kommunen. Novafos vil sammen med Gentofte Kommune, entreprenører og de øvrige
ledningsejere både planlægge og udføre separeringsprojektet under størst mulig hensyntagen til de
nærmeste beboere, trafikafviklingen, parkeringsforholdene og den generelle tilgængelighed.
Tilføjelser/rettelser til Spildevandsplanen
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i forslag til Spildevandsplan 2022-2032.
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Borger id 915, Hellerup
Overordnede synspunkter
Jeg støtter den nye spildevandsplan. Dog med den bemærkning at man bør starte ved området omkring
Gentofte sø. Søen og Brobæk mose er et meget sart område overfor forurening.
Svar til overordnede synspunkter
Rækkefølgen for etablering af separat afløbssystem i Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 er prioriteret ud
fra hensynet til vandmiljøforbedringer samt hensynet til om hovedvandvejene er forberedt til at håndtere
det separerede regnvand. Dette resulterer i en rækkefølge, hvor de kystnære oplande er prioriteret først,
med henblik på at opnå størst mulig reduktion af overløb, idet langt størstedelen af overløb i dag sker ved
Øresunds kyst.
Enghaverendens opland er relativt stort og forventes separeret i perioden 2028-2043. Hovedvandvejene er
ikke endnu forberedt i Enghaverendens opland til, at man kan starte med dette område.
Kommunen har dog også stort fokus på nedbringelse af overløb til de ferske vandområder; idet dette er
afgørende for at leve op til Vandområdeplanernes krav om målopfyldelse om god økologisk tilstand.
Gentofte Sø udgør sammen med Brobæk Mose et Natura 2000 område, og søen og mosen har unikt dyreog planteliv. Kommunen har endvidere stort fokus på fortsat naturpleje af søen og på at identificere og
reducere potentielle forureningskilder i arbejdet for at opnå god økologisk tilstand. Gentofte Kommune er
således opmærksom på områdets sårbarhed og beskyttelsesstatus.
Statens Forslag til vandområdeplaner 2021-2027 indeholder ikke specifikke indsatskrav til opnåelse af
målopfyldelse for Gentofte Sø, hvilket Gentofte Kommune i forbindelse med høringen af
vandområdeplanerne derfor har efterspurgt hos Miljøstyrelsen. Gentofte Kommune forventer således tæt
dialog med Miljøstyrelsen såvel som Region Hovedstaden om hvilke typer indsatser, der skal til i arbejdet
mod målopfyldelse for Gentofte Sø.
Jf. rækkefølgeplanen forventes separeringen af Enghaverendens opland udført fra 2028-2043. Forslag til
Spildevandsplan 2022-2032 forhindrer dog ikke, at der kan laves yderligere klimatilpasningsprojekter uden
for rækkefølgeplanen. Parallelt med udrulning af separeringsprojektet og som led i oplandsplanlægningen
vil kommunen sammen med Novafos afsøge muligheder for at etablere konkrete klimatilpasningsprojekter,
som yderligere kan fremskynde arbejdet mod målopfyldelse af vandområderne, og som ikke nødvendigvis
behøver at følge rækkefølgeplanen. I givet fald vil et sådant projekt blive beskrevet i tillæg til
spildevandsplanen samt fremgå på spildevandsplanens løbende liste under ’Aktuelle projekter’.
Gentofte Kommune er således i dialog med Novafos i forhold til at afsøge muligheder for konkrete tiltag for
tidligere at begrænse overløb med spildevandsopblandet regnvand specifikt til området ved Gentofte Sø.

Tilføjelser/rettelser til Spildevandsplanen
Spildevandsplan 2022-2032 forhindrer ikke, at der evt. kan laves yderligere klimatilpasningsprojekter uden
for rækkefølgeplanen, hvis fx indsatskrav i Vandområdeplan 2021-2027 nødvendiggør dette. Gentofte
Kommune og Novafos A/S er i dialog om mulighederne for sådanne projekter.
Høringssvaret fra borger ID 915 giver anledning til to mindre redaktionelle ændringer i forslag til
Spildevandsplan 2022-2032. anledning til to mindre redaktionelle ændringer i forslag til Spildevandsplan
2022-2032. Under fanen ’Indsatser’ og afsnittet ’Klimatilpasning’ er der lavet tilføjelsen med gul:
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’Parallelt med udrulningen af den overordnede separeringsstrategi kan der være behov for supplerende og
lokale klimatilpasningstiltag, som ikke følger rækkefølgeplanen for separering. Det kan fx vise sig
hensigtsmæssigt som led i arbejdet mod målopfyldelse for vandområder, ved byudviklingstiltag eller større
vej- eller trafikprojekter.’
Under fanen ’Indsatser’ under afsnittet ’Fuld separering af regnvand og spildevand/Overordnet
rækkefølgeplan for separering’ er der lavet tilføjelsen med gul:
’Da der er tale om en langsigtet planlægning, kan det være nødvendigt med en løbende tilretning af
rækkefølgeplanen i takt med ny viden om afløbssystemernes tilstand, eksterne påvirkninger fx ny
lovgivning, byudvikling, tværkommunale indsatser eller nye teknologiske muligheder. Endelig udgør
rækkefølgeplanen ikke en hindring for at igangsætte supplerende lokale klimatilpasningstiltag, som ikke
følger rækkefølgeplanen for separering, hvis det giver mening fx som led i arbejdet mod målopfyldelse for
vandområder.’

Borger id 942, Charlottenlund
Konkrete bemærkninger til spildevandsplanen og svar:
1. Bemærkning: Er det overordnet en klima/økonomisk rigtig løsning at sende brugbart regnvand ud i
Øresund - er en bedre løsning ikke at etablere vandopbevaring eksempelvis i de enkelte haver så
dette vand kan anvendes i de lange tørkeperioder vi også oplever om sommeren
Svar: Jo mere vand, der kan forsinkes hos den enkelte grundejer, jo bedre. Det er dog hverken
muligt eller lovligt for Novafos eller kommunen at påbyde den enkelte grundejer at lave
opsamlingsløsninger på egen grund. Derfor kan regnvandssystemet heller ikke dimensioneres efter
sådanne løsninger.
2. Bemærkning: Har Gentofte Kommune undersøgt alle alternativer til denne samfundsmæssigt
ekstremt dyre løsning OG det klimamæssige aftryk som grundejerne afgiver ifm. det gravearbejde
og reetablering af haver/indkørsler vi står for)?
Svar: De udførte analyser viser, at det er billigere at anlægge et separat regnvandssystem fremfor
at udbygge fællessystemet til nutidens serviceniveau og miljøkrav. Novafos har udarbejdet en
sammenfatning af grundlaget for klimatilpasningen af Gentofte Kommune, som kan ses her. Når
separeringen af de enkelte deloplande bliver projekteret, vil bæredygtighed i form af CO2-reduktion
og minimering af ressourceforbrug indgå i valget af de konkrete løsninger.
3. Bemærkning: Kan man give bindende tilsagn om at vi vil kunne vælge en alternativ løsning for bl.a.
vores matrikel og andre som ligner - eksempelvis nedgravning af egne tank(e) i bag/forhave? Og
hvis vi investerer i en egen løsning som vi selv vedligeholder kan vi så undgå afgifter?
Svar: Gentofte Kommune har tidligere opfordret grundejerne til at håndtere regnvand på egen
grund fx ved at nedsive eller magasinere regnvand i stedet for at lede det til fællessystemet.
Grundejere kan fortsat søge kommunen om tilladelse til at nedsive regnvandet på egen grund, men
det kræver, at grundvandet ikke står meget højt og at jordbundsforholdene er velegnede hertil,
ligesom at regnvandet ikke må give anledning til gener på nabogrunde. Hvis der er de rette forhold
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for nedsivning og tilbageholdelse af regnvand, kan man få tilladelse til at håndtere regnvandet på
egen grund.
4. Bemærkning: Vores situation beskrevet herunder:
a. En villa som ligger i skel hvor der kun kan graves en vej rundt om hele huset for at nå ud til vej
(fra nedløbsrør i baghave mod skel er der meget langt til vejen og en række "forhindringer").
b. En villa som har fået renoveret udvendige arealer - kloak renovering, træ-terrasse, indkørsler og
have anlæg med træer og bede - meget af dette vurderer jeg vil skulle fjernes ifm. gravearbejdet og
reetableres med tab af den (store) investering vi har foretaget de seneste år i god tro og yderligere
påføres vi ekstremt høje udgifter ifm. tilslutning.
Svar: Der kan være mange forskellige løsningsmuligheder alt efter forholdene på den enkelte
matrikel, og man kan altid kontakte Gentofte Kommune eller Novafos for at høre nærmere om
mulighederne. Dog er det en autoriseret kloakmester, der skal udarbejde det endelige
løsningsforslag og udføre arbejdet.
Som udgangspunkt vil der ikke blive dispenseret for, at man skal adskille regn- og spildevand på sin
grund. Det skyldes, at for mange dispensationer vil umuliggøre en reel regnvandsseparering, og vil
medføre, at serviceniveauet ikke kan overholdes.
Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor de lokale forhold gør separeringen på privat grund
uforholdsmæssig teknisk kompliceret eller teknisk ikke gennemførlig. I disse tilfælde kan
kommunen vurdere, at det ikke er proportionalt at forpligte grundejeren til hel eller delvis
separering på egen grund.
Der vil forud for vedtagelsen af tillæg til Spildevandsplanen med de første deloplandsplaner blive
udarbejdet et administrationsgrundlag, hvor det beskrives mere konkret, hvordan forvaltningen
administrerer regler, retningslinjer og vilkår, herunder muligheder for evt. hel eller delvis fritagelse
for separering. Administrationsgrundlaget forventes politisk forelagt i efteråret 2022.
Under udarbejdelsen af tillæg til spildevandsplanen for deloplandene vil Novafos desuden
klarlægge, hvordan ledningerne skal føres og anlægges i de enkelte områder. Derfor vil det ofte
først være efter vedtagelsen af et tillæg til spildevandsplanen med en deloplandsplan, der omfatter
ens egen adresse, at man ud fra en konkret vurdering kan få endeligt svar på de konkrete
muligheder.
Den enkelte grundejer vil have minimum 5 år fra vedtagelse af et tillæg til Spildevandsplanen for
det relevante delopland, til regnvand og spildevand skal være separeret på vedkommendes egen
grund.
Tilføjelser/rettelser til Spildevandsplanen
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i forslag til Spildevandsplan 2022-2032.

Sammenfatning
Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og borger med ID 915 har
givet anledning til to mindre redaktionelle rettelser, som præciserer, at rækkefølgeplanen ikke er en
hindring for at igangsætte supplerende lokale klimatilpasningstiltag, som ikke følger rækkefølgeplanen for
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separering, hvis det giver mening fx som led i arbejdet mod målopfyldelse for vandområder. Dette er
således præciseret to steder i planen under den digitale plans fane ’Indsatser’ og under afsnittene
’Klimatilpasning’ og ’Overordnet rækkefølgeplan for separering’.
De øvrige høringssvar har ikke givet anledning til væsentlige tilføjelser eller rettelser i forslag til
Spildevandsplan 2022-2032.
Øvrige mindre rettelser/tilføjelser:
Under fanen ’Rammer’ under afsnittet ’Spildevandsplanens relation til øvrige planer’ er der tilføjet et link
til Grøn Strukturplan, som udkom på Gentofte Kommunes hjemmeside d. 1. april 2022.
Under fanen ’Status’ under afsnittet ’Gennemførte projekter’ er der lavet tilføjelsen med gul:
Ud over gennemførelse af en række klimatilpasningsprojekter er der i perioden 2015-2021 gennemført en
række driftsoptimeringer og renoveringer af afløbssystemet, der samlet set har haft en positiv effekt i
forhold til miljøpåvirkninger. Som eksempler kan nævnes renovering af Skovshoved Pumpestation,
etablering af lukkeventiler ved Strandvænget og Tuborg Nord Pumpestation samt etablering af spjæld ved
Constantia.
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1.

IKKE TEKNISK RESUMÉ
Indledning
Spildevandsplan 2022-32 sætter rammen for Gentofte Kommunes og Novafos’ arbejde med den
fremtidige udbygning af afløbssystemet. Spildevandsplanen er en rammeplan for de næste 10 år,
som samtidig sætter retningen for de strategier, der skal udmøntes over de næste 30 år. Planen
rummer en definition af de overordnede målsætninger og strategier, som er grundlaget for de
mere konkrete tiltag og fremadrettede initiativer beskrevet i spildevandsplanen.
Særligt for denne spildevandsplan er, at udbygningen af afløbssystemet fremover bliver udført
som fuld separering. Planen er på længere sigt, at alt spildevand og regnvand bliver adskilt i
Gentofte Kommune i løbet af 30 år. Det betyder, at der i fremtiden ikke bliver ledt opblandet
spildevand ud i vandområderne, og at der ikke kommer opblandet spildevand i kældre og på
terræn. Spildevandsplanen indeholder en rækkefølgeplan, der overordnet viser, hvornår det
forventes, at der skal anlægges regnvandssystemer i de forskellige områder af kommunen, se
Figur 1-1.

Figur 1-1. Rækkefølgeplan for separering og klimatilpasning.

Spildevandsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering er planer og programmer, og derfor
udføres denne miljørapport.
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Afgrænsning af miljørapporten
I henhold til miljøvurderingslovens § 11 (LBK nr. 1976 af 27/10/2021) skal Gentofte Kommune
forud for udarbejdelse af miljørapporten for spildevandsplanen foretage en afgrænsning af
miljørapportens indhold. Afgrænsningsnotatet er udarbejdet med henblik på at afgrænse
miljørapportens omfang og detaljeringsgrad.
Afgrænsningen har været i myndighedshøring fra d. 28/1 til d. 11/2 2022. Der kom et
høringssvar fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Bemærkningen gav ikke
anledning til, at yderligere miljøemner skulle undersøges i denne miljørapport, men der blev
peget på, at der skal tages hensyn til vandområder, som ligger nedstrøms i Københavns
kommune.
Som resultat af afgrænsningen skal følgende miljøemner beskrives, og de sandsynlige væsentlige
virkninger på miljøet, som følge af realisering af planen, skal vurderes:
•
•
•
•
•

Vand
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Befolkning og menneskers sundhed
Klimatiske faktorer
Materielle goder

Derudover skal man, jf. miljøvurderingslovens bilag IV, som en del af miljørapporten beskrive det
indbyrdes forhold imellem de udvalgte miljøemner.

Alternativer
Spildevandsplanen omfatter hele Gentofte Kommune, og der er derfor ingen alternativer til det
geografiske anvendelsesområde. Det primære tiltag i spildevandsplanen er separering af regn- og
spildevand og forskellige tiltag til reduktion af skadevoldende oversvømmelser fra kraftige regnog skybrudshændelser. Separering er vurderet til at være det primære redskab til forbedring af
bl.a. miljøforhold i kommunen og til at opnå større robusthed overfor klimaforandringerne.
Separering af spildevand og regnvand er påbegyndt for nogle år siden i det østlige Hellerup, hvor
der i tre deloplande er udført vejvandsseparering. Et alternativ uden separering, hvor
fællessystemerne og rensningsanlæggene i stedet udbygges til at håndtere de stigende
vandmængder, vurderes ikke at være et realistisk alternativ af økonomiske årsager og af hensyn
til miljø og sundhed.

Metodebeskrivelse
Vurderingen af planens sandsynlige miljøpåvirkninger bygger på den aktuelle viden om
miljøforhold i kommunen. Kortlægning af eksisterende forhold og miljøstatus baseres derfor på
tilgængelige data og oplysninger om området, og der udføres ikke egentlige feltundersøgelser i
området. Kortlægninger er desuden afgrænset til at omfatte de miljøemner, der er blevet udvalgt
i afgrænsningsnotatet.
På baggrund af kortlægningen vurderes den sandsynlige væsentlige påvirkning ved planens
gennemførelse. Ved en miljøpåvirkning forstås i denne sammenhæng en potentiel konflikt imellem
planen og et givent miljøemne. Det kan være i form af konflikter med eksisterende eller planlagt
arealanvendelse inden for planområdet, beskyttelsesinteresser eller miljømål.
Vurderingen af påvirkninger udføres på et generelt niveau, der svarer til spildevandsplanens
detaljeringsniveau.
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Forbindelse til anden planlægning
I miljørapporten beskrives hvordan forslag til Spildevandsplan 2022-2032 er forbundet med andre
relevante planer. Følgende planer er vurderet relevante:
•
•
•
•
•
•
•
•

Statens vandområdeplaner
Natura 2000-planer
Gentofte Kommuneplan 2021
Gentofte-Plan
Grøn strukturplan
DK2020 Klimaplan og Ny klimatilpasningsplan
Strategi for et bæredygtigt Gentofte
Vandforsyningsplan og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Generelt vurderes det, at planen er i overensstemmelse med overordnet planlægning.

Miljøvurdering
Den sandsynlige indvirkning på de udvalgte miljøemner beskrives nedenfor.
Vand
Afsnittet omfatter de potentielle påvirkninger fra håndtering af overfladevand og spildevand,
herunder påvirkninger på grundvand og overfladevand.
Øget separering af afløbssystemet og afledning af regnvand på overfladen har betydning for både
overfladevand og grundvand. Der bliver færre overløb af opblandet spildevand til lokale
vandområder, og mængden af regn- og spildevand til renseanlæggene bliver mindre, når
regnvandet løbende separeres fra spildevandet, og det kan give en bedre og mere effektiv
rensning.
Søer
Separering af regn- og spildevand vil betyde at vand fra tagflader, vejarealer, private haver mm.
føres til vandområderne efter at have gennemgået rensning.
Det er på nuværende tidspunkt ikke bestemt, hvilke renseløsninger, der skal anvendes, og det er
derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige noget mere præcist om påvirkningen af
vandområder med f.eks. miljøfremmede stoffer fra regnvand.
I Gentofte kommune er der én sø der en sø der er målsat i statens vandområdeplaner, Gentofte
Sø, som også ligger i et Natura 2000-område. Gentofte Sø er i dag påvirket af aflastninger fra to
overløbsbygværker. Stop for overløb med opblandet spildevand til Gentofte Sø vil bidrage til
opfyldelse af vandområdeplanens mål om ”god økologisk tilstand” for Gentofte Sø.
For mindre søer, som i dag er belastet med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer kan
separering og forudgående rensning af regnvandet og tilledning af større vandmængder bidrage
til at forbedre tilstanden, men for nogle søer kan det være svært at nå god økologisk tilstand
inden for en overskuelig tid uden at fjerne forurenet sediment eller anden type sørestaurering.
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Vandløb
I Gentofte Kommune er to vandløb omfattet af vandområdeplanerne, Gentofterenden og
Nordkanalen (Søborghusrenden).
For at reducere overløb til Gentofterenden er der allerede foretaget en omfattende renovering af
renden som også har øget kapaciteten i renden. Spildevandsplanens gennemførelse vil betyde at
antallet og hyppigheden af overløb reduceres yderligere og dermed vil vandkvaliteten forbedres.
For at reducere overløb til bl.a. Nordkanalen planlægger Novafos og HOFOR at bygge
Svanemøllens Skybrudstunnel, der skal håndtere regn-, skybruds- og overløbsvand i
grænseområdet mellem Gladsaxe, Gentofte og Københavns Kommune i området omkring
Utterslev Mose og Emdrup Sø. Planen er, at tunnelen på kort sigt skal bruges som bassinledning
for fællesvand. På længere sigt, når kommunerne i oplandet er separatkloakeret, vil tunnelen
overgå til regnvandsledning med udløb i Øresund. Tunnelen nedsætter således risikoen for lokale
oversvømmelser og medvirker samtidig til at reducere belastningen af Nordkanalen, Utterslev
Mose, Emdrup Sø og Øresund.
En række vandløb i Gentofte er lagt i rør. Det gælder for Bernstorffsrenden og Kildeskovsrenden i
Kildeskovsrendens opland, dele af Enghaverenden i Enghaverendens opland og Vangederenden i
Søborghusrendens opland. Brobækken og Hvidørebækken er delvist åbne. Der er ingen
udledninger til Hvidørebækken, men overløbene til Brobækken reduceres og vandkvaliteten
forbedres dermed.
Kystvand
Der sker i dag udledning af både renset opblandet spildevand og regnvand fra Gentofte kommune
til Nordlige Øresund. Spildevandsplanens gennemførelse vil betyde en betydelig reduktion i
udledning af opblandet spildevand fra afløbssystemet til Øresund. Reducerede udledninger af
næringsstoffer vil bidrage til at fastholde god økologisk tilstand for klorofyl og ålegræs og
samtidig medvirke til på længere sigt at opnå god økologisk tilstand for bunddyr og dermed
samlet set god økologisk tilstand i Øresund.
Grundvand
Det er ikke tilladt at nedsive spildevand i Gentofte kommune. Dette princip videreføres i
spildevandsplanen og er med til at sikre grundvandsressourcen.
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Der er gennemført en lovpligtig væsentlighedsvurdering af Natura 2000-området Gentofte Sø og
Brobæk Mose og af Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave. De vurderes, at spildevandsplanen
kan gennemføres uden væsentlige negative påvirkninger af områderne. Tværtimod, forventes
gennemførsel af planen at være til gavn for flora og fauna i Brobæk Mose og Gentofte Sø.
Befolkning og menneskers sundhed
Når spildevandet adskilles fra regnvandet og bortledes i lukkede systemer, kommer det ikke i
kontakt med mennesker, heller ikke ved skybrud. Det vil medvirke til at sikre, at badevandskvaliteten på kommunens officielle badesteder er af den højeste kvalitet – ”Udmærket
badevandskvalitet”. Separeringen vil også betyde at mennesker sjældent vil komme i kontakt
med urenset spildevand ved oversvømmelser af fx rekreative områder, veje og bygninger.
Klimatiske faktorer
Med spildevandsplanens gennemførsel vil hele afløbssystemet i Gentofte blive bedre rustet til at
håndtere større nedbørsmængder i et ændret klima.
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Påvirkning på klimatiske faktorer omfatter primært udledning af CO 2 under anlæg af
spildevandssystemerne. På dette tidlige stadie af planlægningen er der ikke grundlag for at
foretage konkrete emissionsberegninger, da der ikke er kendskab til anlægsprojekternes
varighed, valg af maskiner mv.
Der kan være positive påvirkninger som følge af reduceret udslip af CO 2 under drift, i forhold til
det nuværende system. Regnvandet udledes tættere på hvor det er faldet og skal dermed pumpes
over kortere stræk, og der ledes mindre og mere koncentreret spildevand til renseanlæggene, der
dermed også kan opnå et lavere energiforbrug.
Materielle goder
Materielle goder omfatter infrastruktur, arealer og bygninger, herunder veje, jernbaner, elledninger og rørsystemer, herunder afløbssystemer.
Spildevandsplanens gennemførsel betyder, at afløbssystemet i fremtiden er bedre rustet til at
håndtere kraftig nedbør uden at dette fører til hyppige oversvømmelser eller lækager. Regnvand
skal bortledes fra områder, hvor det gør fysisk skade på bygninger, arealer og infrastruktur, og
ledes til enten vandområder, grønne områder eller andre egnede arealer. Spildevandsplanen
bidrager derfor til at opnå Gentofte Kommunes overordnede mål om at beskytte mod uønskede
og negative effekter af klimaændringerne.
Kumulative påvirkninger
De kumulative påvirkninger er summen af påvirkninger fra spildevandsplanen og fra andre
tidligere, nuværende og fremtidige aktiviteter.
Planerne arbejder med målsætninger om forbedring af vandmiljøet i integration med
kommuneplanen og den øvrige miljøplanlægning såsom klimatilpasning, rekreative muligheder,
bevarelse af biodiversitet og en bæredygtig tilgang til løsning af kommunens opgaver.
Spildevandsplanerne for nabokommunerne vil bidrage til yderligere forbedring af vandkvaliteten i
Øresund og i Nordkanalen/Søborghusrenden. Eventuelle problemer med den øgede vandmængde
i Nordkanalen/Søborghusrenden vil blive håndteret af Svanemølletunnellen.
Vurdering af indvirkninger på vedtagne miljømålsætninger
Det vurderes, at der er god overensstemmelse mellem miljømålsætninger for vandkvalitet i
Vandområdeplan 2015-2021 og forslag til Spildevandsplan 2022-2032, idet spildevandsplanen
bidrager til at opnå de pågældende målsætninger om god økologisk tilstand i henholdsvis
Gentofte Sø, Gentofterenden, Nordkanalen/Søborghusrenden og i Øresund.
Afværgende foranstaltninger
Der er ikke indarbejdet afværgende foranstaltninger i spildevandsplanen, da planens
målsætninger og strategier overordnet set, vurderes at medføre positive miljøpåvirkninger på
særligt vandmiljøet.
Overvågningsprogram
Vandområderne overvåges via det statslig NOVANA program, og badevandskvaliteten overvåges
af Gentofte Kommune. Der er ikke identificeres potentielle væsentlige påvirkninger der gør
yderligere overvågning nødvendig.
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2.

INDLEDNING
Gentofte Kommune har udarbejdet et forslag til Spildevandsplan 2022-2032. Spildevandsplanen
er en rammeplan for de næste 10 år, som skal sikre en bæredygtig håndtering af regn- og
spildevand i Gentofte Kommune. Den overordnede strategi for valg af løsninger til at honorere
ovenstående er, at de to vandstrømme, spildevand og regnvand, over de næste cirka 30 år skal
adskilles ved hjælp af separatkloakering suppleret af andre løsninger, som er fremtidsrettede og
bæredygtige.
I de følgende afsnit gennemgås spildevandsplanen i overordnede træk, og der redegøres for
miljøvurderingslovens miljøbegreb og for afgrænsningen af de behandlede miljøemner i
miljørapporten.
At spildevandsplanen er en rammeplan betyder, at der trin for trin udmøntes konkrete tiltag efter
en tidsplan. Disse konkrete tiltag vurderes senere, i forbindelse med mere detaljerede tillæg til
spildevandsplanen.

Gældende spildevandsplan
Gentofte Kommune har et areal på ca. 2.560 ha, hvoraf de 793 ha er befæstet. Befolkningstallet
var i 2021 ca. 74.550 indbyggere fordelt på ca. 33.000 husstande. Gentofte Kommune betragtes
kloakmæssigt som fuldt udbygget.
I Gentofte Kommune er der tre typer afledning af regn– og spildevand:
•

Fællessystem, hvor husspildevand og regnvand løber i samme ledning

•

Spildevandssystem til husspildevand

•

Regnvandssystem til tag-, overflade- og/eller vejvand

Regn- og spildevand (fællesvand) fra Gentofte Kommune afledes til de to renseanlæg: Lynetten
og Mølleåværket. Hovedparten renses på Lynetten i Københavns Kommune, mens en mindre del
renses på Mølleåværket i Lyngby-Taarbæk Kommune. Gentofte Kommune er generelt lavt
beliggende med grænse mod havet og afledt overfladevand løber mod Øresund.
Afløbssystemet er hydraulisk opdelt i syv oplande:
•

Hellerup

•

Kildeskoven

•

Enghaverenden

•

Skovshoved

•

Sandtoften

•

Søborghusrenden

•

Tuborg

Kun mindre dele af Gentofte Kommune er separatkloakeret. De separatkloakerede områder er
primært beliggende i Tuborgs opland, hvor der de senere år er sket en del byudvikling. Derudover
er en del af Hellerup og af Søborghusrendens opland vejvandssepareret.
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Forslag til Spildevandsplan 2022-2032
Spildevandsplan 2022-2032 sætter rammen for Gentofte Kommunes og Novafos’ arbejde med
den fremtidige udbygning af afløbssystemet. Planen rummer en definition af de overordnede
målsætninger og strategier, som er grundlaget for de mere konkrete tiltag og fremadrettede
initiativer beskrevet i spildevandsplanen.
Planen indeholder en beskrivelse af de langsigtede perspektiver for regn- og
spildevandsplanlægningen i kommunen. De tiltag, der vedrører separering, er omfattet af en
rækkefølgeplan, der blandt andet viser, hvilke områder af kommunen, der skal separatkloakeres i
den første planperiode, se Figur 2-1. Miljørapporten behandler de langsigtede planer på et
overordnet niveau med fokus på de tiltag, der ligger inden for planperioden.
Særligt for denne spildevandsplan er, at udbygningen fremover med bliver fuld separering. Planen
er, at alt spildevand og regnvand bliver adskilt i Gentofte Kommune i løbet af 30 år. Det betyder,
at der ikke mere bliver ledt opblandet spildevand ud i vandområderne, og at der ikke kommer
opblandet spildevand i kældre og på terræn.
Før et anlægsprojekt skal udføres, suppleres spildevandsplanen med et tillæg, der konkretiserer
hvad der skal udføres, og hvem det berører. Den almindelige drift og renovering udløser ikke
tillæg til spildevandsplanen. Gentofte Kommune og Novafos samarbejder tæt og igennem årlige
investeringsaftaler besluttes, hvilke projekter der skal udvikles det kommende år.
Spildevandsplanen indeholder en rækkefølgeplan, der overordnet viser, hvornår det forventes, at
der skal anlægges i forskellige delområder af kommunen. Hvordan Gentofte Kommune helt
konkret vil administrere efter gældende regler og retningslinjer vil blive beskrevet i et
administrationsgrundlags, som bliver udarbejdet i forbindelse med, at separering af det første
delopland igangsættes.
I det følgende præsenteres planens målsætninger, strategier og planlagte tiltag, og det beskrives
hvilke af de planlagte tiltag, der kan påvirke de udvalgte miljøemner.

Målsætning og strategier
Spildevandsplanens primære fokus er at sikre, at regn- og spildevand afledes miljø- og
sundhedsmæssigt forsvarligt og økonomisk ansvarligt. Overløb og oversvømmelser med
opblandet spildevand skal løbende reduceres og frem mod 2050 helt fjernes. Samtidig skal
kommunen sikres mod oversvømmelser fra hverdagsregn, og skader fra kraftige regn- og
skybrudshændelser skal reduceres. Derudover er det hensigten, at håndteringen af regnvand og
spildevand sker på et bæredygtigt grundlag, hvor bæredygtig udvikling er i fokus, og hvor der
bidrages til indsatsen for en grøn omstilling med mindre udledning af CO 2.
Det væsentligste virkemiddel, til at opfylde spildevandsplanens mål, er at fortsætte arbejdet med
at adskille regn- og spildevand. Det er væsentligt at bemærke, at hvor strategien i den tidligere
spildevandsplan (2015-2018) var at separere vejvand fra spildevand, så handler den nye strategi
om, så vidt muligt, at separere alt regnvand fra spildevandsstrømmen. Hvordan der arbejdes med
regn- og spildevand, er udmøntet i fire målsætninger og seks strategier.
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Målsætninger
•
M1 Fastholde sikker og miljøeffektiv bortledning af regn- og spildevand
•
M2 Opnå bedre vandmiljø
•
M3 Opnå robusthed over for fremtidens klimaændringer
•
M4 Fastholde udmærket badevandskvalitet
Strategier
•
S1
•
S2
•
S3
•
S4
•
S5
•
S6

Renovere og optimere afløbssystemet med fokus på bæredygtighed
Sikre at afløbssystemet har den nødvendige kapacitet til fremtidens klima
Separere regn- og spildevand
Etablere løsninger til rensning af regnvand
Håndtere skybrud på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde
Fremme rekreative og multifunktionelle løsninger til lokal håndtering af regnvand

Indsatser
De planlagte tiltag baseret på målsætninger og strategier er overordnet beskrevet i
Spildevandsplanens kapitel om indsatser. Indsatserne består af fem overordnede temaer, som
opsummeres i det følgende:
a)
b)
c)
d)
e)

Bæredygtig håndtering af regn- og spildevand
Fuld separering af regn- og spildevand
Klimatilpasning
Oplandsplanlægning
Forbedring af vandmiljøet

a) Bæredygtig håndtering af regn- og spildevand
Gentofte Kommune og Novafos ønsker at klimatilpasse kommunen og samtidig bidrage til en
bæredygtig udvikling i tråd med FN’s verdensmål. Indsatsen med at anlægge og drive et
bæredygtigt afløbssystem vil indbefatte, at der arbejdes med at:
• Begrænse CO2 aftrykket fra anlæg og drift
• Minimere forbruget af nye råvarer - cirkulær økonomi
• Stille krav til leverandører af klimaløsninger om grønne løsninger og social ansvarlighed indkøbspolitik
Et bæredygtigt afløbssystem handler blandt andet om at begrænse CO 2 aftrykket fra
anlægsløsninger og drift. Dette kan gøres ved at minimere forbruget af nye råvarer (eksisterende
materialer genbruges), mindske transport, samt at tænke i cirkulære løsninger i forhold til andre
anlægsprojekter. Gentofte Kommune og Novafos vil ligeledes stille krav om bæredygtig
produktion og distribution hos leverandører og underleverandører. Herudover forventes en
udvikling af ny teknologi, som gør det muligt at planlægge drift, vedligehold og udnyttelse af
anlæggenes kapacitet bedre i fremtiden.
Med denne spildevandsplan planlægges en separering af regnvand og spildevand samtidig med, at
afløbssystemet tilpasses til både mere dagligdagsregn og til de store skybrud. Målet er at udvikle
et afløbssystem med fuld separering, så afledning i fællessystemer vil ophøre og unødig transport
af regnvand til rensningsanlæg undgås.
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b) Fuld separering af regn- og spildevand
Gentofte Kommune har i tidligere spildevandsplaner (2011-2014; 2015-2018) arbejdet målrettet
med at få adskilt regnvand fra veje og private matrikler fra spildevandet og over i separate
regnvandsledninger i nogle områder af kommunen. Borgerne har i den forbindelse også kunnet
afkoble deres regnvand til lokal nedsivning. Det har dog vist sig, at forholdsvist få grundejere har
afkoblet eller separeret regnvandet fra private matrikler. En af årsagerne kan være, at der i takt
med klimaændringerne ses stigninger i grundvandet, som gør det svært at nedsive lokalt.
Det betyder, at fællessystemet fortsat overbelastes ved større regnhændelser, hvilket fører til
overløb med opblandet spildevand til vandområder, samt opblandet spildevand i kældre, haver,
på veje m.v. Det giver ligeledes store problemer at skulle håndtere og transportere de store
vandmasser i fællessystemet og på rensningsanlæggene. Gentofte Kommune har derfor et ønske
om at separere alt regn- og spildevand.
Regn- og spildevand på private matrikler skal separeres
Det er vurderet, at den bedste metode til at undgå overløb og oversvømmelser med opblandet
spildevand er ved at etablere fuld separering af både overfladevand fra private matrikler, såsom
tagvand, vand fra befæstede arealer og vejvand. Udbygningen af fuld separering ved hjælp af et
regnvandssystem skal ske i løbet af de næste 30 år frem til 2050. Det betyder, at borgerne i
Gentofte Kommune fremadrettet får pligt til at separere regn- og spildevand på egen grund i takt
med, at regnvandssystemet anlægges.
Proces for separering på privat grund
Forud for separeringen vil Gentofte Kommune og Novafos udarbejde et administrationsgrundlag
for separering inklusiv en kommunikationsstrategi. Separatkloakeringen i Gentofte Kommune vil
ske løbende ud fra en overordnet rækkefølgeplan, se Figur 2-1.
I rækkefølgeplanen er oplandene opdelt i tre tidsperioder. I oplande med kort sigte (blå områder)
vil udførelsen strække sig frem til 2036, hvilket er indenfor rammerne af nærværende
spildevandsplan. I oplande med mellemlangt sigte (grøn) og langt sigte (gul) sigte vil
planlægningen følge rammerne i fremtidige spildevandsplaner.
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Figur 2-1. Rækkefølgeplan for separering og klimatilpasning /1/.

Når de konkrete indsatser for separering og klimatilpasning i et opland kendes, udarbejdes et
tillæg til spildevandsplanen. Når tillægget er godkendt, har grundejerne i oplandet minimum 5 år
til at foretage separering på egen grund og tilkoble sig regnvandssystemet. Borgere i områder,
hvor der endnu ikke er etableret separat regnvandssystem, kan til enhver tid gennemføre
separering på egen grund.
c) Klimatilpasning
Gentofte Kommunes strategi er at separere regn- og spildevand inden 2050. Det betyder, at alle
matrikler skal separatkloakeres, og at regnvandet som udgangspunkt skal kobles på det nye
offentlige regnvandssystem. Hvor forholdene tillader det, kan separering på egen grund ske ved
lokal håndtering af regnvand, fx nedsivning. Det nye fremtidssikrede regnvandssystem opbygges
af hovedvandveje, som består af bassinledninger, regnvandstunneller og skybrudsveje. Ledninger
til regnvand lægges ved siden af de eksisterende spildevandsledninger, mens de nye
regnvandstunneller både kan fungere som bassinledninger inden vandet føres til renseanlæg, men
også kan føre vandet direkte til Øresund ved særligt voldsomme regnhændelser. Af nye vandveje
i Gentofte Kommune kan nævnes den allerede etablerede regnvandstunnel i Hellerup, samt den
kommende nye Svanemøllen Skybrudstunnel. Begge vandveje fører vandet til Øresund.
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Serviceniveau
Gentofte Kommune har fastsat serviceniveauet til, at der højst må ske opstuvning af regnvand til
terræn hvert femte år. Det separate regnvandssystem etableres, så det kan overholde det
fastsatte serviceniveau. Klimatilpasningen planlægges løbende for hvert opland og vil overordnet
følge udrulningen af separeringen. Der vil for hvert opland ske en afvejning af mulighederne for at
skabe plads til vandet ved lokale klimatilpasningstiltag, der kan bestå af både overfladeløsninger
som f.eks. hævede kantsten, terrænregulering og udpegning af arealer til midlertidig
oversvømmelse og mere traditionelle løsninger under jorden som udvidelse af rør og bassiner.
Håndtering af højtstående grundvand
I Gentofte giver den øgede nedbørsmængde ikke kun udfordringer for afløbssystemet, men det
viser sig også som et stigende grundvandsniveau. Det er det terrænnære vand, der giver
problemer, med indsivning af vand i kældre, vand på terræn og vandmættet jord. I flere områder
står grundvandet 0-2 meter under terræn, og problemerne vil kun blive værre i takt med, at
særligt vinternedbøren øges. Gentofte Kommune og Novafos er opmærksomme på
problematikkerne omkring terrænnært grundvand.
d) Oplandsplanlægning
Oplandsplaner og Deloplandsplaner
Klimatilpasningen planlægges overordnet med oplandsplaner og mere detaljeret med
deloplandsplaner. Formålet med oplandsplaner er at fastlægge den overordnede struktur for
afvanding af hver af de otte hovedoplande, dvs. strukturen for de overordnede vandveje i
oplandet, samt en overordnet plan for rensning af regnvand inden udledning. Deloplandsplanerne
bidrager med detailkortlægning af strømningsveje og oversvømmelsesrisiko i de enkelte
lokalområder (deloplande). Deloplandsplaner vil danne grundlag for samarbejde om
klimatilpasning på tværs af Gentofte Kommune, Novafos, private aktører og interessenter.
Tværgående samarbejde og borgerinddragelse
Som en del af spildevandsplanlægningen, og koblet med byudviklingen, ønsker Gentofte
Kommune at fremme klimatilpasningen med bæredygtige og multifunktionelle løsninger, hvor evt.
forsinkelsesbassiner kan anvendes rekreativt, når de ikke håndterer regnvand. Det ønskes, at
borgerne deltager i at finde frem til løsninger, som beriger lokalområdet rekreativt, samtidig med,
at det løser en udfordring med håndtering regnvand.
e) Forbedring af vandmiljøet
Reduktion af overløb - miljøeffekt af separeringen
I takt med at regn- og spildevand separeres, reduceres antallet og mængden af overløb, og når
strategien er fuldt implementeret, vil der ikke længere ske overløb med opblandet spildevand til
Gentoftes vandområder. Reduktion og på sigt fjernelse af overløb har en positiv effekt på
kvaliteten af vandmiljøet og herunder på kvaliteten af badevandet.
I tabellen herunder er det estimeret, hvor stor en reduktion i mængden af overløb, der sker over
tid, som en konsekvens af den fulde separering i Gentofte Kommune. Dette er et estimat, og
reduktionen skal derfor blot anses som vejledende, se Tabel 2-1.
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År

Anslået

Projekt status

reduktion af
overløb
2022

3%

Vejvandsseparering i Hellerup Etape 2, 4, 5

2025

5%

Etape 3 i Hellerup samt Tuborg er næsten separeret

2030

20 %

Kildeskovsrenden og Enghaverenden er i gang. SST i funktion

2035

25 %

Kildeskovsrenden er næsten færdig. Enghaverenden er godt i gang

2040

60 %

Kildeskovsrenden og Skovshoved er færdig. Enghaverenden er godt i gang

2045

95 %

Enghaverenden er færdig. Søborghusrenden i gang

2050

98 %

Anlægsarbejdet afsluttet – private mangler tilslutning i de sidste områder

2053

100 %

Hele kommunen er fuldt separeret

Tabel 2-1 Reduktion i mængden af overløb over tid som en konsekvens af den fulde separering i Gentofte
Kommune.

Rensning af regnvand
Gentofte Kommune vil stille krav om, at regnvandet skal renses inden udledning til havet, søer og
vandløb. Regnvand som strømmer fra veje og andre overflader indeholder stoffer (for eksempel
fosfor og tungmetaller), som kan være skadelige for vandområderne. Regnvand skal således
renses inden udledning. Rensning skal foregå efter den bedste tilgængelige teknik (BAT) som er
teknisk og økonomisk gennemførlig.
Med en bedre rensning af regnvand, samt en reduktion af overløb, vil der være en lokal
forbedring på vandkvaliteten i Øresund ud for Gentofte Kommune. Den forbedrede vandkvalitet vil
understøtte målet om at opnå og fastholde en badevandskvalitet, som er ’udmærket’ ved de fem
officielle badestrande i Gentofte Kommune, nemlig Bellevue, Charlottenlund, Hellerup,
Skovshoved Havbad og Skovshoved Syd.
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3.

LOVGRUNDLAG
Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021) § 8, stk. 1, 1 (herefter
miljøvurderingsloven). Det skyldes, at planen udarbejdes inden for vandforvaltning og fastlægger
rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.

Afgrænsning af miljørapporten
I henhold til miljøvurderingslovens § 11 skal Gentofte Kommune, forud for udarbejdelse af
miljørapporten for spildevandsplanen, foretage en afgrænsning af miljørapportens indhold.
Afgrænsningsnotatet er udarbejdet med henblik på at afgrænse miljørapportens omfang og
detaljeringsgrad. I miljøvurderingsloven er der krav om, at miljøvurderingen bør omfatte en
vurdering af påvirkninger på det ”brede miljøbegreb”, der rummer følgende overordnede
miljøemner:
•

biologisk mangfoldighed

•

befolkning og menneskers sundhed

•

fauna og flora

•

jordbund

•

vand

•

luft

•

klimatiske faktorer

•

materielle goder

•

landskab

•

kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser

•

arkitektonisk og arkæologisk kulturarv, samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer,
samt eventuelle kumulative indvirkninger.

Formålet med afgrænsningen er at vurdere om og i hvilket omfang, spildevandsplanen kan
medføre væsentlig påvirkning på et eller flere af de nævnte miljøemner. I det omfang det ikke på
forhånd kan udelukkes, at et eller flere af de nævnte emner påvirkes væsentligt, vil dette blive
undersøgt i miljørapporten.
Afgrænsningen har været i myndighedshøring fra d. 28/1 til d. 11/2 2022. Der kom et
høringssvar fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Bemærkningen gav ikke
anledning til, at yderligere miljøemner skulle undersøges i denne miljørapport, men der blev
peget på, at der skal tages hensyn til vandområder, som ligger nedstrøms i Københavns
kommune.
Som resultat af afgrænsningen skal følgende miljøemner beskrives, og de sandsynlige væsentlige
virkninger på miljøet, som følge af realisering af planen, skal vurderes:
•
•
•
•
•

Vand
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Befolkning og menneskers sundhed
Klimatiske faktorer
Materielle goder
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Alternativer
Der er i miljøvurderingsloven krav om, at den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af
planens eller programmets gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens eller
programmets mål og geografiske anvendelsesområde vurderes.

Alternativer til planernes mål og geografiske anvendelsesområde
I miljørapporten skal det vurderes, hvilke indvirkninger på miljøet det vil forårsage at gennemføre
planen samt ”rimelige alternativer under hensyn til planens/programmets mål og geografiske
anvendelsesområde”, jf. lovens § 12, stk. 1.
Spildevandsplanen omfatter hele Gentofte Kommune, og der er derfor ingen alternativer til det
geografiske anvendelsesområde. Det primære tiltag i spildevandsplanen er separering af regn- og
spildevand samt forskellige tiltag til reduktion af skadevoldende oversvømmelser fra kraftige
regn- og skybrudshændelser. Det primære mål med separeringen er jf. Spildevandsplan 20222032 at overløb og oversvømmelser med opblandet spildevand løbende reduceres for til sidst at
fjernes helt når separeringsstrategien i 2050 er fuldt implementeret.
Separering af spildevand og regnvand er påbegyndt for nogle år siden i det østlige Hellerup, hvor
der i tre deloplande er udført vejvandsseparering. Et alternativ uden separering, men hvor
fællessystemerne og rensningsanlæggene i stedet udbygges til at håndtere de stigende
vandmængder, vurderes ikke at være et realistisk alternativ af økonomiske årsager og af hensyn
til miljø og sundhed.
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4.

METODEBESKRIVELSE
Miljøvurderingen af spildevandsplanen består af følgende overordnede trin:
•
•
•
•
•
•

Indledende beskrivelse af planens forbindelse med andre relevante planer og
programmer,
beskrivelse af nuværende miljøstatus og eventuelle miljøbeskyttelsesmål for hvert af de
udvalgte miljøemner,
vurdering af den sandsynlige påvirkning på de udvalgte miljøemner,
oversigt over miljøbeskyttelsesmål og hvordan der tages hensyn til disse i planen,
beskrivelse af afværgeforanstaltninger og
forslag til overvågningsprogram.

Nedenfor er kriterier, indikatorer og datagrundlag, som vil blive anvendt i miljøvurderingen,
beskrevet.

Metode til beskrivelse af eksisterende forhold og miljøstatus
Vurderingen af planens sandsynlige miljøpåvirkninger bygger på den aktuelle viden om
miljøforhold i kommunen. Kortlægning af eksisterende forhold og miljøstatus baseres derfor på
tilgængelige data og oplysninger om området, og der udføres ikke egentlige feltundersøgelser i
området. Kortlægninger er desuden afgrænset til at omfatte de miljøemner, der er blevet udvalgt
i afgrænsningsnotatet.
I miljøvurderingsloven er der krav om, at de relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og
dens sandsynlige udvikling, hvis planen eller programmet ikke gennemføres beskrives (0alternativ).
Området forventes at være uændret for så vidt angår den nuværende arealanvendelse som
grønne områder, naturområder, infrastruktur og bebyggelse, såfremt planen ikke realiseres. Den
sandsynlige udvikling af miljøstatus defineres her ved at der ikke foretages ændringer i drift og
udbygning ift. til i dag, medmindre de er fordret af f.eks. klimatilpasningsplanen.

Metode til vurdering af miljøpåvirkninger
På baggrund af kortlægningen vurderes den sandsynlige væsentlige påvirkning ved planens
gennemførelse. Ved en miljøpåvirkning forstås i denne sammenhæng en potentiel konflikt imellem
planen og et givent miljøemne. Det kan være i form af konflikter med eksisterende eller planlagt
arealanvendelse inden for planområdet, med beskyttelsesinteresser eller miljømål.
Vurderingen af påvirkninger udføres på et generelt niveau, der svarer til spildevandsplanens
detaljeringsgrad. Vurderingsmetoden tager højde for påvirkningens art og type samt størrelsen af
påvirkningen og følsomheden af receptoren. Det betyder, at det skal vurderes om påvirkningen
forventes at være kort-, mellem- eller langvarig, permanent eller midlertidig, positiv eller negativ.
Karakteren og omfanget af påvirkningen sammenholdes med sårbarheden af det berørte område.
I det omfang det er muligt, vurderes det, om der er risiko for væsentlig påvirkning, eller om der
forventes mindre eller ubetydelige påvirkninger.
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Vurderingskriterier, indikatorer og databehov
Nedenstående miljøemner er udvalgt til nærmere vurdering i miljørapporten:
•
•
•
•
•

Vand
Biologisk mangfoldighed og flora og fauna
Befolkning og menneskers sundhed
Klimatiske faktorer
Materielle goder

Spildevandsplan 2022-2032 er en langsigtet plan, der opstiller målsætninger og strategier for de
næste 30 år og mere konkrete rammer for den næste 10-årige planperiode. Det skal derfor
understreges, at miljøvurderingen sker på et tilsvarende strategisk niveau. Det er ikke muligt,
alene på baggrund af planens målsætninger, at kvantificere miljøeffekterne på et bestemt
geografisk område eller på et bestemt miljøemne. Miljøvurderingen vil derfor være en kvalitativ
vurdering af mulige miljøpåvirkninger på overordnet niveau.
De konkrete tiltag, der bliver igangsat indenfor planens rammer, vurderes først i forbindelse med
de enkelte og mere detaljerede tillæg til spildevandsplanen.
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I Tabel 4-1 opsummeres hvilke miljøemner, der skal behandles i miljørapporten, hvilke
vurderingskriterier, der ses på, og hvilket datagrundlag, der anvendes.

Tabel 4-1 Opsummering af afgrænsning, vurderingskriterier og datagrundlag.

Miljøemne

Planelement

Vurderingskriterier

Biologisk

•

•

Datagrundlag/
metode

mangfoldighed, flora og

Vandkvalitet jf.
vandplanerne

•

fauna

Forbedret vandkvalitet

•

Kvalitativ vurdering af

(overfladevand)

muligheder og risici for flora

Påvirkning af beskyttede

og fauna ved forbedret

tilstand/

områder og evt. andre grønne

rensning af regn- og

udpegningsgrundlag

elementer i bybilledet

spildevand, og ved

Natura 2000 områdernes

•

forskellige
overfladeløsninger
Befolkning

•

og
menneskers

•

sundhed
Vand

•

Hygiejnisk vandkvalitet af

•

Færre aflastninger af opblandet

•

Kvalitativ vurdering ved

overfladevand

spildevand til overfladevand

forventet reduktion af

Anlæg til håndtering af

eller oversvømmelser med

aflastninger

overfladevand

fortyndet spildevand

Ændret hydrologi /

•
•

vandinfrastruktur.
Nedsivning af overfladevand

Ændret arealanvendelse
Omfanget af ændret

•

vandinfrastruktur

•
•

ændrede hydrologiske

Øget udledning af renset
regnvand.

Kvalitativ beskrivelse af
forhold

•

Omfanget af nedsivning af

Vurdering af ændret
nedsivning og

overfladevand

grundvandsdannelse

•

Evt tiltag mod
kloridbelastning af
grundvand

Klimatiske
faktorer

•
•

Energieffektivitet

•

Reduceret udledning af

Energiforbrug i ledningsnet og

•

renseanlæg

energioptimering af drift

•

klimagasser

Kvalitativ vurdering af
Evt optimering af
biogasproduktion på
renseanlæg

Materielle
goder

•

Serviceniveau

•

oversvømmelseshyppighed

•

kvalitativ vurdering af
ændret
oversvømmelsesfrekvens
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5.

FORBINDELSE TIL ANDEN PLANLÆGNING
I de følgende afsnit beskrives, hvordan forslag til Spildevandsplan 2022-2032 er forbundet med
andre relevante planer. Derudover præsenteres relevante overordnede politikker og strategier.

Statslig planlægning
Vandområdeplaner
Kravene til beskyttelse af overfladevand og grundvand er fastsat i Miljømålsloven, som udmønter
EU's vandrammedirektiv, der skal beskytte vandmiljøet i alle EU-lande. Miljømålsloven fastlægger
et generelt miljømål om, at der skal opnås god økologisk tilstand i alle Danmarks søer, vandløb og
kystvande, samt i grundvand.
Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere
vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's
vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og
videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021 /2/.
Basisanalysen af vandområdernes tilstand er klar, men selve vandområdeplanerne for tredje
planperiode 2021-2027 er under forberedelse, og den endelige version vil tidligst blive
offentliggjort i december 2022. Den har derfor ikke kunnet indgå i grundlaget for prioriteringerne i
nærværende spildevandsplan /3/.
Målet med vandområdeplanerne er at opnå:
• Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold
• Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof
• Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor
• Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forureningen fra f.eks. hjem uden kloak,
renseanlæg og kloakoverløb

Natura 2000-planer
Natura 2000-planerne er planer for, hvordan fremgangen i den vigtigste natur i Natura 2000områderne sikres. Kravene til Natura 2000-planlægningen er fastsat i miljømålsloven og i
skovloven. Hver plan indeholder en langsigtet målsætning for naturen i området og en indsats,
der skal gennemføres i planperioden. Natura 2000-planen rummer ikke indsatskrav for
vandkvaliteten, da disse krav fastlægges i vandområdeplanerne.

Gentofte Kommunes planlægning
Gentofte Kommune har i sin planlægning af kommunens udvikling og drift en række strategier og
planer, som støtter kommunens administration:
•
•
•
•
•

Gentofte Kommuneplan 2021
Gentofte-Plan
Grøn strukturplan
Strategi for et bæredygtigt Gentofte
DK2020 Klimaplan og Ny klimatilpasningsplan
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•

Vandforsyningsplan og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Kommuneplan 2021
En kommuneplan er en samlet plan for arealanvendelsen og bebyggelsesforhold i kommunen. Af
hovedstrukturen fremgår de overordnede mål for udviklingen i kommunen. Her er de forskellige
elementer samlet, der udfolder Gentofte Kommunes overordnede vision, som er, at kommunen
skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Desuden præsenteres en række stedbundne
kvaliteter og aktuelle emne, som kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har valgt at sætte
fokus på i planperioden /4/:
-

Arkitektur og kulturarv
Grønne og blå strukturer
Attraktive og levende bydelscentre
Bæredygtighed
Klimaforandringer
Arealressourcer

Kommuneplan 2021 fastsætter således også de overordnede retningslinjer for klimatilpasning.
Som en fuldt udbygget kystkommune kan de klimamæssige udfordringer være vanskelige at
tilpasse sig til. Fysisk planlægning er ikke tilstrækkeligt til at forebygge skader forårsaget af
klimaforandringer, men en langsigtet og helhedsorienteret planlægning kan forebygge mange
skader forårsaget af grund-, hav- og regnvand samt afbøde eventuelle gener ved hedebølge og
tørke. For at reducere oversvømmelser af boliger, kældre samt infrastruktur, som veje, tunneller
og jernbaner, er det er nødvendigt at sikre Gentofte Kommune mod sådanne udsving og
forandringer.
Gentofte Kommune arbejder tæt sammen med vandselskabet Novafos om at håndtere de øgede
regnmængder, der forventes i fremtiden. Rygraden i klimatilpasningen er separering af regn- og
spildevand, der udrulles opland for opland. I takt med separeringen øges samtidig kapaciteten i
det samlede afløbssystem. Dette betyder, at risikoen for oversvømmelser af infrastruktur, kældre,
haver m.v., samt at overløb med opblandet spildevand reduceres.
I Kommuneplan 2021 er der desuden udpeget områder, der indgår i Grønt Danmarkskort. Der
gælder retningslinjer for de udpegede områder, hvilke i hovedtræk går ud på at bevare
naturværdierne og hindre negativ påvirkning. Der er mulighed for at udføre
klimatilpasningsprojekter inden for disse områder, så længe de kan integreres i en
naturforbedrende indsats.
Spildevandsplanens forbindelse til den gældende planlægning
Spildevandsplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer,
som netop omhandler de blå/grønne strukturer, bæredygtighed og klimatilpasning.

Gentofte plan
Kommuneplan 2021 er en del af Gentofte-Plan, som er kommunens strategiske styringsværktøj.
Formålet med Gentofte-Plan er at vise retningen for kommunens samlede udvikling og at
fastlægge og prioritere de økonomiske rammer. En del af de traditionelle emner i kommuneplanen
indgår i Gentofte-Plan 2021 under afsnittene Vision, politikker og strategier, samt Mål og
Økonomi. I https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/114#/ beskrives blandt andet
planforudsætninger, som kommuneplanen skal forholde sig til.

22/50

Strategi for et bæredygtigt Gentofte
Bæredygtighedsstrategien ”Sammen om et bæredygtigt Gentofte” fra 2017, har seks
indsatsområder, herunder klimatilpasning. Indsatsområdet vil begrænse risikoen for
oversvømmelser ved skybrud og stormflod og samtidig bidrage til rekreative løsninger, der øger
livskvalitet, og grønne løsninger, der fremmer naturkvalitet.
I planlægningen er der lagt stor vægt på, at klimatilpasningen udvikles i tæt samarbejde med den
øvrige byudvikling i kommunen, så man opnår multifunktionelle løsninger i byrummet, der kan
anvendes rekreativt til andre formål, når arealerne ikke anvendes som bassiner til opstuvning af
regnvand. Klimatilpasning vil i langt de fleste tilfælde involvere vandselskabet Novafos, Gentofte
Kommune og private grundejere.
Herudover kan borgere og foreninger have ideer, ønsker og behov, som kan være med til at
forme de kommende klimatilpasningsløsninger. Samarbejde og inddragelse er derfor afgørende
for, at klimatilpasning kan blive andet og mere end blot en beskyttelse mod klimaforandringer.
Spildevandsplanens forbindelse til den gældende planlægning
Gentofte Kommune og Novafos ønsker at udvikle et afløbssystem, der anlægges og drives
bæredygtigt. Spildevandsplanen skal derfor ind i en større kontekst, hvor der samtidig med at
drive en effektiv forsyning, skal bidrages til en mere bæredygtig fremtid, med Strategi for
bæredygtigt Gentofte og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling som rettesnor.
Et bæredygtigt afløbssystem handler blandt andet om at begrænse CO 2 aftrykket fra
anlægsløsninger og drift, gennem arbejdet med cirkulær økonomi, at minimere forbruget af nye
råvarer og gennem indkøbspolitikker, f.eks. ved at stille krav til leverandørers sociale
ansvarlighed. Gennem bæredygtige (grønne og sociale) indkøbspolitikker stiller Gentofte
Kommune og Novafos krav til leverandører/underleverandører, f.eks. hvad angår bæredygtig
produktion, distribution og ordentlige arbejdsvilkår.

Grøn Strukturplan
Grøn Strukturplan beskriver rammerne for kommunens overordnede grønne planlægning og de
potentielle udviklingsmuligheder for en sammenhængende grøn struktur i Gentofte Kommune.
Planen indeholder en række målsætninger, som blandt andet omhandler et ønske om de steder,
hvor det er muligt at skabe synergi mellem blå og grønne løsninger. F.eks. ved at lede regnvand
til naturarealer, hvor tilledning af regnvand vil have positiv betydning for naturindholdet.
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Målsætningerne fra Grøn Strukturplan skal indarbejdes i konkrete handleplaner og når udviklings, bevarings- og helhedsplaner for kommunens grønne områder revideres.
Spildevandsplanens forbindelse til den gældende planlægning
Spildevandsplanen er ikke direkte koblet til den grønne strategi, da hovedformålet med
spildevandsplanen er håndtering af regn- og spildevand i kommunen. Der er imidlertid nogle
afledte positive effekter af spildevandsplanen, i kraft af potentialet for at skabe flere grønne
rekreative arealer med etablering af forskellige typer af regnvandshåndtering.

DK2020 Klimaplan og Ny Klimatilpasningsplan
Kommunalbestyrelsen i Gentofte besluttede i oktober 2020 at bidrage til at Danmark opnår
målene i Prisaftalen, ved at deltage i projekt DK2020. DK2020 projektet er igangsat af Realdania,
med sparring fra det internationale bæredygtigheds by-netværk C40 og den danske grønne
tænketank CONCITO. Projektet sætter rammen for kommunens udarbejdelse af en ambitiøs
klimaplan, som lever op til en særlig global standart, der er i overensstemmelse med målene i
Parisaften. Med beslutningen om at deltage i DK2020, tilslutter Gentofte Kommune sig
Parisaftalens mål om klimaneutralitet i 2050.
Ny klimatilpasningsplan. I 2022 skal Gentofte Kommunes klimatilpasningsplan fra 2013 revideres.
Som led i kommunens løbende vurdering af oversvømmelsesrisikoen, er der i forbindelse med
opdatering af Kommuneplan 2021 udarbejdet opdaterede risikokort for 2020, 2050 og 2120.
Risikokortene viser den forventede udvikling i oversvømmelser for regnvand, havvand og
grundvand. De opdaterede kort viser, at risikoen for oversvømmelser ved skybrud ikke er
koncentreret i få afgrænsede områder, med derimod fordelt over hele kommunen med større eller
mindre ’hotspots’, som forventeligt vil give anledning til flere større områder med risiko for
oversvømmelse.
I forbindelse med revision af klimatilpasningsplanen vil risiko- og værdikortlægningen blive
opdateret, så den bliver retvisende ift. det opdaterede risikobillede. Det er derfor forventningen,
at der med den nye klimatilpasningsplan vil blive peget på, at klimatilpasningsindsatsen, herunder
lokale skybrudsløsninger, bør udrulles opland for opland i takt med den planlagte separering af
afløbssystemet.
Klimatilpasningsplanen skal forholde sig til alle klimarisici og vil således også forholde sig til
håndtering af klimabetingede ændringer i grundvandsstanden samt tilpasning til konsekvenserne
af forventede temperaturforandringer og erosion. Klimatilpasningsplanen skal udarbejdes i tæt
samarbejde mellem afdelinger i kommunen og Novafos.
Spildevandsplanens forbindelse til den gældende planlægning
Den ny klimatilpasningsplan er grundlaget for tilrettelæggelse af den konkrete indsats sammen
med vandselskabet Novafos. Klimatilpasningsplanen handler sammen med spildevandsplanen om,
hvordan afløbssystemet skal udbygges og renoveres, så regnvand kan adskilles fra spildevand
(fuld separering).

Vandforsyningsplan og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Gentofte Kommunes Vandforsyningsplan fra 2011, revideret i 2015, fastlægger en række mål, der
skal sikre en bæredygtig vandindvinding og rent drikkevand til næste generationer. Hovedparten
af drikkevandet til kommunens borgere indvindes i dag fra undergrunden i kommunen.
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Hovedparten af Gentofte Kommunes drikkevand bliver således produceret på Ermelundsværket,
som ligger i den nordlige ende af kommunen. Dette ønsker Gentofte Kommune også skal være
muligt fremover. Gennem indsatsplan for grundvandsbeskyttelse arbejder Gentofte kommune
derfor på at beskytte grundvandsressourcen i kommunen, så der også i fremtiden kan indvindes
rent grundvand til drikkevandsforsyningen.
Spildevandsplanen bidrager med at sikre grundvandsressourcerne ved at:
1) Nedsivning af spildevand ikke er tilladt i Gentofte Kommune, idet hele kommunen er
kloakeret.
2) Nedsivning af regnvand ikke er tilladt i forureningskortlagte områder.
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6.

MILJØVURDERING
I de følgende afsnit beskrives de sandsynlige væsentlige indvirkninger på de udvalgte miljøemner.
Miljøvurderingen er baseret på en generel viden om de miljømæssige påvirkninger, der kan
forventes ved realisering af de foreslåede målsætninger og strategier. På baggrund af
afgrænsningsrapporten antages det, at Spildevandsplan2022-2032 potentielt kan medføre en
væsentlig påvirkning af:
•
•
•
•
•

Vand
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Befolkning og menneskers sundhed
Materielle goder
Klimatiske faktorer

Vand
Kapitlet omfatter de potentielle påvirkninger fra håndtering af overfladevand og spildevand,
herunder påvirkninger på grundvand (drikkevandsinteresser) og på overfladevand (recipienter).
Overfladevand og grundvand påvirkes mht. mængde og kvalitet når:
•
•

•

Aflastning af opblandet spildevand til søer og vandløb reduceres
Regnvand håndteres i overfladen og tilføres de naturlige vandsystemer, tæt på hvor det
er faldet, i stedet for at blive ført via fællessystemer til renseanlæg og ud i havet (mere
naturlig hydrologi)
Grundvandsstanden kan påvirkes ved anlæg af nye tætte spildevandsledninger

Øget separering af afløbssystemet og afledning af regnvand på overfladen har betydning for både
overfladevand og grundvand. Der bliver færre overløb af opblandet spildevand til lokale
vandområder, og mængden af regn- og spildevand til renseanlæggene bliver mindre, når
regnvandet løbende separeres fra spildevandet, og det kan give en bedre og mere effektiv
rensning. Håndtering af regnvand på overfladen betyder øget nedsivning og grundvandsdannelse
og øget tilførsel af regnvand til søer og
vandløb. Vejvand og andet afstrømmende regnvand renses, fx ved bundfældning eller filtrering,
inden udledning eller nedsivning, men kan stadig indeholde miljøfremmede stoffer.

Eksisterende forhold og miljøstatus
Vandområdeplanerne udgør statens samlede plan for at forbedre det danske vandmiljø. Sjælland
er inddelt i 6 vandområder og Gentofte Kommune hører til vandområde Øresund.
Fra Gentofte Sø løber vandet ud i Gentofterenden og videre i Nordkanalen, der efter sammenløb
med Gentofterenden kaldes Søborghusrenden. Nordkanalen (Søborghusrenden) løber til sidst ud i
Emdrup Sø. Derfra løber vandet i rør til de indre søer i København og herfra videre til Øresund.
Ved kraftig regn aflastes opblandet regn- og spildevand fra kommunens fælleskloakerede områder
til Øresund samt til en række ferske vandområder /1/
Søer
I Gentofte kommune er der én målsat sø, Gentofte Sø, som også ligger i Natura 2000 område nr.
141 ”Brobæk Mose og Gentofte Sø”. Søen er målsat i vandområdeplanen for Sjælland til god
økologisk tilstand /2/. I basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 er søen vurderet til at
have en moderat miljøtilstand på baggrund af miljøfarlige og forurenende stoffer /3/, men i
datamaterialet til høring af de nye vandplaner er tilstanden vurderet som dårlig på baggrund af
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forekomsten af bunddyr /16/. Det forventes, at der i den næste vandområdeplan vil komme krav
om reduktion af tilledning af fosfor til søen.
Gentofte Sø er i dag påvirket af aflastninger fra to overløbsbygværker. Begge disse
overløb er forsynet med bassiner - Brogårdsvej (4500 m3 åbent) og Søbredden (260 m3 lukket) –
og aflaster i gennemsnit en gang hvert andet år. Overløb fra bassinerne sker henholdsvis via
Brobækken og Holmegårdsrenden til søen /1/. Fra Brogårdsvej (U27) aflastes årligt 3400 m3/år,
mens der via Søbredden (U26) aflastes 20 m3/år.
Brobækken er ikke målsat eller §3-udpeget. Undersøgelser i Brobækken har vist, at vandløbet har
en ringe fysisk tilstand, et højt BI5, et DVFI på 2-4, middelhøje fosforværdier i sommerperioden
og der er fundet miljøfremmede stoffer i form af 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) /1/.
I dag benyttes det store åbne bassin ved Brogårdsvej kun til opstuvning af vand. Der er ingen
rensning af vandet, der løber videre til mosen.
Udover Gentofte Sø er der en række mindre søer med varierende økologiske forhold. Disse søer
er ikke specifikt målsat i vandområdeplanerne. Der er informationer om miljøtilstanden i søerne i
Danmarks Miljøportal. De nyeste undersøgelser er fra 2021, men enkelte af søerne er ikke
undersøgt siden 2008.
I spildevandsplanen er to mindre søer omtalt; Vintappersøen og Nymosen
Vintappersøen er en § 3 beskyttet sø. Søen er undersøgt i 2008, og det er konstateret, at søen er
truet af saltpåvirkning fra vejvand.
Nymosen er et grønt område beliggende i Vangede vest for Vangedevej. Vandområderne i
Nymosen, inkl. holme, er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Nymosens tilstand er dårlig,
idet næringsstofniveauet er for højt, sedimentlaget for tykt, fiskebestanden i ubalance, og der
mangler undervandsplanter til at stabilisere tilstanden og sedimentet. Desuden er der fundet
miljøfremmede stoffer i sedimentet. Nymosen modtager vand (13.100 m3/år) fra der
regnbetingede udløb UR13.

Vandløb
I Gentofte kommune er to vandløb omfattet af vandområdeplanerne:
Gentofterenden
Nordkanalen (Søborghusrenden)

Tilstanden for Gentofterenden er vurderet som ringe, mens tilstanden for Nordkanalen er vurderet
som dårlig. Vurderingerne er foretaget på baggrund af undersøgelser af bunddyr (MiljøGIS). I
MiljøGIS skelnes der ikke mellem Nordkanalen og Søborghusrenden. Begge vandløb benævnes
”Nordkanalen”.
Gentofterenden er et åbent vandløb, der starter i den sydlige ende af Gentofte Sø.
Gentofterenden har tilløb fra Gentofte Sø og har udløb i Søborghusrenden. Gentofterenden er
påvirket af tre overløb som tilsammen aflaster 20900 m3/år og en række separate
regnvandsudløb, der tilsammen udleder ca. 126000 m3/år. Gentofterenden er blevet udvidet, så
større vandmængder kan håndteres i vandløbet og oversvømmelser dermed reduceres. Samtidig
med udvidelsen af vandløbet er bassinledningen langs Gentofterenden blevet udvidet
og to overløbsbygværker er blevet ombygget /1/.
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Nordkanalen afleder vand fra Utterslev Mose. Nordkanalen er påvirket af et enkelt
overløbsbygværk fra Gentofte Kommune (U25). Der er ca. 29 overløb om året og den aflastede
vandmængde er ca. 54000 m3/år. Dertil kommer et antal overløb fra Københavns Kommune og
Gladsaxe Kommune.
Søborghusrenden er et stærkt reguleret vandløb med ringe fald, som har tilløb fra
Gentofterenden og som løber videre til Emdrup Sø. Vandstanden i vandløbet er styret af
vandstanden i Emdrup Sø. Der kan ske oversvømmelse af nærliggende arealer i forbindelse med
kraftige regnhændelser. Søborghusrenden er påvirket af vand fra to overløbsbygværker (U21 og
U21a) fra det fælleskloakerede system fra Gentofte Kommune som tilsammen aflaster 130 m 3/år
og tre separate regnvandsudløb (U21b, U21c og U47) som tilsammen udleder ca. 22800 m 3/år.
Dertil kommer et antal overløb fra Københavns Kommune.
Brobækken løber gennem Brobæk Mose til Gentofte Sø. Vandløbet er en åben grøft gennem
mosen og rørlagt ovenfor er ikke målsat eller §3-udpeget. Vandløbet løber gennem Natura 2000område nr. 141 ”Brobæk Mose og Gentofte Sø”, men er ikke en del af udpegningsgrundlaget.
Undersøgelser i Brobækken har vist, at vandløbet har en ringe fysisk tilstand, et højt BI5, et DVFI
på 2-4, middelhøje fosforværdier i sommerperioden og der er fundet miljøfremmede stoffer i form
af 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) /1/.
En række vandløb i Gentofte er lagt i rør. Det gælder for Bernstorffsrenden og Kildeskovsrenden i
Kildeskovsrendens opland, dele af Enghaverenden i Enghaverendens opland og Vangederenden i
Søborghusrendens opland.
Bernstorffsrenden starter ved Bernstorffsparken og løber sammen med
Kildeskovsrenden ved Maglemosevej. Renden er rørlagt og har en diameter på op til 1,5 m
Kildeskovsrenden starter ved Kildeskovshallen og løber stik øst mod Pumpestation Constantia ved
Øresund beliggende i Kildeskovsrendens Opland. Renden er rørlagt med en diameter op til 1,25
m. Kildeskovsrenden er renoveret og udvidet i perioden frem mod 2015 /1/
Enghaverenden er rørlagt fra Hundesø Mose til overløbsbygværket ved Bellevue og er anlagt i
forøget dimension, så den samtidig fungerer som ledningsbassin.
Vangederenden ligger på grænsen til Gladsaxe Kommune. Vangederenden er rørlagt fra udløbet
af Nymosen til Gentofterenden. Dele af Vangederenden er anlagt således, at den fungerer som
ledningsbassin.
Hvidørebækken er et vandløb beliggende ved Ermelunden nord for Jægersborg. Hvidørebækken
har været rørlagt frem til 2011-2012, hvor et restaureringsprojekt genåbnede den del af
vandløbet der løber i Enghaven. Hvidørebækken er dels beliggende i Gentofte Kommune og dels i
Lyngby- Taarbæk Kommune. Bækken begynder sit forløb ved afløbet fra Hjortedammen og slutter
vest for Klampenborg Galopbane, hvor den løber til afløbssystemet. Strækningen vest for
Klampenborgvej har funktion af et regnvandsteknisk anlæg, der fungerer som forsinkelsesbassin
ved kraftige regnhændelser. Faldforholdene er generelt gode. Den fysiske tilstand er vurderet til
hhv. ringe og dårlig. Der er ingen direkte overløb fra fællessystemet eller regnvandsudløb til
Hvidørebækken /1/.
Kystvand
Tilstanden for Nordlige Øresund er vurderet til moderat /11/. Vurderingen er baseret på en samlet
vurdering af klorofyl, ålegræs, bunddyr og kemisk tilstand. Kemisk tilstand er ikke god, og
bunddyr indikerer moderat tilstand. Vandområdet Nordlige Øresunds tilstand påvirkes af
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udledninger fra kyststrækningen fra København til Helsingør. Udledninger fra Gentofte kommune
skal derfor ses som en del af den samlede påvirkning.
Der sker i dag udledning af både renset opblandet spildevand og regnvand fra Gentofte kommune
til Nordlige Øresund. Samlet set aflaster spildevandssystemet i dag ca. 1.850.000 m 3/år til
Øresund. Størstedelen sker vi et kystfjernt udløb fra Skovshoved (1.300.000 m 3/år).
Gentofte Kommune har knap syv kilometer kystlinje til Øresund. Langs kysten er en række
overløbsbygværker. De tre overløbsbygværker, der oftest aflaster fællessystemet, er beliggende
ved Bellevue (U1b), Skovshoved (U5b) og Constantia (U9b). Udløbspunkterne for disse
bygværker ligger hhv. 250 m, 1500 m og 240 m fra kysten (kystfjerne udløb). Overløb fra
fællessystemet vil først ske kystfjernt. I tilfælde af kraftigere regnhændelser, hvor fællessystemet
udsættes for større belastning, vil også de kystnære overløb tages i brug /1/.
Aflastningen medfører en betydelig påvirkning af Øresund med næringsstoffer og miljøfremmede
stoffer. Derudover ledes der regnvand direkte til Øresund fra flere udløb. Samlet set ledes der ca.
128.000 m3/år direkte til Øresund og Tuborg Havn.
Grundvand
Det terrænnære grundvand i Gentofte kommune har samlet set ringe kemisk tilstand. Kun et
mindre område ved Hellerup har god kemisk tilstand. Indhold af klorid, pesticider og klorerede
opløsningsmidler stoffer er årsag til den ringe kemiske tilstand. Den kvantitative tilstand for det
terrænnære grundvand er derimod god i hele kommunen /11/ Det dybe grundvand bliver ikke
beskrevet i miljøvurderingen, da det ikke forventes at blive påvirket af planen. I takt med
klimaændringerne er der over de senere år set en forhøjelse af grundvandsstanden, som har
gjort, at det nu kun er få steder i kommunen, at nedsivning af regnvand er hensigtsmæssigt /1/
Der udvindes drikkevand fra boringer i Ermelunden/galopbanen og fra boringer centralt i Gentofte
(v. Maglegårdsskolen og Kildeskovshallen), se Figur 6-1. Desuden har Gladsaxe Kommune en
boring ved Søborg, hvor det boringsnære beskyttelsesområde strækker sig ind over
kommunegrænsen. Charlottenlund Skov er beliggende i et område med drikkevandsinteresser,
mens Ordrup Krat ligger i et område med store drikkevandsinteresser.
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Figur 6-1. De blåskraverede områder er boringsnære beskyttelsesområder i Gentofte Kommune.

Miljøpåvirkning
Spildevandsplanen skal medvirke til at opfylde vandområdeplanernes mål om god økologisk
tilstand i de målsatte vandområder. Ved at reducere antallet og hyppigheden af overløb fra
fællessystemet kan mængden af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer som tilføres fra
afløbssystemet til vandområderne reduceres.
Separering af regn- og spildevand vil betyde at vand fra tagflader, vejarealer, private haver mm.
føres til vandområderne efter at have gennemgået rensning. Rensning kan ske på flere måder.
Spildevandsplanen anfører, at rensningen skal ske efter principper om BAT for rensning af
regnvand, dvs. med den metode, som renser bedst, og som samtidig er teknisk og økonomisk
gennemførlig. For vandområder som er målsat i vandområdeplanerne gælder, at en udledning
ikke må forringe den nuværende tilstand eller forhindre opfyldelse af det fastlagte miljømål. De
enkelte udledninger vil være forskellige, og de nærmere krav til rensemetoden må derfor bero
på en konkret miljømæssig og samfundsøkonomisk vurdering og hensyntagen til vandområdets
aktuelle målsætning og tilstand /1/.
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Det er på nuværende tidspunkt ikke bestemt, hvilke renseløsninger, der skal anvendes, og det er
derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige noget mere præcist om påvirkningen af
vandområder med f.eks. miljøfremmede stoffer fra regnvand.
Søer
For at reducere overløb til Gentofte Sø og andre søer er der planlagt at separere regnvand fra
spildevand således, at regnvandsmængderne ikke medfører overløb fra afløbssystemet. På
længere sigt vil der således ikke være overløb fra afløbssystemet til Gentofte Sø eller andre søer.
Stop for overløb med opblandet spildevand til Gentofte Sø vil bidrage til at fastholde god
økologisk tilstand for de biologiske parametre og på længere sigt bidrage til opfyldelse af
vandområdeplanens mål for Gentofte Sø.
Udledninger af regnvand til Brobækken og Gentofte Sø kan medføre, at miljøfremmede stoffer
tilføres søen. Dette imødegås i planen ved, at der etableres rensebassiner ved alle
regnvandsudløb til vandområderne.
Separering af regnvand og spildevand vil på sigt reducere overløb fra afløbssystemet til de mindre
søer i Gentofte og på lang sigt vil overløb helt kunne undgås. I mange tilfælde vil der i stedet
tilføres renset regnvand. Dette vil medvirke til at forbedre miljøtilstanden i søerne.
Tilstanden i Vintappersøen og Nymosen vil kunne forbedres, hvis tilløbene til søerne renses bedre
for næringsstoffer. For Vintappersøen vil det kræve en særlig indsats at fjerne salt fra vejvand,
hvis miljøtilstanden skal forbedres.
For mindre søer, som i dag har god tilstand, kan udledning af større mængder regnvand uden
forudgående rensning betyde øget stoftilførsel og en lille risiko for øget belastning med
miljøfremmede stoffer. Det er derfor afgørende at indsatsen med separering af regn- og
spildevand følges af en indsats for at rense regnvandet, inden det ledes til vandområderne.
For mindre søer, som i dag er belastet med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer kan
forudgående rensning og tilledning af større vandmængder i nogen grad bidrage til at forbedre
tilstanden, men for nogle søer kan det være svært at nå god økologisk tilstand uden at fjerne
forurenet sediment eller anden type sørestaurering.
Vandløb
Rørlagte vandløb som genåbnes, vil kunne bidrage positivt til både miljøtilstand og klimasikring. I
Naturstyrelsens Forvaltningsplan for Gentofteskovene er der planer om at genskabe det
oprindelige vandløb for at gavne biodiversitet og rekreative værdier. Åbning af Hvidørebækken
har vist positive resultater og udvidelse af Gentofterenden bidrager både til bedre miljøforhold og
til klimasikring.
Gentofterenden er målsat til god økologisk tilstand, men har i dag kun ringe tilstand. For at
reducere overløb til Gentofterenden er der allerede foretaget en omfattende renovering af renden
som også har øget kapaciteten i renden. De fysiske forhold i Gentofterenden er blevet forbedret,
men det er usikkert om det er nok til at opnå god økologisk tilstand. Spildevandsplanens
gennemførelse vil betyde at antallet og hyppigheden af overløb reduceres yderligere og dermed
vil vandkvaliteten forbedres. Derfor vurderes det, at planens gennemførelse vil have en mindre,
men positiv effekt på miljøtilstand i renden.
For at reducere overløb til bl.a. Nordkanalen planlægger Novafos og HOFOR at bygge
Svanemøllens Skybrudstunnel, der skal håndtere regn-, skybruds- og overløbsvand i
grænseområdet mellem Gladsaxe, Gentofte og Københavns Kommune i området omkring
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Utterslev Mose og Emdrup Sø. I tilslutning til hovedtunnelen etableres en sidetunnel,
Utterslevledningen, der skal betjene området langs Nordkanalen og Utterslev Mose.
Planen er, at tunnelen på kort sigt skal bruges som bassinledning for fællesvand. På længere sigt,
når kommunerne i oplandet er separatkloakeret, vil tunnelen overgå til regnvandsledning med
udløb i Øresund.
Tunnelen nedsætter således risikoen for lokale oversvømmelser og medvirker samtidig til at
reducere belastningen af Nordkanalen, Utterslev Mose, Emdrup Sø og Øresund.
Nordkanalen er målsat til god økologisk tilstand, men har i dag kun dårlig økologisk tilstand. De
fysiske forhold er for ringe og vandkvaliteten er for dårlig. Med spildevandsplanens gennemførsel
vil vandkvaliteten forbedres, og det vil bidrage til bedre tilstand, men det er formentlig ikke nok til
at opnå god økologisk tilstand.
Der er ikke § 3 beskyttede vandløb udover de nævnte i Gentofte kommune. Enghaverenden, som
afleder vand fra Ermelunden, er ikke §3-vandløb, men det er derimod naturtyperne rundt om.
Konsekvenserne af spildevandsplanens gennemførsel på terrestrisk natur er beskrevet i afsnit 6.2.
På længere sigt vil en reduceret belastning med spildevand og en øget udledning af regnvand
have en mindre, men positiv påvirkning af den økologiske tilstand i Gentofterenden,
Enghaverenden og Nordkanalen (Søborghusrenden).
Note om god økologisk tilstand. Metoden til at vurdere god økologisk tilstand baserer sig på
undersøgelser af de biologiske parametre; vandinsekter (bentiske invertebrater), vandplanter
(makrofytter)og fisk. De to vandløb i Gentofte står ikke i åben forbindelse med havet og kan
derfor ikke forventes at have gode bestande af vandrende fisk. Det er muligt, at der kan leve en
lokal bestand af bækørred hvis forholdende bliver virkelig gode, men naturlig indvandring er
umulig. God økologisk tilstand for fisk kan alligevel godt opnås uden at der er ørred til stede. I
stedet ses der på forekomsten af andre arter.
Kystvand
Spildevandsplanens gennemførelse vil betyde en betydelig reduktion i udledning af opblandet
spildevand fra afløbssystemet til Øresund. Reducerede udledninger af næringsstoffer vil bidrage til
at fastholde god økologisk tilstand for klorofyl og ålegræs og samtidig medvirke til på længere sigt
at opnå god økologisk tilstand for bunddyr og dermed samlet set god økologisk tilstand i Øresund.
Ved fuld separering af hele afløbssystemet i Gentofte vil overfladevand fra tage og veje ledes til
Øresund efter at have gennemgået rensning for miljøfremmede stoffer. Spildevandsplanen siger
ikke noget mere konkret om hvordan rensning skal foregå, men bare at rensning skal ske efter
bedste tilgængelige teknologi (BAT). Den konkret rensemetode vil blive bestemt på et senere
tidspunkt, når der skal tages stilling til de konkrete indsatser i de forskellige oplande.
Kemisk tilstand i Øresund er ”ikke god”, og det skal derfor sikres, at der vælges renseløsninger,
som sikrer, at der ikke sker forringelser af kemisk tilstand.
Grundvand
Det er ikke tilladt at nedsive spildevand i Gentofte kommune. Dette princip videreføres i
spildevandsplanen og er med til at sikre grundvandsressourcen. Grundejerne vil dog fortsat have
mulighed for at håndtere alt eller dele af deres regnvand lokalt, fx ved nedsivning, udledning til
lokale vandområder eller genanvendelse, hvis det kan ske uden risiko for forurening af
grundvandet /1/ og hvis de lokale forhold tillader det. Separering af vejvand i kombination med
nye tætte ledninger vil også bidrage til at reducere nedsivning af klorid til grundvandet.
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Spildevandsplanen vil dermed bidrage til at sikre grundvandet mod negative påvirkninger.

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Eksisterende forhold og miljøstatus
Der er flere områder med beskyttet natur i Gentofte kommune. Det drejer sig om flere små søer,
moser, enge og overdrev. Terrestrisk natur og særlig moser og enge, der ligger i tilknytning til
søer og vandløb, er i dag påvirket i nogen grad af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, som
tilføres søer og vandløb fra afløbssystemet. Der er stor forskel på tilstanden i de små søer i
kommunen, og for nogle af de mindre søer er der ikke opdateret information fra de sidste 5 år.
I kommunen er der fundet en række dyre- og plantearter som er fredede. De fredede plantearter
som er registreret i Gentofte kommune omfatter en række padde- og orkidé-arter som findes på
enge, i moser og på overdrev. Arternes levesteder er derfor beskyttet gennem
naturbeskyttelseslovens § 3.
Som led i Naturstyrelsens udmøntning af Naturpakken fra 2016 /13/ er Gentofteskovene udpeget
som anden biodiversitetsskov. Der er lavet forvaltningsplan for Gentofteskovene /12/, som
omfatter Charlottenlund Skov og del af Ordrup Krat. Den udpegede del af Ordrup Krat er
beliggende mellem Klampenborgvej mod syd og Klampenborg Galopbane/Ordrup Enghave mod
nord. Charlottenlund skov har ikke meget naturlig hydrologi tilbage, idet flere grøfter og render
allerede for længe siden blev rørlagt, herunder den såkaldte Maltes Bæk. Skoven er derfor relativt
tør.
I Charlottenlund Skov vurderes det ikke muligt at genoprette naturlig hydrologi, men måske en
mulighed for at etablere en vådere kunstig hydrologi i forbindelse med klimasikringsindsats. I
Ordrup Krats dalbund er der i de senere år reetableret en strækning af den oprindelige
”Hvidørebæk”, hvor frasepareret regnvand fra den kommunale kloak løber i terrænet. I Ordrup
Krat findes en mindre tørvemose med frit vandspejl i dalbunden, som er forbundet med
Hvidørebækken. I områdets sumpskovspartier lever den globalt truede sumpvindelsnegl, og
knyttet til gamle veterantræer med dødt ved lever flere sjældne svampe og insekter, jf. afsnit
1.3.5.I forslag til forvaltningsplanen er der planlagt at reetablere det oprindelige vandløb gennem
Charlottenlund Skov.
I 2021 undersøgte NIRAS på vegne af Gentofte kommune et udvalg af søer og moser (Figur 6-2).
I notatet blev der vurderet for hver enkel lokalitet om eventuelle vandstandsændringer ville have
nogen påvirkning på områdernes terrestriske natur. For størstedelen af områderne kunne
undersøgelsen konkludere, at varierende vandstand og tilmed lidt forøget vandstand ikke vil
påvirke tilstanden for de sønære naturtyper negativt. I næsten alle tilfælde vil en
vandstandshævning endog være med til at forbedre naturkvalitet i området. Den eneste
undtagelse er Nymosen, hvor høslæt kan vanskeliggøres af øget vandstand, og dermed kan
forekomsten af truede og fredede arter trues /24/.
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Figur 6-2 Mindre søer undersøgt af Niras i 2021, /22/ og /23/.

Miljøpåvirkning
Spildevandsplanens tiltag kan påvirke flora og fauna, både indenfor og udenfor Gentofte
Kommune ved, at der sker reduktion i overløb fra kloak og øgning i regnvand, som ledes til
terræn. Når spildevandsplanen og separering gennemføres, vil næringsstofpåvirkning af
terrestrisk natur, som ligger i tilknytning til søer og vandløb blive mindre, og tilførslen af renset
regnvand blive øget, og det vil bidrage til forbedring af de økologiske forhold i moser og enge.
Andre konkrete tiltag, der gennemføres på Gentofte Kommunes areal, såsom
forsinkelsesbassiner, LAR-anlæg mv. kan afhængig af deres udformning medføre positive effekter
for flora og fauna og den biologiske mangfoldighed.
1.1.1

Fredede arter

Da planen kan medføre ændrede hydrologiske forhold som følge af ændringer i
grundvandsstanden i nogle områder, hvor der lever fredede arter, er det ikke usandsynligt, at
levesteder for visse fredede arter kan påvirkes. Det vurderes, at reduktion af næringsstoffer og
miljøfremmede stoffer sammen med en mulig øgning i mængden af regnvand som ledes til
terræn, vil bidrage positivt til opretholdelse af god tilstand for de fredede arters levesteder.
Fredede arter forventes derfor ikke at blive påvirket negativt af spildevandsplanens gennemførsel.
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Natura 2000 områder. Væsentlighedsvurdering
Da spildevandsplanen har potentiale til at påvirke Natura 2000-områder, skal der ifølge
Habitatbekendtgørelsen foretages en væsentlighedsvurdering /17/. Væsentlighedsvurderingen er
her indarbejdet, som en del af denne miljørapport.
For at vurdere, om en påvirkning af et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger er
væsentlig, skal alle relevante aspekter af en plan være beskrevet, dvs. beskrivelsen skal omfatte
alle tidsmæssige faser af en plan. Vurderingen skal ud over effekten af planen i sig selv, også
inddrage den samlede påvirkning som planen i forbindelse med andre planer og projekter kan
medføre.
Når Natura 2000 områders udpegningsgrundlag afhænger af vandområder målsat i
vandområdeplanerne, skal der ske en vurdering af, om påvirkningen forhindrer, at miljømålet for
vandområderne kan opnås eller fastholdes. Denne vurdering er en del af
væsentlighedsvurderingen.
En forringelse af en målsat vandforekomst er som udgangspunkt uforenelig med både
beskyttelsen af vandforekomsten og af et tilknyttet Natura 2000-område /18/
Natura 2000-områderne, der potentielt kan påvirkes af spildevandsplanen er:
•
•

Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave (Natura 2000 område Nr. 144)
Brobæk Mose og Gentofte Sø (Natura 2000 områder nr. 141)

Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave (Natura 2000 område Nr. 144)
Natura 2000 området Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave ligger i Lyngby Tårbæk
kommune, lige nord for kommunegrænsen. Natura 2000 området omfatter habitatområde nr. 191
(Nedre Mølleådal) og nr. 251 (Jægersborg Dyrehave).
Udpegningsgrundlaget for Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave er vist i Tabel 6-1:
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Tabel 6-1 Udpegningsgrundlag for Nedre Mølleådal og Jægersborg dyrehave /10/

Spildevandsplanens vurderes ikke at kunne påvirke habitatområde 191 (Mølleå) da afstanden til
området er for stor, og da Gentofte Kommune ikke har vandområder med afløb til Mølleå, og
renseanlægget Mølleåværket har ikke afløb til Mølleå, men til Øresund. Planen kan muligvis
påvirke habitatområde 251 (Jægersborg Dyrehave). I det følgende er der kun beskrevet tilstand,
påvirkninger og vurderinger for dette område.
Størstedelen af Jægersborg Dyrehaves lysåbne områder er overdrev, enge og græsningsskov med
lang kontinuitet. Navnlig rummer området betydelige arealer med sure overdrev af meget fin
kvalitet. Overdrevene har en varieret flora af både blomsterplanter og svampe. Der findes også
områder med naturtypen tidvis våd eng. Dyrehaven afgræsses af då-, kron- og sikavildt og har
trods sin bynære beliggenhed og den store rekreative udnyttelse bevaret en meget stor værdi
som naturlokalitet /10/ .
De nærmeste overdrev ligger langs Fortunvej ca. 200 m nord for Klampenborgvej og
kommunegrænsen. De nærmeste våde enge i habitatområdet ligger nord for Peter Lieps vej ved
indgangen fra Klampenborg St. /10/.
I Dyrehaven findes endvidere mange små rene vandhuller med et varieret og sjældent plante- og
dyreliv. Den lille ”stellas mosskorpion” er fundet i et af områdets mange gamle træer, ca. 1800 m
nord for kommunegrænsen. Stor vandsalamander er fundet i flere søer i dyrehaven. Den
nærmeste lokalitet ligger i Grams plantage, ca. 150 m nord for kommunegrænsen og
Klampenborgvej.
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Figur 6-3 Habitatnaturtyper i Natura 2000-område "Nedre Mølleådal og Jægersborg dyrehave /10/.

Hvidørebækken er et vandløb beliggende ved Ermelunden nord for Jægersborg. Hvidørebækken
har været rørlagt frem til 2011-2012, hvor et restaureringsprojekt genåbnede den del af
vandløbet, der løber i Enghaven. Hvidørebækken er dels beliggende i Gentofte Kommune og dels i
Lyngby-Taarbæk Kommune /1/.
Bækken begynder sit forløb ved afløbet fra Hjortedammen og slutter vest for Klampenborg
Galopbane, hvor den løber til afløbssystemet. Strækningen vest for Klampenborgvej har funktion
af et regnvandsteknisk anlæg, der fungerer som forsinkelsesbassin ved kraftige regnhændelser
/1/.
Tilstandsvurderinger
Jægersborg Dyrehaves (H251) sure overdrev (6230) er overvejende i moderat tilstand hvilket er
en ændring i siden kortlægningen i 2004-2006, hvor tilstanden overvejende var god. Tilsvarende
forhold kan ses for områdets tidvis våde enge (6410). Der kan være tale om ændringer, men det
mest sandsynlige er, at forskellene primært skyldes en mere detaljeret og retvisende kortlægning
i 2010-12 /10/.
Påvirkninger
I Jægersborg Dyrehave (H251) ses en betydelig tilgroning med middelhøje urter på de sure
overdrev og en begyndende tilgroning med træer og buske. En vis sparsom mængde buske og
træer er imidlertid naturlig på overdrev og udgør derfor ikke nødvendigvis en trussel.
En betydelig andel af de våde enge i H251 har betydelig dækning med især middelhøje urter og
en mindre arealandel har begyndende tilgroning med træer og buske.
Grøftning og afvanding af vådbundsnatur i området er meget beskeden eller helt fraværende
/10/.
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Ved gennemførsel af spildevandsplanen vil der ledes mere regnvand i regnvandssystemet og til
vandområderne inklusive vandløb og søer. Det kan potentielt medføre øget tilledning af regnvand
til de lavereliggende arealer som grænser op til Natura 2000 området og dermed resultere i øget
grundvandsstand lokalt, som muligvis kan brede sig ind i Natura 2000 området. Da både
skovnatur, overdrev og enge i habitatområdet ligger højere end de arealer som eventuelt kan
påvirkes, forventes det ikke, at der vil ske en væsentlig påvirkning af skovnatur, enge og
overdrev i Natura 2000 området ved gennemførelse af planen.
Stor vandsalamander er på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 251. Det nærmeste
vandhul, som er levested for stor vandsalamander /22/ ligger lavere end Hjortedammen i
Ermelunden. Det er uvist om der er hydraulisk forbindelse mellem de to vandmasser.
Gennemførelse af fuld separering vil ikke betyde ændringer for vandhusholdningen i Hjortedam,
da dammen ligger langt fra nærmeste bebyggelse og derfor ikke påvirkes af planen. Derfor
vurderes der heller ikke at være væsentlige påvirkninger af stor vandsalamander i habitatområde
nr. 251.
Sumpvindelsnegl er en art, som er beskyttet af habitatdirektivet, da den er oplistet på Bilag IV i
direktivet over arter som kræver særlig beskyttelse. Sumpvindelsnegl er også på
udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 251. Sumpvindelsnegl er fundet i Fuglesangssø og i
mosen syd for Enghavevej (udenfor habitatområdet) /7/.
Sumpvindelsnegl lever på fugtige steder, især på kalkholdig eller kalkrig bund. Gennemførsel af
spildevandsplanen vil sandsynligvis ikke medføre udtørring af artens levesteder. Tværtimod
vurderes det at fuld separering kan medvirke til at fastholde den gode tilstand for de fugtige
naturtyper omkring Enghaven og dermed også levesteder for sumpvindelsnegl.
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Brobæk Mose og Gentofte Sø (Natura 2000 områder nr. 141)
Natura 2000-området Brobæk Mose og Gentofte Sø har et samlet areal på 47 ha, hvoraf 23 er
vandflade i søen. Området består af habitatområde nr. 125 Brobæk Mose og Gentofte Sø og ligger
i sin helhed i Gentofte Kommune. Udpegningsgrundlaget er vist i Tabel 6-2:

Tabel 6-2 Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 125 /9/

Natura 2000-området består af Gentofte Sø og vest for denne Brobæk Mose. Den nordlige del af
Brobæk Mose er domineret af skov-naturtyperne skovbevokset tørvemose og elle- og askeskov.
Her findes også flere småsøer og skovkilder. Den sydlige del af Brobæk Mose er mere lysåben.
Her findes et stort rigkær, der årligt plejes med høslæt, for ikke at gro til i tagrør. Området,
kaldes ”blomsterengen” på grund af en rig flora med mange sjældne planter, der blomstrer
sommeren igennem. Rigkæret er levested for sump-vindelsnegl. Den østlige del af området består
af Gentofte Sø, der er en kransnålalge-sø. Søen udgør arealmæssigt halvdelen af habitatområdet
og er en forholdsvis lavvandet sø med et meget varieret fugleliv. Området er gennemskåret af
parkstier og er flittigt benyttet af Gentoftes beboere som nærrekreativt område. Den nordlige del
af Brobæk Mose, Insulinmosen, er omfattet af en fredning fra 1988 /9/.
Gentofte Sø er karakteriseret som en kransnålealge-sø (3140). Søen er på 23 ha, og er lavvandet
med en middeldybde på 0,9 og maksdybde på 1,6 meter. Søens tilløb er Brobækken fra Brobæk
Mose og Holmegårdsrenden. Afløbet sker ved Gentofterenden til Emdrup Sø.
Søen er målsat i vandområdeplanen 2015-2021 til god økologisk tilstand /2/.
I høringsudkastet til vandområdeplaner 2021-2027 er der foreslået krav om reduktion af
fosforudledningen til søen med 8 kg P /4/.
I basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 er søen samlet vurderet til at have en moderat
miljøtilstand på baggrund af en ”ikke-god” tilstand for miljøfarlige og forurenende stoffer /3/.
Se tilstandsvurderingen for alle parametre i Tabel 6-3 herunder:

Tabel 6-3 Tilstandsvurdering af Gentofte Sø /3/.

Parameter
Makrofytter
Fytoplankton
Fisk

Tilstand
God tilstand
God tilstand
God tilstand

Kemisk tilstand
National specifikke stoffer
Samlet vurdering økologisk tilstand

Ikke god tilstand
Ikke god økologisk tilstand
Moderat
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Figur 6-4 Habitatnaturtyper i Natura 2000-område "Brobæk Mose og Gentofte Sø” /9/.

Tilstandsvurdering
Den dominerende lysåbne naturtype i området er rigkær, som har god naturtilstand. Områdets
små skovkildevæld har moderat naturtilstand, og er truet af tilgroning med invasive arter.
Områdets småsøer er af naturtypen næringsrig sø. De har god naturtilstand, og der vurderes ikke
at være trusler mod en fastholdelse af naturtilstanden. Sumpvindelsnegl vurderes at have en
stabil forekomst i området, og der vurderes ikke at være trusler mod artens fortsatte forekomst
/9/.
Miljøstyrelsen vurderer, at hydrologien er forbedret i perioden 2012- 2019 for skovbevokset
tørvemose (91D0) og elle- og askeskov (91E0), idet de registrerede grøfter, i modsætning til
første kortlægning, nu er registreret som værende ikke-fungerende /9/.
Sumpvindelsnegl er i perioden 2012-2014 samt i perioden 2018-2020 fundet talrigt i Brobæk
Moses rigkær i. I en tidligere periode (2005-2007) blev der kun fundet ét eksemplar på
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lokaliteten. Det vurderes, at sumpvindelsnegl er stabilt forekommende i dette Natura 2000område. Der vurderes ikke at være væsentlige trusler mod artens fortsatte forekomst /9/.
Påvirkninger
Gentofte Sø er i dag påvirket af aflastninger fra to overløbsbygværker (U27 og U26). Begge disse
overløb er forsynet med bassiner - Brogårdsvej og Søbredden – og aflaster i gennemsnit en gang
hvert andet år. Overløb fra bassinerne sker henholdsvis via Brobækken og Holmegårdsrenden til
søen /1/. Brobækken modtager overløb fra Brogårdsbassinet (U27), som i gennemsnit aflaster en
gang hvert andet år. Undersøgelser i Brobækken har vist, at vandløbet har en ringe fysisk
tilstand, et højt BI5, et DVFI på 2-4, middelhøje fosforværdier i sommerperioden og der er fundet
miljøfremmede stoffer i form af 2,6-Dichlorbenzamid (BAM). Konklusionen er, at Brobækken er
svagt påvirket af regnbetingede udløb.
I forbindelse med Basisanalysen 2021-2027 er søen undersøgt for miljøfremmede stoffer, og fund
af overskridelser for kviksølv giver anledning til manglende målopfyldelse for både økologisk og
kemisk tilstand /3/.
Regnvand, som afstrømmer fra veje, p-pladser, tage og andre overflader, indeholder
næringsstoffer, tungmetaller, bakterier og miljøfremmede stoffer, som afsmitter fra overfladerne,
og som kan være skadelige for det vandområde, som vandet udledes til.
Gentofte Kommune vil stille krav om, at regnvandet skal renses inden udledning til havet, søer og
vandløb /1/. Ifølge Miljøbeskyttelseslovens §3 skal udledning af forurenende stoffer altid
begrænses ved anvendelse af bedste tilgængelig teknik (BAT), og regnvand skal derfor som
udgangspunkt renses inden udledning til f.eks. Øresund, søer og vandløb. Rensning i åbne våde
regnvandsbassiner kan fjerne en stor del af de miljøfremmede stoffer og en del af
næringsstofferne. Som hovedregel er bassinerne bedre til at fjerne partikelbundet stof end opløst
stof /21/
Ifølge Spildevandsplan 2022-2032 skal der på lang sigt ikke være overløb fra afløbssystemet til
naturlige vandområder. På den måde vil spildevandsplanen bidrage til bedre vandkvalitet og
reduceret stoftilførsel til Natura 2000 området.
Vurdering af påvirkninger ved gennemførelse af spildevandsplanen
Gentofte Kommunes strategi er at separere regn- og spildevand inden 2050. Dette betyder, at
alle matrikler skal separatkloakeres, og at regnvandet som udgangspunkt skal kobles på det nye
offentlige regnvandssystem. Separeringsstrategien betyder, at en stor mængde regnvand skal
håndteres og udledes lokalt. Med separeringsstrategien vil der med tiden udledes større og større
vandmængder fra regnvandssystemet, indtil separeringsstrategien er fuldt implementeret /1/.
Med Spildevandsplan 2022-2032 er der ikke vedtaget konkrete indsatser, der påvirker Brobæk
Mose og Gentofte Sø. Hvis der i fremtiden planlægges projekter, der påvirker Brobæk Mose og
Gentofte Sø væsentligt, skal der således foretages en konsekvensvurdering /1/.

Påvirkning af bilag IV arter
Arter opført på bilag IV i EU’s habitatdirektiv nyder særlig beskyttelse i og udenfor
habitatområderne. Arterne er beskyttet mod forstyrrelse, som kan have skadelig virkning for
arten eller bestanden. Her indgår også en vurdering af om den ”økologiske funktionalitet” er
påvirket. For planter er det voksestedet, som vurderes, og for dyr er det bl.a. påvirkningen på
ynglelokaliteter og rastepladser, som særligt vurderes.
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Bilag IV-arter i kommunen
Spidssnudet frø, stor vandsalamander og grønbroget tudse er tidligere registreret i Gentofte
kommune /7/. Både spidssnudet frø og stor vandsalamander lever i tilknytning til flere mindre
vandhuller og kan derfor påvirkes, hvis vandhullerne eller vandstanden ændres. Påvirkningen ved
separering forventes at være neutral, eller evt. positiv i de tilfælde der etableres nye søer eller
tilføres mere vand til de eksisterende søer og moser. Grønbroget tudse kendes kun fra voldgraven
ved Charlottenlund Fort /12/, og forventes ikke påvirket.
Derudover er der registreret en række arter af flagermus, men disse forventes ikke at blive
påvirket af spildevandsplanens indsatser.
Sumpvindelsnegl er på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 251. Sumpvindelsnegl er
fundet i Fuglesangssø og i mosen syd for Enghavevej (udenfor habitatområdet) /7/.
Sumpvindelsnegl lever på fugtige steder, især på kalkholdig eller kalkrig bund.
Gennemførsel af spildevandsplanen vil sandsynligvis ikke medføre udtørring af artens levesteder.
Tværtimod vurderes det at fuld separering kan medvirke til at fastholde den gode tilstand for de
fugtige naturtyper omkring Enghaven og dermed også levesteder for sumpvindelsnegl.
Det vurderes, at andre bilag IV-arter som spidssnudet frø og stor vandsalamander ikke vil
påvirkes negativt af planens gennemførelse. Det er forventet, at indsatserne som er knyttet til
planen, vil forbedre vandkvaliteten i vandområder i kommunen, og det vil bidrage positivt til
opretholdelse af god kvalitet på levesteder for de omtalte bilag IV-arter.

Befolkning og menneskers sundhed
Befolkning og menneskers sundhed kan bl.a. påvirkes gennem:
•

Ændret arealanvendelse ved afledning af regnvand på terræn, etablering af LAR-anlæg og
andre grønne løsninger.

•

Mindre risiko for kontakt til urenset spildevand gennem færre overløb og forbedret
spildevandsrensning

•

Forbedret badevandskvalitet

Spildevandsplanen vurderes at påvirke befolkning og menneskers sundhed særligt i kraft af
indsatsen med Fuld separering af regn- og spildevand.

Eksisterende forhold og miljøstatus
Badevand
Gentoftes kyststrækning mod Øresund rummer en del populære badestrande.
Badevandskvaliteten er vurderet som ”udmærket” på Hellerup Strand, Charlottenlund strandpark
og Bellevue.
Skovshoved Syd er endnu ikke klassificeret, og Skovshoved Havbad er vurderet til
”tilfredsstillende” på grund af påvirkning fra et brud på en overløbsledning i 2019 /1/
Vandkvalitet
Kvaliteten af det vand, der ledes til vandområderne i dag, er primært påvirket af næringsstoffer
og miljøfremmede stoffer (fx oliestoffer og tungmetaller) og af bakterier fra overløb med
spildevand. Se mere om nuværende vandkvalitet i afsnit 6.1.1

42/50

På grund af overløb fra fællessystemet ledes der i dag også opblandet spildevand til kystvande,
søer og vandløb i kommunen.
Under eksisterende forhold, vil der ved oversvømmelser være risiko for opstuvning af opblandet
spildevand på terræn og i kældre, som kan være sundhedsfarligt. Derudover vil der ved
håndtering af regnvand i åbne anlæg, hvor der til tider sker overløb fra fællessystemet, være
risiko for menneskers kontakt med miljøfremmede stoffer og mikroorganismer, der er til stede i
vandet. Det er særligt de sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra fækalierester, der kan være
problematiske. Så længe der er risiko for eller kendskab til, at der kan ske overløb, skal de
grønne områders drift tilrettelægges under hensyntagen til risikoen for befolkningens sundhed
med mulighed for afspærring i afgrænsede perioder.
Rekreative områder
Gentofte kommune er fuldt udbygget i dag, og de grønne områder, som er tilbage, har derfor stor
rekreativ værdi. Kysten med strandene og strandparker er særligt vigtige områder, ikke bare for
kommunens borgere, men også for gæster fra andre kommuner.
I kommuneplanen for Gentofte 2021 er det bestemt at områderne fastholdes som rekreative
grønne friluftsområder med mulighed for at udvikles til yderligere formål, der understøtter den
rekreative værdi og naturværdien, se Figur 6-5. Byggeri og anlæg kan som udgangspunkt ikke
tillades, medmindre det kan ske uden at forringe områdernes anvendelse som friluftsområder,
samt naturkvaliteter og beskyttelsesforhold (Gentofte kommuneplan, retningslinjer friluftsliv) /5/
Som det ses på Figur 6-5 består de grønne områder af store parkanlæg primært i den nordlige del
af kommunen. Der findes der mange små grønne byrum i kommunen, der kan være lokaliserede
omkring boligområder, institutioner eller skoler. Dertil kommer alle de private haver, der også
rummer grønne rekreative værdier.
Spildevandsplanen vil formodentlig medføre, at der skal etableres bassiner ved regnvandsudløb,
som både har renseeffekt og kapacitet til at forsinke vandet ved kraftig nedbør. Ved udløb til
Øresund er der ikke behov for forsinkelseskapacitet, og bassinerne kan derfor være mindre.
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Figur 6-5. Gentofte Kommunes rekreative områder /5/

Miljøpåvirkning
Fuld separering af regn- og spildevand
Gentofte Kommune ønsker separering af hele kommunen, og at separeringen skal ske så hurtigt
som muligt og senest i løbet af de næste 30 år frem til 2050. Målet er, at der med et
separatsystem sikres gode hygiejniske og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med
håndteringen af spildevand, især i forbindelse med de store regnhændelser. Når de to
vandstrømme er adskilt, og det regner kraftigt, vil det kun være regnvand, der kommer på
overfladen, mens al spildevandet løber videre til renseanlæg i sit eget system.
Når spildevandet bortledes i lukkede systemer, kommer det ikke i kontakt med mennesker, heller
ikke ved skybrud. På den måde bidrager planens gennemførelse til at sikre gode hygiejniske og
sundhedsmæssige forhold i forbindelse med bortledning og håndtering af spildevand.
Spildevandet renses i rensningsanlæg, inden det ledes til Øresund.
Regnvandet skal ledes væk fra byen i et separat regnvandssystem, som skal anlægges de næste
30 år, og lede regnvandet væk fra byen og ud til diverse vandområder. Regnvandssystemet skal
designes, så regnvand ved skybrud kan ledes midlertidigt til grønne områder eller underjordiske
tunneller eller bassiner, hvor vandet kan opmagasineres, inden det langsomt ledes til
vandområderne. Først når alt regnvandet i kommunen er afkoblet spildevandssystemet, opnås
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fuld effekt af separeringen, dvs. ingen udledning af spildevand til vandområderne og ingen
spildevand i kældre eller på terræn.
Skybrudsløsningerne, hvor regnvand opbevares på grønne områder i byen, skal kombineres med
at give levende, grønne og rekreative byrum. Disse grønne byrum kan være med til at skabe
bedre muligheder for trivsel og sundhed hos borgerne og kan bidrage til en større biodiversitet i
byen. De grønne overfladeløsninger kan også medvirke til at gøre byen mere robust i forhold til
lange, tørre perioder.
Hvis vandet tilbageholdes på f.eks. boldbaner eller i parker, kan det være til gene for brugerne af
området, og adgangen til de rekreative områder udvalgte steder i kommunen kan blive
reducerede i begrænsede perioder. Adgangen til grønne områder er både knyttet til befolkningens
velbefindende, stressniveau, og befolkningens mulighed for at få motion. Da de midlertidige
oversvømmelser af rekreative områder forventes at være kortvarige, vurderes den negative
påvirkning på befolkning og sundhed at være af mindre betydning.
Gennemførelse af spildevandsplanen skal medvirke til at sikre, at badevandskvaliteten på
kommunens officielle badesteder er af den højeste kvalitet – ”Udmærket badevandskvalitet”.
Separering sikrer, at badevandskvalitet og vandkvaliteten i øvrigt bedres, når der ved større
regnvandshændelser ikke løber urenset opblandet spildevand direkte til lokale vandmiljøer eller
Øresund og forurener med sygdomsfremkaldende bakterier og miljøfremmede stoffer.
Det vurderes, at den planlagte separatkloakering vil resultere i positive påvirkninger på
menneskers sundhed, da der vil være færre overløb med urenset spildevand og dermed mindre
risiko for at komme i kontakt med urenset opblandet spildevand enten via badepladser, lokale
vandområder, rekreative områder, på terræn eller i kældre.

Klimatiske faktorer
Spildevandsplanens mål er både at sikre et trygt og rent miljø, men det er også målet at sikre
mod negative påvirkninger af miljøet i dets bredeste forstand. Spildevandsplanen lægger
rammerne for fremtidige klimasikringsprojekter og medvirker til at gøre kommunen mere robust
overfor klimaændringer, især øget nedbør, øget nedbørsintensitet og havstigninger.
Realisering af spildevandsplanen vil betyde, at der skal gennemføres omfattende
renoveringsarbejder i kommunen. Arbejderne vil omfatte gravning, rørlægning, boring, støbning
mm. og både det direkte klimagasudslip og det indirekte udslip forbundet med produktion af
bygningsmaterialer kan påvirke det globale klima.
Påvirkning på klimatiske faktorer omfatter primært udledning af CO 2 under anlæg. På dette tidlige
stadie af planlægningen er der ikke grundlag for at foretage konkrete emissionsberegninger, da
der ikke er kendskab til anlægsprojekternes varighed, valg af maskiner mv.
Der kan være positive påvirkninger som følge af reduceret udslip af CO2 under drift, i forhold til
det nuværende system. Regnvandet udledes tættere på hvor det er faldet og skal dermed pumpes
over kortere stræk, og der ledes mindre og mere koncentreret spildevand til renseanlæggene, der
dermed også kan opnå et lavere energiforbrug.
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Eksisterende forhold
Gentofte kommune udleder i dag 273.261 t CO2 pr. år. Spildevandssektorens andel er på 853 t
CO2 /14/. Spildevandssektorens bidrag stammer fra energiforbrug til drift af pumper og
renseanlæg. De to renseanlæg som behandler kommunens spildevand, ligger i hhv. Københavns
Kommune og Lyngby Tårbæk Kommune og deres CO 2 udslip indgår derfor ikke i Gentofte
Kommunes regnskab.
Gentofte Kommune er langt overvejende fælleskloakeret. Størstedelen af afløbssystemet er
etableret fra ca. år 1900 og frem til 2. verdenskrig. Efterfølgende er afløbssystemet løbende
blevet udbygget, renoveret og forbedret og består i dag af ca. 390 km hovedkloakledninger og ca.
200 km stikledninger frem til skel.
Dele af afløbssystemet er dog stadig af ældre dato og der mangler kapacitet på systemet til at
håndtere store regnmængder. Det resulterer i overløb fra afløbssystemet til vandområder og
opstuvning af vand til terræn, som kan medføre oversvømmelser og vand i kældre.

Miljøpåvirkning
Det vurderes, at spildevandssektorens bidrag til det totale CO2 udslip i kommunen er så
beskedent, at påvirkningen af klimaet med klimagasser ikke er væsentligt.
Med planens gennemførsel forventes det at energiforbrug på renseanlæg reduceres, da der skal
håndtere mindre vand. Derudover bidrager renseanlæggene med produktion af varme, naturgas
og elektricitet, og Renseanlæg Lynetten producerer således mere energi end det forbruger /25/.
Der knytter sig et stort CO2 udslip til produktion af betonrør og andre materialer, som skal bruges
når de fysiske tiltag skal gennemføres. På nuværende tidspunkt er det ikke kendt hvor stort
materialeforbruget bliver, og derfor kan påvirkningen ikke vurderes her. En påvirkning fra
materialeforbrug vil blive behandlet senere, når der skal laves en miljøkonsekvensvurdering af de
konkrete projekter som spildevandsplanen sætter rammerne for.
Med spildevandsplanens gennemførsel vil hele afløbssystemet i Gentofte blive bedre rustet til at
håndtere store nedbørsmængder. Separering af regnvand fra spildevand sikrer mod overløb fra
afløbssystemet, da regnvandet håndteres på overfladen og forsinkes i bassiner før det ledes til
vandområderne.

Materielle goder
I denne vurdering er materielle goder forstået som infrastruktur, arealer og bygninger.
Infrastruktur forstås som veje, jernbaner, el-ledninger og rørsystemer, herunder afløbssystemer.
Materielle goder som de nævnte kan påvirkes af spildevandsplanen ved dens indvirkning på:
-

Ændring i mængde og hyppighed af vand på terræn
Ændring i den fysiske tilstand af rørsystemer og renseanlæg
Ændring i funktionen af arealer og infrastruktur (f.eks. veje og parker som
benyttes som regnvandsopsamling)

Infrastruktur til regn- og spildevandshåndtering hører i sig selv under kategorien ”Materielle
goder”. Materielle goder omfatter også anden vigtig infrastruktur, arealer og bygninger. På det
overordnede niveau, som en spildevandsplan beskriver, er det ikke muligt at vurdere de konkrete
påvirkninger på materielle goder, planens projekter vil medføre, når de implementeres.
Gentofte vil i løbet af årene gennemføre tiltagene f.eks. i dialog med berørte lednings- og
matrikelejere for at påvirke de materielle goder mindst muligt. På den anden side forventes
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planen at reducere risikoen for oversvømmelse i forbindelse med håndtering af regnvand, og
derfor forventes planen at kunne forebygge påvirkninger eller kunne reducere påvirkningen på
materielle goder.

Eksisterende forhold og miljøstatus
Afløbssystemet
Det eksisterende afløbssystem i Gentofte er ikke i tilstrækkelig grad rustet til at håndtere kraftige
nedbørshændelser. Dimensionerne på de eksisterende rør tillader ikke transport af de
vandmængder, som forekommer flere gange om året. Det resulterer i, at vand opstuves til terræn
og kan komme i kontakt med og beskadige bygninger, veje og arealer, hvor folk færdes.
En del rørstrækninger er af ældre dato og er ikke længere tætte. Spildevand kan lække ud i
grundvandet, eller grundvandet kan sive ind i afløbssystemet.
Der er allerede udbedret flere rørstrækninger, og 150 ha i Hellerup er allerede vejvandssepareret.
Derudover er der gennemført flere lokale projekter de seneste år. F.eks. er der etableret en stor
bassinledning langs Kystvejen, hvilket har betydet, at det kystnære overløb ved Bellevue er blevet
lukket. Der er bygget et bassin ved Erichsensvej til forsinkelse af vejvand, før det løber til
fællessystemet, der er etableret et fællesbassin Ved Stadion, og der er gennemført
vejvandsseparering og klimatilpasning i Mosegårdskvarteret. Endelig er der gennemført udvidelse
og renovering af Kildeskovsrenden og bassinledningen langs Gentofterenden, hvilket har
reduceret overløbene i disse områder.
Derudover planlægges der sammen med Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune bygning
af en skybrudstunnel til Svanemøllen, som skal håndtere regnvand fra den sydlige del af
kommunen.
Arealer og veje
Med fremtidens klimaændringer kommer der mere vand, både i form af øget nedbør, kraftige og
hyppige skybrud, stigende grundvand samt havvandsstigninger og stormflod. Hvis der ikke
gennemføres en plan, der kan bane vejen for forbedring af afløbssystemet, vil det medføre øget
risiko for oversvømmelser af veje, arealer og bygninger.
Gentofte Kommune er fuldt udbygget og de tilbageværende grønne områder er enten fredede
eller omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljøpåvirkning
Spildevandsplanen udstikker rammerne for opgradering af afløbssystemet, så det i fremtiden er
rustet til at håndtere kraftig nedbør uden at dette fører til hyppige oversvømmelser eller lækager.
Regnvand skal bortledes fra områder, hvor det gør stor fysisk skade på bygninger, arealer og
infrastruktur, og ledes til enten vandområder, grønne områder eller andre egnede arealer.
Tilbageholdelse og forsinkelse af regnvand kan eksempelvis ske ved at etablere flere grønne, blå
og/eller multifunktionelle løsninger, som kan bruges rekreativt eller til andre formål, når arealerne
ikke er vandfyldte.
De lokale klimatilpasningstiltag kan bestå af både overfladeløsninger fx hævede kantsten,
terrænregulering og udpegning af arealer til midlertidig oversvømmelse, og mere traditionelle
løsninger under jorden fx udvidelse af rør og bassiner.
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Et andet værktøj i den lokale klimatilpasning er udpegning af eksisterende og nye skybrudsveje til
at styre regnvand på overfladen, når det regner mere, end hvad afløbssystemet kan håndtere.
Udpegning af skybrudsveje sker konkret i deloplandsplanerne. På nuværende tidspunkt er det
ikke muligt at sige noget om omfanget af vejarealer, som berøres af spildevandsplanen. Det
vurderes dog, at sandsynligheden for, at vejarealer i kommunen udsættes for en væsentlig
negativ påvirkning, er lille.
Der er heller ikke på nuværende tidspunkt udpeget arealer til midlertidig oversvømmelse, så det
er ikke muligt at give en konkret vurdering af påvirkningen, som planen kunne have på arealer i
kommunen.
Det vurderes derfor, at spildevandsplanens gennemførsel vil påvirke materielle goder positivt, da
rørsystemerne forbedres, og risikoen for oversvømmelser af veje, arealer og bygninger reduceres.
Spildevandsplanen bidrager derfor til at opnå Gentofte Kommunes overordnede mål om at
beskytte mod uønskede og negative effekter af klimaændringerne.
Det skal understreges, at der på det overordnede niveau som denne plan beskriver, ikke kan
siges noget om omfanget af påvirkningerne og derfor heller ikke noget om, i hvor stor grad
risikoen for oversvømmelser og lækager nedsættes.

Kumulative påvirkninger

De kumulative påvirkninger er summen af påvirkninger, der skyldes tidligere, nuværende og
fremtidige aktiviteter sammen med planen/programmet.
I Gentofte kommune er der følgende planer, som alle potentielt bidrager til et bedre vandmiljø
•
•
•
•
•
•

Natura 2000 plan for Brobæk Mose og Gentofte Sø
Kommuneplan 2021
Plan for ’Bæredygtigt Gentofte’
Grøn strukturplan
Klimatilpasningsplan
Vandforsyningsplan + grundvandsbeskyttelse

Planerne arbejder med målsætninger om forbedring af vandmiljøet i integration med
kommuneplanens og den øvrige miljøplanlægning såsom klimatilpasning, rekreative muligheder,
bevarelse af biodiversitet og en bæredygtig tilgang til løsning af kommunens opgaver.
Planer udenfor kommunen, som kan påvirke de samme miljøemner som spildevandsplanen:
Vandområdeplan for Sjælland /2/. Det Nordlige Øresund påvirkes både af tiltag i Gentofte
Kommune og tiltag som gennemføres i andre kommuner, som sættes i værk for at nå
målsætningerne i de statslige vandområdeplaner. Den kumulative effekt af vandområdeplanerne
og de tilknyttede planer, som gennemføres i kommunalt regi, er positiv og vil ikke forhindre
gennemførsel af spildevandsplan for Gentofte.
Infrastrukturplan 2035 /15/ omfatter et projekt som tager sigte på at udvide Motorring 3 som
krydser gennem den nordøstlige del af kommunen. Øget trafik vil kunne medføre øget tilførsel af
miljøfremmede stoffer til regnvand som håndteres i kommunen og kan dermed betyde at der
opstår et øget behov for rensning. Det forventes dog, at vejprojektet også vil omfatte forbedrede
renseløsninger for vejvand, men dette er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Derfor vurderes
det, at infrastrukturplan ikke vil påvirke spildevandsplanen væsentligt.
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Spildevandsplanerne for København og Gladsaxe vil medføre, at der ledes mere regnvand til
vandområder når flere områder separatkloakeres, og det kan betyde, at der bliver reduceret
kapacitet i Nordkanalen/Søborghusrenden. Dette vil Svanemølletunnellen dog modvirke.

Vurdering af indvirkninger på vedtagne miljømålsætninger
Vurderingen i forhold til miljømålsætningerne skal sikre, at spildevandsplanens indhold ikke
strider mod planer og målsætninger eller indsatsprogrammer i de pågældende planer.
For vandområder, som kan påvirkes af planen, er der gældende mål, som er beskrevet i
vandområdeplan for Sjælland 2015-2021. Vandområdeplanerne for 2022-2027 er i høring frem til
juni 2022 og de nye planer forventes først at ligge klar i december 2022. Der er ikke foreslået
ændringer af miljømål eller klassificering af vandområder som påvirkes af planen. Det er stadig
målet, at der opnås god økologisk tilstand i alle vandområder i Gentofte inden fristen i 2027.
Som det fremgår, er der god overensstemmelse mellem de øvrige miljømålsætninger på
vandområdet og Spildevandsplan 2022-2032 (Tabel 6-4).

Tabel 6-4 Vurdering af miljømålsætninger.

Plan

Målsætninger

Vurdering

Vandområdeplan 2021-2027

God økologisk tilstand i

Spildevandsplanen bidrager til at opfylde

Nordkanalen i 2027

målsætningen, selvom den ikke nås inden
tidsfristen

Vandområdeplan 2021-2027
Vandområdeplan 2021-2027
Vandområdeplan 2021-2027

God økologisk tilstand i

Spildevandsplanen bidrager til at opfylde

Gentofte Sø inden 2027

målsætningen

God økologisk tilstand i

Spildevandsplanen bidrager til at opfylde

Gentofterenden inden 2027

målsætningen

God økologisk tilstand i

Spildevandsplanen bidrager til at opfylde

Søborghusrenden inden 2027

målsætningen, selvom den ikke nås inden
tidsfristen

Afværgende foranstaltninger
I forbindelse med udarbejdelse af en miljøvurdering af henholdsvis planer og programmer eller
projekter, skal der jf. miljøvurderingsloven redegøres for de planlagte foranstaltninger, der har til
formål at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ
indvirkning på miljøet af planens, programmets eller projektets gennemførelse.
Der er ikke indarbejdet afværgende foranstaltninger i spildevandsplanen, da planens
målsætninger og strategier overordnet set vurderes at medføre positive miljøpåvirkninger på
særligt vandmiljøet.

Overvågningsprogram
Miljøvurderingen skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende
overvågning af de væsentlige indvirkninger på miljøet ved planenernes og projektets
gennemførelse. Programmet for overvågning udarbejdes med henblik på at kunne identificere
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uforudsete negative virkninger på et tidligt trin og træffe enhver hensigtsmæssig afhjælpende
foranstaltning.
Spildevandsplanen forventes at bidrag til bedre forhold i vandområderne. Vandområderne
overvåges via det statslig NOVANA program. Denne overvågning er vigtig for at følge med på
tilstanden i vandområderne.
Kommunen overvåger løbende badevandskvaliteten. Badevandskvaliteten forventes at blive bedre
med planens gennemførsel.

Mangler og usikkerheder
Miljørapporten er udført på samme detaljeringsniveau som plangrundlaget, med de usikkerheder
for hvordan de endelige projekter, der udføres med afsæt i spildevandsplanen, reelt kommer til at
blive realiseret.
Der er ikke nævnt regnvandsudløb i Gentofte Sø i planen, men vandet i Brobækken er har et
middelhøjt fosforindhold, indeholder 2,6-Dichlorbenzamid og indeholder fint sediment, som kan
stamme fra byggepladser, vejvand el.lign. Brobækken modtager i gennemsnit kun overløb fra
Brogårdsbassinet hvert andet år, og der derfor være et opland eller tilløb tilknyttet Brobækken,
som der mangler oplysninger om dette i planen. Det forventes dog ikke, at der sker en væsentlig
påvirkning af Natura 2000-området ved gennemførelse af planen.
Vi har ikke oplysninger om hvor store mængder regnvand, og dermed hvor store mængder
miljøfremmede stoffer, som ledes til vandområderne når planen er gennemført. En forøgelse af
udledningen af regnvand kan betyde en forøgelse af udledningen af miljøfremmede stoffer selvom
der etableres rensning med bedste tilgængelige teknologi (BAT)

Sammenfattende vurdering
Forslag til spildevandsplan vurderes overvejende at medføre positive effekter på miljøet. I det
følgende opsummeres miljøpåvirkningerne for de udvalgte miljøemner.
Vand
Adskillelsen af regn- og spildevand vil betyde færre overløb med opblandet spildevand og dermed
en reduceret belastning med næringssalte og organisk stof til vandløb og søer til gavn for
vandkvaliteten. Adskillelsen betyder også en reduceret hydrauliske belastning af
rensningsanlæggene og dermed potentielt en bedre rensning. Når regnvand udledes til
nærliggende vandområder eller nedsives, betyder det, at der genskabes et mere naturligt
vandkredsløb i modsætning til tidligere, hvor en stor del af regnvandet blev ført via
fælleskloakken til rensningsanlæg.
Gentofte Kommune og omliggende kommuner er tæt bebyggede, og i de tilfælde hvor der ikke er
plads eller mulighed for at udlede regnvand, vil det blive afledt via bassinledninger og
skybrudstunneler. Det vurderes, at spildevandsplanen vil have en positiv effekt på vandkredsløb
og vandkvalitet i Gentofte Kommune og bidrage til opfyldelsen af de statslige vandkvalitetsmål.
Biologisk mangfoldighed
Den forbedrede vandkvalitet i de naturlige vandområder ved realisering af spildevandsplanen vil
betyde en forbedring af levevilkårene for en række dyr og planter og dermed en øget biologisk
mangfoldighed. Ved etablering af LAR-projekter i byrummet kan der skabes nye grønne områder,
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eller der kan skabes yderligere variation indenfor bestående grønne områder til gavn for planter
og dyr.
Det vurderes, at spildevandsplanen alene og i samarbejde med andre kommunale planer vil skabe
grundlag for at fremme den biologiske mangfoldighed i Gentofte Kommune og Øresund.
Befolkning og menneskers sundhed
Det vurderes, at den planlagte separatkloakering vil resultere i positive påvirkninger på
menneskers sundhed, da der vil være færre overløb med opblandet spildevand og dermed mindre
risiko for at komme i kontakt med opblandet spildevand enten på terræn eller i fx
beboelseskældre.
Det vurderes, at muligheden for at etablere flere grønne rekreative områder eller forbedring af
eksisterende grønne områder, på borgerinddragende vis, kan medføre positive påvirkninger på
befolkning og sundhed. Der kan også være midlertidige negative påvirkninger, når grønne
områder oversvømmes periodevis, og anvendelsen af områderne derved begrænses. Når
regnvand håndteres i åbne anlæg, er der derudover risiko for kontakt med miljøfremmede stoffer
og mikroorganismer, der er til stede i vandet. Det vurderes, at den negative påvirkning af
befolkningens sundhed vil være ubetydelig.
Materielle goder
Ved at planlægge for og realisere separatkloakering og flere af de øvrige tiltag, opnås en
forbedring af kommunens håndtering af regn- og spildevand. Ved at arbejde for løsninger, der
reducerer materialeforbruget, kan planens tiltag endvidere være medvirkende til, at der opnås
positive effekter på materielle goder i form af reduceret forbrug af råstoffer. Det vurderes samlet
set, at separatkloakeringen vil give en positiv påvirkning på materielle goder i kommunen.

51/50

7.

REFERENCER
/1/
/2/
/3/

/4/
/5/
/6/
/7/
/8/
/9/
/10/
/11/
/12/
/13/
/14/
/15/
/16/
/17/
/18/
/19/
/20/
/21/
/22/
/23/
/24/
/25/

Gentofte Kommune Spildevandsplan 2022-2032. Forslag, april 2022.
Miljø- og Fødevareministeriet 2019. BEK nr. 448 af 11/04/2019 om miljømål for
overfladevandområder og grundvandsforekomster.
Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, Basisanalysen 2021-2027,
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019/, besøgt 15/22022
Miljøministeriet, Departementet. Forslag til vandområdeplanerne 2021-2027. December 2021.
Gentofte Kommuneplan 2021, https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/
Gentofte-Plan 2021, https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/114#/
Arter.dk, https://arter.dk/dashboard
Badevandskvalitet: badevand.dk
Natura 2000-basisanalyse for Brobæk Mose og Gentofte Sø 2022-2027,
https://mst.dk/media/194311/n141-basisanalyse-2022-27-brobaek-mose-og-gentofte-soe.pdf
Natura 2000-basisanalyse for Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave 2022-2027,
https://mst.dk/media/194279/n144-basisanalyse-2022-27.pdf
MiljøGIS for marine og grundvands tilstandsdata juli 2021
Forvaltningsplan Gentofteskovene, forslag 2019, Naturstyrelsen.
Aftale om Naturpakke, Miljø- og fødevareministeriet 2016
Energi og CO2 regnskabet, Energistyrelsen. https://sparenergi.dk/offentlig/vaerktoejer/energiog-co2-regnskabet
Infrastrukturplan 2035, Bilag til aftale tekst – projektoversigt,
https://www.trm.dk/media/ofdn4hel/bilag-til-aftaletekst-projektoversigtmm3006-final-a.pdf
Miljø- og fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, Vandområdeplaner 2021-2027,
Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1595 af 06712/2018)
Habitatvejledningen (Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter)
Vandstandsdata for søer i Gentofte: https://watsonc.dk/calypso/GentofteKommune.html
Biologiske effekter af toksiske stoffer i regnbetingede udløb:
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-581-0/html/kap03.htm
Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand, Vollertsen, J. & Gabriel, S. Aalborg
Universitet, DTU, Teknologisk Inst. & Orbicon 2012.
NIRAS 2022. Notat om vandstandscenarier, v.2,0 (delopgave 2.3. vandstandsscenarier)
NIRAS 2021. Notat om tilstandsundersøgelse af søer
NIRAS 2022. Notat om vegetationsanalyser af moser, v.2,0 (Delopgave 2.1.
Vegetationsanalyser)
BIOFOS 2021. CO2- og energiregnskab 2020 for BIOFOS

52/50

Relateret document 5/8

Dokument Navn:

Udkast til henvendelse til Dan
Jørgensen.pdf

Dokument Titel:

Udkast til henvendelse til Dan
Jørgensen

Dokument ID:

4711554

GENTOFTE KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN

Klima-, energi- og forsyningsminister
Dan Jørgensen

Charlottelund, d. x.xx 2022
Sags nr. EMN-2022-xxxxx

Klima-, Energi og Forsyningsministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K
kefm@kefm.dk

Charlottenlund, d. 16. maj 2022
Sagsnr. EMN-xxxx-xxxxx
UDKAST

Kære Dan Jørgensen
Gentofte Kommune har igennem mange år været i gang med at renovere og klimatilpasse
afløbssystemet i kommunen i samarbejde med kommunens vandselskab. Hvis vi helt skal fjerne
overløb til bl.a. Øresund og undgå oversvømmelser af kældre, er der imidlertid behov for, at
regnvand og spildevand adskilles helt i forskellige ledninger.
Kommunalbestyrelsen i Gentofte har derfor netop vedtaget en ny spildevandsplan, som betyder, at
den enkelte grundejer er forpligtet til at adskille spildevand og regnvand på egen grund.
Separeringen er nødvendig for at stoppe overløb med blandet spildevand og regnvand til Øresund
og andre vandområder. Det vil forbedre vandmiljøet, sikre renere badevand i Øresund og ruste
Gentofte Kommune bedre mod oversvømmelser – og er i øvrigt en forudsætning for at nå de
statslige mål om renere vandmiljø, som Gentofte Kommune skal bidrage til at opnå.
For borgerne medfører fuld separering desværre store udgifter. Det vurderes, at den gennemsnitlige
pris for grundejerne vil være i størrelsesordenen 40.000 – 60.000 kr. Det er udgifter, som de
nuværende grundejere skal betale, men som efterfølgende ejere af den enkelte grund også vil få
stort udbytte af, da installationerne typisk holder i minimum 75 år.
Kommunerne kan i dag jf. Grundskyldslåneloven give pensionister mulighed for at låne til udgiften.
Dette har Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune netop besluttet at gøre.
Som lovgivningen er i dag, må kommunen imidlertid – og meget beklageligt – ikke hjælpe andre
grundejere end pensionister med at fordele den store økonomiske byrde over en årrække.

Gentofte Kommune
Telefon 39 98 00 00
Gentofte@Gentofte.dk
Faxnr.: 3998 0004

Bernstorffsvej 161
Mandag-Onsdag 8.00-16.00
2920 Charlottenlund
Torsdag 8.00-18.00
Hovedtlf.nr.: 3998 0000 Fredag 8.00-14.00
www.gentofte.dk
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GENTOFTE KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN

Kommunalbestyrelsen anmoder derfor Regeringen om at ændre lovgivningen, så alle grundejere,
der skal bidrage til et renere vandmiljø ved at adskille spildevand og regnvand på deres grund, får
mulighed for at fordele udgiften til dette over flere år. Det kan f.eks. ske ved at udgiften finansieres
af vandselskabet og efterfølgende opkræves over vandtaksten – i lighed med reglerne for
finansiering af fjernvarme. Det vil også kunne ske ved at alle grundejere får mulighed for at låne
efter samme regler, som giver mulighed for lån til pensionister til kloakudgifter og ejendomsskatter.
I vedhæftede notat beskrives baggrund og mulige modeller for finansiering af regnvandsledning på
borgernes private grund.
Vi stiller os i Gentofte Kommune naturligvis til rådighed for dig og dit ministerium for en drøftelse
og konkretisering af de forskellige løsninger – og hører også meget gerne ministeriets overvejelser
om ændringer af lovgivningen, som kan give andre finansieringsmuligheder for private grundejers
udgifter til separatkloakering på egen grund.
Kopi af dette brev er sendt til medlemmerne af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.
.
Med venlig hilsen

Michael Fenger
Borgmester
/

Gentofte Kommune
Telefon 39 98 00 00
Gentofte@Gentofte.dk
Faxnr.: 3998 0004

Torben Frølich
Kommunaldirektør

Bernstorffsvej 161
Mandag-Onsdag 8.00-16.00
2920 Charlottenlund
Torsdag 8.00-18.00
Hovedtlf.nr.: 3998 0000 Fredag 8.00-14.00
www.gentofte.dk
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Notat vedr. mulighed for finansiering af regnvandsledninger
på privat grund
Separering af vand og spildevand
Kommunerne er, jf. statens vandområdeplaner, forpligtet til at arbejde for at reducere forureningen
af vandområderne med spildevand. Mange steder er det mest hensigtsmæssigt at udbygge
kloaksystemerne ved at adskille regnvand og spildevand i hvert sit rør eller håndtere regnvandet i
nedsivnings- eller overfladeløsninger. Ved separatkloakering undgår man, at der ledes spildevand til
vandløb, søer og havet, når det regner mere, end kloakkerne kan rumme. Hvis der sker
oversvømmelser ved skybrud, sker det med regnvand og ikke med spildevand.
Det er kommunerne, der beslutter, om områder skal separatkloakeres. Dette gøres i en ny
spildevandsplan eller ved tillæg til en eksisterende. I nye byområder holdes spildevand og regnvand
altid adskilt. Når beslutningen tages for eksisterende områder, betyder det, at grundejerne skal
betale for og gennemføre en omlægning af vand- og spildevandshåndteringen på egen grund.
Udgiften til et nyt rørsystem kan variere meget med husets størrelse, kompleksitet og placering på
grunden. Der er erfaringsmæssigt set priser mellem 20.000 og 200.000. Kommunerne vurderer, at
den gennemsnitlige pris vil ligge i intervallet kr. 40.000 - 60.000, hvilket også er erfaringen fra
øvrige kommuner, der har separeret.
Regler for separering af kloaksystemer
Spildevandsbekendtgørelsens1 § 28 stk. 4 giver grundejere pligt til at tilslutte sig de regn- og
spildevandssystemer, som spildevandsselskabet fører til skel (medmindre man afkobler sit regnvand
og håndterer det på grunden, hvilket meget få grundejere har mulighed for i Gentofte Kommune).
Hvis tilslutningen ikke sker frivilligt, kan kommunen i henhold til miljøbeskyttelseslovens2 § 30
påbyde grundejerne at tilslutte sig. Kommunerne ønsker som udgangspunkt ikke at bruge tvang,
men vil hellere være i positiv dialog med grundejerne. I dialogen med grundejerne opstår ofte
spørgsmål om, hvorvidt arbejdet på det private afløbssystem kan overtages af spildevandsselskabet.
Lovgivningen giver imidlertid ikke spildevandsselskaberne mulighed for at overtage opgaven hverken praktisk eller økonomisk. Miljøbeskyttelseslovens § 32b giver alene
spildevandsselskaberne forsyningspligt til grundgrænsen. Det vil sige, at de ikke må afholde
udgifter på privat ejendom.

Mulige modeller for finansiering af regnvandsledning på privat grund
Lån til alle grundejere efter Grundskyldslåneloven

1
2

Link til Spildevandsbekendtgørelsen
Link til Miljøbeskyttelsesloven

1

Gentofte Kommune

20.8.2022

Kommunalbestyrelsen kan jf. Grundskyldslåneloven3 beslutte at give lån til pensionister til
kloakudgifter. Lånene gives efter samme regler som ved indefrysning af ejendomsskatterne.
Kommunen kan i denne sammenhæng selv genlåne udgifterne til lånene og få renteudgifterne
dækket, hvorved der ikke er tab for kommunen. Kommunalbestyrelsen i Gentofte har samtidig med
vedtagelsen af fuld separering besluttet at give pensionister denne mulighed.
Denne model kan udvides, så alle grundejere får mulighed for at få lån efter disse regler.
Finansiering af udgiften til regnvandsledninger på private matrikler via vandtaksten
En anden model er, at udgifterne til etablering af regnvandsledninger på private matrikler
finansieres af vandselskaberne og opkræves efterfølgende over vandtaksten efter samme princip
som forsyningsselskabernes udgifter til separatkloakering på offentlig vej.
Øvrige mulige finansieringstiltag
I forbindelse med Regeringens ønske om at fremme udrulningen af fjernvarme til så mange borgere
som muligt, har Regeringen forslået en række finansieringstiltag for at tilskynde borgerne til at
tilmelde sig fjernvarmen. Tilsvarende tiltag kan ligeledes bringes i anvendelse ved grundejeres
finansiering af regnvandsledninger på privat grund. Det drejer sig om følgende tiltag for
fjernvarmen:
•
•
•
•
•

Gøre det billigt at låne penge til at udskifte olie- og gasfyr
Fjerne tinglysningsafgiften på etablering af fjernvarme
Lave aftale med finanssektoren om at fjerne gebyrer på lånene til etablering af
fjernvarmeanlæg
Lave en ordning, der tilbyder lån med statsgaranti til grønne varmekilder, og hvor der er
usikkerhed om værdiansættelsen af boligen og dermed friværdien
Søge at målrette tilskudspuljer til udskiftning af olie- og gasfyr til husstande med lave
indkomster

Lignende tiltag bør Regeringen kunne målrette grundejere, der bliver forpligtet til at afholde
udgifter til separatkloakering med det formål at klimasikre områder og sikre mod overløb med
spildevandsopblandet regnvand.

3

Link til Grundskyldslåneloven

2
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Fra: georg@famsandersen.dk
Dato: 19. august 2022 kl. 22.25.05 CEST
Til: Borgmestersekretariatet <Borgmestersekretariatet@gentofte.dk>, Michael Fenger <mf@gentofte.dk>,
"Søren B. Heisel (SBHE)" <SBHE@gentofte.dk>, "Pia Nyring (pny)" <PNY@gentofte.dk>, "Karen Riis Kjølbye
(krk)" <KRK@gentofte.dk>, "Katja Salomon Johansen (KSO)" <kso@gentofte.dk>, "Andreas Weidinger
(ASW)" <asw@gentofte.dk>, "Kristine Kryger (KKY)" <kky@gentofte.dk>, "Helene Naur Brochmann (HNB)"
<hnb@gentofte.dk>, "Morten Løkkegaard (MKD)" <mkd@gentofte.dk>
Emne: Spildevandsplanen

19. august 2022

Gentofte Kommune
Økonomiudvalget
Sendt på mail borgmestersekretariat@gentofte.dk, samt hvert enkelt medlem af økonimiudvalget

Spørgsmål til økonomiudvalget
Der er indstilling til økonomiudvalget på mødet den 22. august 2022 om principbeslutning om
spildevandsplanens implementering. Indstillingen synes at være, at udkast til spildevandsplan
2022-2032 godkendes med få redaktionelle ændringer uden, at der ændres i det principielle
indhold. Meget væsentlige spørgsmål stillet af Fællesrådet synes således ubesvaret.
Fællesrådet har i denne forbindelse følgende spørgsmål til økonomiudvalget:

Spørgsmål 1
Hvorfor ønskes gennemført en 100% separering, når en separering på ca. 90% er tilstrækkelig til at
opfylde målsætningen?
Motivering
Svaret er delvis givet i og med, det er tilkendegivet, at der skal være lige vilkår for alle.
Det synes som unødvendigt at gennemtvinge stærkt forøgede omkostninger (i en størrelsesorden
10% mere end nødvendigt) for at kunne opretholde et princip. Der synes således at kunne opnås
en betydelig besparelse gennem en løsning med solidarisk finansiering.

Spørgsmål 2

Hvilke konkrete tiltag er allerede gennemført hhv. tænkes gennemført med henblik på at
tilvejebringe muligheden for en solidarisk finansiering?

Motivering
En solidarisk finansiering vil gøre det muligt at opnå en væsentlig reduktion af
investeringsomkostningerne samtidig med, at der sikres ens vilkår for alle. En solidarisk
finansieringsmodel kunne indeholde en bundgrænse for selvfinansiering uden at dette vil forrykke
princippet om ens vilkår for alle. En model for solidarisk finansiering synes at blive anvendt i
forbindelse med installation af fjernvarme.

Spørgsmål 3
Er der udarbejdet konkrete regler og procedurer for udstedelse af dispensation fra kravet om
tilslutning af alle afløb på den enkelte parcel?
Motivering
Det er i de før omtalte svar tilkendegivet, at udstedelse af dispensationer vil blive den absolutte
undtagelse.
Der findes ejendomme og enkeltafløb, hvor omkostningerne til separering vil være så store, at det
objektivt set vil være ude af proportion at fastholde kravet om en separering. For at undgå en
”tikkende bombe” under fremtidige hussalg, anses det for nødvendigt allerede inden beslutningen
om spildevandsplanens implementering at kende præmisserne for at kunne opnå dispensation.

Spørgsmål 4
Kan der indenfor en relativ kort periode efter ønske påregnes påbegyndt gratis rådgivning for den
enkelte grundejer i forbindelse med fremtidige arbejder på egen grund?
Motivering
En ganske stor del af den usikkerhed, der for den enkelte grundejer er forbundet med
spildevandsplanens implementering, vil kunne afbødes, såfremt der skabes mulighed for konkret
vejledning. Der tænkes eksempelvis på en orientering om, hvordan den konkrete løsning vil tage
sig ud, fremskaffelse af planer for rørføring på den konkrete grund, orientering om konkrete
tekniske løsninger – skal der graves eller kan rør skydes igennem – med flere forhold.

Det foreslås, at svarene på de stillede spørgsmål lægges til grund for økonomiudvalgets
stillingtagen til indstillingen fra forvaltningen

Med venlig hilsen

Georg Sandersen
Formand

Flemming Lund
Næstformand
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Klima-, Miljø- og Teknik
Gentofte Kommune

Svar på spørgsmål fra Fællesrådet vedr. Spildevandsplan
2022-2032
Fællesrådet har d. 19. august 2022 fremsendt mail til borgmesteren samt medlemmer af
Økonomiudvalget med spørgsmål til Spildevandsplan 2022-2032, som ønskes besvaret, således at
spørgsmål og svar på disse kan lægges til grund for Økonomiudvalgets beslutning om godkendelse
af spildevandsplanen på møde d. 22. august 2022. Nedenfor fremgår Fællesrådets henvendelse
med spørgsmål og motivation. Forvaltningens svar på disse spørgsmål er angivet med rødt.

19. august 2022

Gentofte Kommune
Økonomiudvalget
Sendt på mail borgmestersekretariat@gentofte.dk, samt hvert enkelt medlem af økonomiudvalget

Spørgsmål til økonomiudvalget
Der er indstilling til økonomiudvalget på mødet den 22. august 2022 om principbeslutning om
spildevandsplanens implementering. Indstillingen synes at være, at udkast til spildevandsplan
2022-2032 godkendes med få redaktionelle ændringer uden, at der ændres i det principielle
indhold. Meget væsentlige spørgsmål stillet af Fællesrådet synes således ubesvaret.
Fællesrådet har i denne forbindelse følgende spørgsmål til økonomiudvalget:

Spørgsmål 1
Hvorfor ønskes gennemført en 100% separering, når en separering på ca. 90% er tilstrækkelig til at
opfylde målsætningen?
Motivering
Svaret er delvis givet i og med, det er tilkendegivet, at der skal være lige vilkår for alle.
Det synes som unødvendigt at gennemtvinge stærkt forøgede omkostninger (i en størrelsesorden
10% mere end nødvendigt) for at kunne opretholde et princip. Der synes således at kunne opnås
en betydelig besparelse gennem en løsning med solidarisk finansiering.

1

Klima-, Miljø- og Teknik
Gentofte Kommune

Svar:
Som nævnt tidligere tager spildevandsplanens mål udgangspunkt i principbeslutningen fra
kommunalbestyrelsen om fuld separering af regn- og spildevand, da det er den eneste løsning, som helt vil
fjerne overløb og oversvømmelser indeholdende spildevand. De gennemførte analyser viser, at det vil være
nødvendigt med separering af op imod 80-90 % af regnvandet fra det nuværende afløbssystem, for at
afløbssystemet lever op til serviceniveauet om stuvning til terræn maksimalt én gang hvert 10. år for
fællessystemet. For at opnå denne høje procentsats har Gentofte Kommune således besluttet at gøre det
obligatorisk for alle private og offentlige grundejere at separere. På denne måde bliver det lige betingelser
for alle, en solidarisk løsning, hvor alle bidrager til den overordnede målsætning om helt at afskaffe overløb
og oversvømmelser på terræn med spildevand. I forhold til de samlede anlægsinvesteringer vil Novafos
skulle anlægge det samme system i vejen, uanset om det er 90 eller 100 %, der skal tilsluttes.
Gentofte Kommune har med den strategi vurderet, at med et nødvendigt minimum på 90 %, der frakobles,
vil der være rum til, at de ejendomme, hvor det er uforholdsmæssigt teknisk kompliceret at foretage
separering, kan fritages fra separering; dvs. her kan kommunen give hel eller delvis dispensation for pligten
til at separere på egen grund.
Gentofte Kommune eller Novafos kender ikke til andelen af de ejendomme, der vil være berettiget til
dispensation, men forventer en andel på ca. 2-5 %. Hvem der kan få dispensation afhænger af det
eksisterende afløbssystems udformning, kompleksitet, beliggenhed og terrænforhold på den enkelte
matrikel. Derfor kan det ikke på nuværende tidspunkt siges, hvordan fordelingen vil være i de enkelte
oplande og deloplande.
Idet ekstremregn og skybrud kan være meget lokalt og kan indtræffe i alle geografiske områder i
kommunen, er det ikke muligt at udpege fx et område, som ikke behøver at tilslutte sig.
Ud fra disse betragtninger forventes en ’sikkerhedsbuffer’ på 5-8 % at være hensigtsmæssig ift. at opnå
målsætningen om et minimum på 90 %, der frakobles.

Spørgsmål 2
Hvilke konkrete tiltag er allerede gennemført hhv. tænkes gennemført med henblik på at
tilvejebringe muligheden for en solidarisk finansiering?
Motivering
En solidarisk finansiering vil gøre det muligt at opnå en væsentlig reduktion af
investeringsomkostningerne samtidig med, at der sikres ens vilkår for alle. En solidarisk
finansieringsmodel kunne indeholde en bundgrænse for selvfinansiering uden at dette vil forrykke
princippet om ens vilkår for alle. En model for solidarisk finansiering synes at blive anvendt i
forbindelse med installation af fjernvarme.
Svar:

2

Klima-, Miljø- og Teknik
Gentofte Kommune

Borgmesteren vil på mødet den 22. august 2022 indstille til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget
anbefaler Kommunalbestyrelsen at sende udkast til brev til klima-, energi og forsyningsminister Dan
Jørgensen med opfordring til at vedtage regler, der muliggør at udgiften overvæltes på taksten,
lånefinansieres eller andet, så det kan undgås, at borgerne i forbindelse med nedlægning af ledningen skal
betale anlægssummen for tilslutning.
Det er også indstillet til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at beslutte at yde lån til pensionisters
udgifter til separering på samme måde, som ved indefrysning af pensionisters ejendomsskatter (grundskyld
til kommunen).

Spørgsmål 3
Er der udarbejdet konkrete regler og procedurer for udstedelse af dispensation fra kravet om
tilslutning af alle afløb på den enkelte parcel?
Motivering
Det er i de før omtalte svar tilkendegivet, at udstedelse af dispensationer vil blive den absolutte
undtagelse.
Der findes ejendomme og enkeltafløb, hvor omkostningerne til separering vil være så store, at det
objektivt set vil være ude af proportion at fastholde kravet om en separering. For at undgå en
”tikkende bombe” under fremtidige hussalg, anses det for nødvendigt allerede inden beslutningen
om spildevandsplanens implementering at kende præmisserne for at kunne opnå dispensation.

Svar:
Som nævnt ovenfor vil der være mulighed for i tilfælde af uforholdsmæssige teknisk
komplicerede forhold at give dispensation for pligten til separering.
Der vil i efteråret 2022 blive udarbejdet et administrationsgrundlag, hvor det beskrives
mere konkret, hvordan forvaltningen administrerer regler, retningslinjer og vilkår, herunder
muligheder for evt. hel eller delvis fritagelse for separering. Administrationsgrundlaget
forventes politisk forelagt i efteråret 2022.
Det er dog først, når Novafos går i gang med deloplandsplanlægningen, og når der skal
udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for det konkrete delopland, at Novafos får klarlagt,
hvordan ledningerne skal føres og anlægges i de enkelte områder. Derfor vil det ofte først
være efter vedtagelsen af et tillæg til spildevandsplanen med en deloplandsplan, der
omfatter ens egen adresse, at man ud fra en konkret vurdering kan få endeligt svar på de
lokale muligheder.
Det vil således ikke være muligt at få fritagelse eksempelvis 10 år før ejendommen
potentielt skal separeres.
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Men den enkelte grundejer kan til enhver tid henvende sig til Gentofte Kommune og Novafos for en
indledende dialog om de lokale forhold og betydningen af disse i forhold til den kommende separering.
Den enkelte grundejer vil have minimum 5 år fra vedtagelse af et tillæg til
Spildevandsplanen for det relevante delopland, til regnvand og spildevand skal være
separeret på egen grund.

Spørgsmål 4
Kan der indenfor en relativ kort periode efter ønske påregnes påbegyndt gratis rådgivning for den
enkelte grundejer i forbindelse med fremtidige arbejder på egen grund?
Motivering
En ganske stor del af den usikkerhed, der for den enkelte grundejer er forbundet med
spildevandsplanens implementering, vil kunne afbødes, såfremt der skabes mulighed for konkret
vejledning. Der tænkes eksempelvis på en orientering om, hvordan den konkrete løsning vil tage
sig ud, fremskaffelse af planer for rørføring på den konkrete grund, orientering om konkrete
tekniske løsninger – skal der graves eller kan rør skydes igennem – med flere forhold.
Svar:
Kommunen og Novafos har stort fokus på at hjælpe og vejlede borgerne undervejs i processen.
I efteråret vil vi sammen med Novafos udarbejde yderligere vejledningsmateriale til brug
for den enkelte grundejer; herunder trin for trin vejledning i den kommende proces.
Herudover arbejder kommunen og Novafos for at få udviklet en digital platform, som
ligeledes skal understøtte de forskellige sagsgange og trin i separeringen, og som kan
bruges af både borgere og fagpersoner. Denne platform udvikles i tæt samarbejde med
vore nabokommuner, som også står overfor fuld separering, og forventes klar når de første
skal separere.
Dertil har kommunen indledt samarbejde med videnscentre omkring den rette information,
råd og tips til borgerne om, hvordan separering kan foretages bedst og billigst, og hvordan
regnvand på andre måder kan indgå som ressource for den enkelte husstand.
Den enkelte grundejer kan til enhver tid henvende sig til Gentofte Kommune og Novafos, som vil hjælpe og
vejlede grundejerne i processen. Som nævnt ovenfor kan det her og nu bestå af en indledende dialog om
de lokale forhold og betydningen af disse i forhold til den kommende separering. Dette koster ikke noget.

Der efterspørges rådgivning, og det skal præciseres, at kommunen og Novafos alene kan vejlede,
men ikke yde decideret rådgivning. Der må henvises til en ekstern fagperson, som fx en
kloakmester eller lignende.
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Det foreslås, at svarene på de stillede spørgsmål lægges til grund for økonomiudvalgets
stillingtagen til indstillingen fra forvaltningen

Med venlig hilsen

Georg Sandersen
Formand

Flemming Lund
Næstformand
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Side 2

Indledning
I denne økonomiske rapportering for 2. kvartal 2022 gives et overblik over kommunens økonomiske situation.
I resumeet nedenfor præsenteres de vigtigste konklusioner som vedrører serviceudgifter, status for
anlægsområdet og finansiering.
I de efterfølgende afsnit gennemgås udviklingen i resultatbudgettet og de enkelte elementer heri, det vil sige
finansieringen, serviceudgifterne, overførselsudgifterne, forsyning, anlæg og finansposterne.

Resume
Serviceudgifter
Der er udmeldt en serviceramme for 2022, som udgør 3.700,9 mio. kr. Servicerammen udgør som
udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Som en del af
økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forøges servicerammen med 43,4 mio. kr. så den reviderede
serviceramme udgør 3.744,3 mio. kr. Baggrunden er primært ændret skøn for pris- og lønudviklingen (brændsel
og drivmidler), som forøger rammen med 40,0 mio. kr. Derudover reguleres servicerammen for tilførsel af nye
opgaver på 3,4 mio. kr.
Der er i det korrigerede budget indarbejdet tillægsbevillinger på 64,4 mio. kr. Heraf udgør konsekvenserne af
ændret skøn for pris- og lønudviklingen i 2022 i forhold til det budgetlagte 42,3 mio. kr., pulje til udgifter
vedrørende borgere fra Ukraine 15,0 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger 7,1 mio. kr. Det korrigerede budget
udgør herefter 3.765,2 mio. kr.
Der forventes ultimo juni et regnskab på 3.743,0 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et mindreforbrug
på 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært skyldes, at udgifter vedrørende borgere fra
Ukraine ikke indgår i forventet regnskab på nuværende tidspunkt.
I forhold til den reviderede serviceramme forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Baggrunden for
mindreforbruget er primært, at de forventede genbevillinger til 2023 på 30,0 mio. kr. er højere end de faktiske
genbevillinger fra 2021 til 2022 på 3,5 mio. kr.
På en række områder forventes pres på udgifterne. Det gælder på Børn og Skoleområdet, hvor der blandt
andet forventes merudgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU) på Skole og Fritid, øgede udgifter på
Børn og Familie inden for det forebyggende område til en dyr anbringelse samt merudgifter på sociale
institutioner. Derudover forventes merudgifter på Social og Sundhedsområdet, hvor den selvejende plejebolig
Adelaide i lighed med 2021 har økonomiske udfordringer. Dertil kommer, at der forventes merudgifter på
kommunens rehabiliteringscenter Tranehaven, blandt andet som følge af høje vikarudgifter. Den relativt høje
pris- og lønregulering i 2022 kan medvirke til at afbøde udfordringerne i et vist omfang. Udgifterne på disse
områder følges nøje i de kommende måneder med henblik på at kvalificere udfordringerne til økonomisk
rapportering for 3. kvartal 2022.
Situationen med modtagelse af et antal fordrevne borgere fra Ukraine medfører merudgifter for Gentofte
Kommune til boligplacering, dagtilbud og skolegang m.v. Der er imidlertid usikkerhed om hvor mange borgere
Gentofte Kommune kommer til at modtage. Det medfører på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed om
udgifterne hertil og dermed det samlede regnskab for 2022. Kommunalbestyrelsen har på mødet 20. juni 2022
godkendt en central pulje på 20,0 mio. kr. til udgifter vedrørende borgere fra Ukraine, hvoraf 5,0 mio. kr.
finansieres af udisponerede midler fra den tidligere afsatte flygtningepulje. På grund af den nuværende
usikkerhed om udgifterne og deres fordeling på bevillingsområder, opgøres og fordeles midlerne fra puljen i
forbindelse med den økonomiske rapportering for 3. kvartal 2022. Udgifterne vedrørende borgere fra Ukraine
indgår ikke på nuværende tidspunkt i forventet regnskab.
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Anlæg
Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter)
forventes at udgøre 214,6 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 190,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget på 405,5 mio. kr. I forhold til økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022 er det forventede regnskab
reduceret med 31,6 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i anlægsprojekterne.

Resultatbudget
I denne økonomiske rapportering for 2. kvartal 2022 gives en status for økonomien i Gentofte Kommune for
finansiering, driftsudgifter (serviceudgifter og overførselsudgifter), forsyningsudgifter, anlægsudgifter samt
finansielle poster. I det korrigerede budget er der indarbejdet de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen
har besluttet siden budgettet for 2022 blev vedtaget.

Gentofte Kommune
Regnskabsopgørelse per
Oprindeligt
budget 2022

31. december 2016
Korrigeret
budget 2022

Ansøgte
tillægsbevillinger

Forventet
regnskab
2022

Afvigelse ifht.
korrigeret
budget

Beløb i mio. kr. (netto)

Det skattefinansierede område
Finansiering i alt (Skatter, Tilskud, Udligning og Renter)
Driftsudgifter
Serviceudgifter
Overførselsudgifter

Afdrag på lån
Afdrag på lån ekskl. Fjernvarme- og klima-lån

Strukturelt Driftsresultat
Anlægsudgifter (netto)
Bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og anlægsindtægter)
Ældreboliger og anlægsindtægter

Resultat skattefinansierede område

-4.997,8

-4.997,8

39,4

-4.958,4

39,4

4.557,4
3.700,9
856,5

4.622,9
3.765,2
857,6

0,0
0,0
0,0

4.559,4
3.743,0
816,5

-63,4
-22,3
-41,2

42,0

58,0

0,0

58,0

0,0

42,0

58,0

0,0

58,0

0,0

-398,3

-316,9

39,4

-340,9

-24,0

232,0
236,2
-4,2

405,5
439,9
-34,4

0,0
0,0
0,0

214,6
237,7
-23,1

-190,9
-202,2
11,3

-166,3

88,6

39,4

-126,2

-214,9

21,4
-30,9
188,5

40,4
-24,1
282,5

0,0
0,0
0,0

258,5
-8,1
228,2

218,1
16,1
-54,3
256,3

Det takstfinansierede område
Forsyning i alt
Forsyningsvirksomhed - drift
Anlægsudgifter
TeknikForsyningsvirksomhed
og Miljøudvalget, Brugerfinansieret
- anlæg
Forsyning
Forsyning
Lånoptag
- låneoptagelse

-178,3

-259,991

0,0

-3,7

Forsyning
Forsyning
afdrag lån
- afdrag på lån

42,1

42,1

0,0

42,1

0,0

Resultat takstfinansierede område

21,4

40,4

0,0

258,5

218,1

-150,6

-273,3

0,0

-209,3

64,0

56,6

77,5

0,0

71,5

-6,0

-207,1

-350,9

0,0

-280,9

70,0

Resultat finansposter

-150,6

-273,3

0,0

-209,3

64,0

Kommunens samlede årsresultat

-295,5

-144,3

39,4

-77,1

67,2

Finansposter
Finansposter
Balanceforskydninger
Balanceforskydninger
Lån

Låneoptagelse

Likvid beholdning
Opgørelse af likvid beholdning
Likvide Likviditet
Aktiver primo 2022
Ændring i likvid beholdning

Likvid beholdning ultimo året
Gennemsnitslikviditet ultimo året

362,2
295,5
658

362,2
77,1

600

680

439

Der forventes et strukturelt driftsoverskud for 2022 på 340,9 mio. kr. mod et korrigeret driftsoverskud på 331,9
mio. kr. svarende til en forøgelse på 24,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er primært
højere udgifter til tilskud og udligning, men samtidig lavere overførselsudgifter set i forhold til det korrigerede
budget.
Samlet udviser forventet regnskab ultimo 2022 et finansieringsoverskud på 77,1 mio. kr. I det korrigerede
budget forventedes et finansieringsoverskud på 144,3 mio. kr.
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Det forventede regnskabsresultat ligger 218,4 mio. kr. lavere i forhold til oprindeligt budget på -295,5 mio. kr.
Ændringen skyldes primært udskydelse af låneoptagelse til foråret 2023.
I de følgende afsnit beskrives udviklingen inden for de enkelte elementer i resultatbudgettet.

Finansiering
Der søges tillægsbevillinger på i alt 39,4 mio. kr. i nettomindreindtægt, som består af følgende elementer:
•

•

•

•

•

Reguleringen af bloktilskuddet for 2022 som følge af midtvejsregulering af overførselsudgifter,
opgaveændringer m.m. er på landsplan opgjort til 3.104 mio. kr. i mindreindtægt for kommunerne. Heraf
er 7 mia. kr. negativ regulering som følge af lavere udgifter til overførsler, som vurderet i forbindelse med
midtvejsreguleringen, i forhold til aftalegrundlaget for økonomiaftalen for 2022. I modsatte retning
trækker bl.a. et højere pris- og lønskøn på 3 mia. kr. Dette giver Gentofte Kommune en mindreindtægt på
39,2 mio. kr. svarende til kommunens befolkningsandel.
I udligningsordningen ydes et særligt tilskud til de kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for
forsikrede ledige ligger mere end 3 procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed. Samtlige
kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte kommunens andel af det
samlede befolkningstal. Gentofte Kommune bliver reguleret med 0,5 mio. kr. svarende til kommunens
bidrag til ordningen.
Det er i økonomiaftalen afsat midler til at målrette finansiering til kommunerne med henblik på at
understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine.
Udmøntningen sker gennem etableringen af et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022.
Særtilskuddet fordeles til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede ukrainere til kommunerne
pr. 19. maj 2022. Dette giver Gentofte Kommune en merindtægt på 3,5 mio. kr.
Gentofte Kommune bliver modregnet i bloktilskuddet på 9,0 mio. kr. som følge af modregning vedrørende
afståelse af ejerandel i naturgasforsyningsselskab. I det oprindelige budget 2022 er der indarbejdet en
modregning i bloktilskuddet på 4,5 mio. kr. Det betyder, at der søges om en tillægsbevilling 4,5 mio. kr. i
udgift.
I kommunens budget for 2022 er der indarbejdet en indkomstskattestigning fra 23,63 pct. i 2021 til 24,0
pct., hvilket ligger udover den tildelte sanktionsfrie ramme til skatteforhøjelse i 2022. Dette udløser en
modregning af bloktilskuddet på i alt 31,4 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. lavere end det forudsatte i budget
2022 på 32,6 mio. kr. Den individuelle sanktion udgør 31,3 mio. kr. af de 31,4 mio. kr. Den kollektive
modregning udgør i alt 10,5 mio. kr. på landsplan, hvor Gentofte Kommunes andel er på 0,1 mio. kr.
svarende til kommunens befolkningsandel. Der søges om en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i indtægt.
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Oversigt over service- og overførselsudgifter
fordelt på bevillingsområder
Det oprindelige budget, korrigeret budget, ansøgte tillægsbevillinger og afvigelse mellem forventet regnskab og
korrigeret budget inklusiv ansøgte tillægsbevillinger til serviceudgifter og overførsler, fordelt på de enkelte
bevillingsområder, fremgår af oversigten nedenfor.

Økonomisk rapportering
4,0

Beløb i mio. kr. (netto)

a

b

Opr. Budget

Tillægsbevillinger

Korr.
Budget

Forventet
regnskab

Ansøgte
tekniske
omplaceringer

Afvigelse efter
tekniske
omplaceringer

Ansøgte tillægsbevillinger

a

b

c (=a+b)

d (=c+e+f)

e

f

g

Afvigelse efter
ansøgte
tillægsbevillinge
r
h (=f-g)

Serviceudgifter
Teknik og Miljø, Skattefinansieret

156,6

8,4

165,0

166,6

0,2

1,4

0,0

2100

156,6

8,4

165,0

166,6

0,2

1,4

0,0

1,4

145,5

5,4

150,8

152,5

0,0

1,7

0,0

1,7

Park og Vej/Klima, natur og miljø

Kultur, Unge og Fritid

1,4

####

Fritid

75,5

2,7

78,3

80,0

0,0

1,7

0,0

1,7

####

Unge

9,6

0,6

10,2

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

####

Kultur

60,4

2,0

62,4

62,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Børn og Skole

1.311,7

27,0

1.338,6

1.352,1

0,8

12,7

0,0

12,7

#### ## Skole og Fritid

748,8

15,4

764,2

766,6

0,7

1,7

0,0

1,7

#### ## Dagtilbud for småbørn

349,8

8,2

358,0

360,0

0,1

1,9

0,0

1,9

#### ## Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

222,0

2,7

224,7

229,8

0,0

5,1

0,0

5,1

-9,0

0,7

-8,3

-4,3

0,0

4,0

0,0

4,0

1.331,6

-18,5

1.313,0

1.322,0

-0,2

9,1

0,0

9,1

426,9

4,9

431,9

433,0

0,0

1,2

0,0

1,2

904,6

-23,5

881,2

888,9

-0,2

7,9

0,0

7,9

3,7

0,0

3,7

3,1

0,0

-0,6

0,0

-0,6

#### ## Sociale institutioner

Social og Sundhed
### ## Borgere med handicap
### ## Forebyggelse, rehabilitering og pleje
Erhverv og Beskæftigelse

3,7

0,0

3,7

3,1

0,0

-0,6

0,0

-0,6

Politisk ledelse og administration

732,3

41,3

773,6

756,2

-0,8

-16,6

0,0

-16,6

#### ## Politisk ledelse og administration ekskl. GE

531,3

22,3

553,7

535,8

-0,9

-17,0

0,0

-17,0

####

200,9

19,0

219,9

220,4

0,0

0,4

0,0

0,4

Beredskabet

19,6

0,9

20,5

20,5

0,0

0,0

0,0

0,0

#### ## Beredskab

19,6

0,9

20,5

20,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-30,0

0,0

-30,0

0,0

-30,0

3.700,9

64,4

3.765,2

3.743,0
3.744,3

0,0

-22,3

0,0

-22,3
-1,3

0,00

0,00

7,9
2,1

0,0

7,9
2,1

3,5
2,3

0,0
0,0

-4,4
0,2

0,0
0,0

-4,4
0,2

#### ## Arbejdsmarked og overførsler

Gentofte Ejendomme

Forventede genbevillinger

Serviceudgifter i alt
Reviderede serviceramme

Overførselsudgifter
Børn og Skole
41420o
42 Skole og Fritid
#### 3

- Forberedende grunduddannelse

0,0

2,1

0,0

2,1

2,3

0,0

0,2

0,0

0,2

5,8

0,0

5,8

1,2

0,0

-4,7

0,0

-4,7

#### 22 - Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager

-7,9

0,0

-7,9

-12,6

0,0

-4,7

0,0

-4,7

#### 57 - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv.

13,8

0,0

13,8

13,8

0,0

0,0

0,0

0,0

308,8
-6,3

0,0
0,0

308,8
-6,3

307,9
-7,2

0,0
0,0

-0,9
-0,9

0,0
0,0

-0,9
-0,9

-45,1

0,0

-45,1

-47,3

0,0

-2,2

0,0

-2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38,9

0,0

38,9

40,1

0,0

1,2

0,0

1,2

315,0

0,0

315,0

315,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41460o
46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

Social og Sundhed
51500o
50 Borgere med handicap
#### 22 - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager
#### 46 - Tilbud til udlændinge
#### 57 - Kontante ydelser
51530o
53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje
#### 22 - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager
#### 0 - Almene ældreboliger
#### 62 - Aktivitetsbestemt medfinansiering

Erhverv og Beskæftigelse
#### 46 - heraf tilbud til udlændinge

4,7

0,0

4,7

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

311,6

0,0

311,6

311,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,2

0,0

-1,2

-1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

578,3

1,1

579,4

543,6

0,0

-35,8

0,0

-35,8

18,1

0,0

18,1

26,6

0,0

8,5

0,0

#### 48 - heraf førtidspensioner og personlige tillæg

184,9

0,0

184,9

182,3

0,0

-2,6

0,0

-2,6

#### 57 - heraf kontante ydelser

241,0

0,0

241,0

222,9

0,0

-18,0

0,0

-18,0

#### 58 - heraf revalidering

87,0

0,0

87,0

77,4

0,0

-9,6

0,0

-9,6

#### 68 - heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger

47,3

1,1

48,4

34,3

0,0

-14,1

0,0

-14,1

Politisk ledelse og administration

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

#### 6 - heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-39,4

0,0

-39,4

-39,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Gentofte Ejendomme

8,5

-39,4

0,0

-39,4

-39,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Overførselsudgifter i alt

856,5

1,1

857,6

816,5

0,0

-41,2

0,0

-41,2

Samlede driftsudgifter

4.557,4

65,5

4.622,9

4.559,4

0,0

-63,4

0,0

-63,4

-30,9

6,8

-24,1

-8,1

0,0

16,1

0,0

16,1

#### 0 - heraf ældreboliger

2100o1 Forsyning

I det følgende beskrives korrigeret budget, ansøgte tillægsbevillinger, forventet regnskab samt afvigelser på de
enkelte bevillingsområder for henholdsvis serviceudgifter og overførsler.
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Serviceudgifter
Der er udmeldt en serviceramme for 2022, som udgør 3.700,9 mio. kr. Servicerammen udgør som
udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Som en del af
økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forøges servicerammen med 43,4 mio. kr. så den reviderede
serviceramme udgør 3.744,3 mio. kr. Baggrunden er primært ændret skøn for pris- og lønudviklingen (brændsel
og drivmidler), som forøger rammen med 40,0 mio. kr. Derudover reguleres servicerammen for tilførsel af nye
opgaver på 3,4 mio. kr.
Der er i det korrigerede budget indarbejdet tillægsbevillinger på 64,4 mio. kr. Heraf udgør konsekvenserne af
ændret skøn for pris- og lønudviklingen i 2022 i forhold til det budgetlagte 42,3 mio. kr., pulje til udgifter
vedrørende borgere fra Ukraine 15,0 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger 7,1 mio. kr. Det korrigerede budget
udgør herefter 3.765,2 mio. kr.
Der forventes ultimo juni et regnskab på 3.743,0 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et mindreforbrug
på 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært skyldes, at udgifter vedrørende borgere fra
Ukraine ikke indgår i forventet regnskab på nuværende tidspunkt.
I forhold til den reviderede serviceramme forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Baggrunden for
mindreforbruget er primært, at de forventede genbevillinger til 2023 på 30,0 mio. kr. er højere end de faktiske
genbevillinger fra 2021 til 2022 på 3,5 mio. kr.
Coronarelaterede udgifter
Der har i starten af 2022 og frem til restriktionerne blev ophævet, været afholdt ekstra centrale udgifter i
forlængelse af covid-19 på 5,0 mio. kr. Udgifterne vedrører ekstra rengøring, drift at testcenter,
isolationsophold og manglende billetindtægter i Kildeskovshallen. Det vurderes som udgangspunkt, at
udgifterne til disse opgaver er normaliseret.

Område

I alt

Teknik og Miljø

0,0

Park og Vej/ / Klima, Natur og Miljø

0,0

Beredskabet

0,0

Kultur, Unge og Fritid

1,7

Fritid

0,0

Unge

0,0

Kultur

1,7

Børn og Skole

2,4

Skole og Fritid

0,5

Dagtilbud for småbørn

1,9

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn

0,0

Sociale institutioner

0,0

Social og Sundhed

0,5

Borgere med Handicap

0,0

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

0,5

Politisk ledelse og administration

0,4

Politisk led. adm. ekskl. Gentofte Ejendomme

0,0

Gentofte Ejendomme

Hovedtotal

0,4

5,0

Gentofte Kommune har i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 modtaget 8,0 mio. kr. i kompensation for
udgifter til covid-19. På nuværende tidspunkt overstiger kompensationen udgifterne til covid-19 i 2022, men
der udestår afklaring af kompensation vedrørende kollektiv trafik, hvilket forventes afklaret i løbet af 3. kvartal
2022.
Ukraine-udgifter
Situationen med modtagelse af et antal fordrevne borgere fra Ukraine medfører merudgifter for Gentofte
Kommune til boligplacering, dagtilbud og skolegang m.v. Der er imidlertid usikkerhed om hvor mange borgere
Gentofte Kommune kommer til at modtage. Kommunalbestyrelsen har på mødet 20. juni 2022 godkendt en
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central pulje på 20,0 mio. kr. til udgifter vedrørende borgere fra Ukraine, hvoraf 5,0 mio. kr. finansieres af
udisponerede midler fra den tidligere afsatte flygtningepulje. I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 er
Gentofte Kommune foreløbigt blevet kompenseret med 2,7 mio. kr. til dækning af disse udgifter.
Der er på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed om udgifterne til opgaverne og dermed det samlede regnskab
for 2022. På grund af den nuværende usikkerhed om udgifterne og deres fordeling på bevillingsområder,
opgøres og fordeles midlerne fra puljen i forbindelse med den økonomiske rapportering for 3. kvartal 2022.
Udgifterne til disse opgaver indgår ikke på nuværende tidspunkt i forventet regnskab.

Omplaceringer mellem bevillinger
Der søges om budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder vedrørende barselsudgifter, hvor der
søges omplaceret 0,3 mio. kr. fra central barselspulje under administrationsbevillingen til Skole og Fritid. Dertil
kommer omplacering fra administrationsbevillingen på 0,4 mio. kr. vedrørende ekstraordinært højt sygefravær
på Hellerup skole under Skole og Fritid. Endelig søges om omplacering af 0,2 mio. kr. fra Politisk Ledelse og
Administration til Park og Vej-området vedrørende årsværk til håndtering af borgerhenvendelser.
Derudover søges om omplacering af 0,1 mio. kr. fra Gentofte Ejendomme til Dagtilbud vedrørende
huslejebudget. Modsat søges om omplacering af 0,2 mio. kr. fra Dagtilbud til Skole og Fritid vedr. betaling af
andel af udgifter til it-systemer. Endelig søges om omplacering af 0,2 mio. kr. fra Pleje og Sundhed til Gentofte
Ejendomme vedrørende huslejebudget.
De ansøgte tekniske omplaceringer mellem bevillinger fremgår af separat kolonne i oversigten ovenfor.

Klima, miljø og teknik
Park og Vej, Natur, klima og miljø
Det korrigerede budget udgør 165,0 mio. kr., og der forventes et regnskab på 166,6 mio. kr. svarende til et
samlet merforbrug efter teknisk omplacering på 0,2 mio. kr. på 1,4 mio. kr.
For Vintertjenesten er der et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr., heraf skyldes de 1,5 mio. kr. vejret i starten
af året. De 0,7 mio. kr. er et honorar, som forventes med udgangen af året, og som skyldes en ny
betalingskadence til eksterne underentreprenører ifm. Vintertjenesten, hvor der er indgået aftale om sne- og
glatførebekæmpelse. Betalingen overgår fra betaling pr. vintersæson til betaling pr. kalenderår, og et honorar
flyttes til 2022, som er et overgangsår mellem de to typer aftaler. I stedet for at betalingen for vintersæsonen
2022-2023 ligger i 2023, så betales honoraret for november og december 2022 i indeværende år. Desuden er
der hos Park og Vej Drift et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes prisstigninger på brændsel og
drivmidler.
Havnene derimod forventer ikke at bruge hele den overførte opsparing og forventer derfor et mindreforbrug
på deres budget på 2,2 mio. kr.
For Klima, Natur og Miljø forventes et merforbrug på løn på 1,0 mio. kr., som skyldes ekstraordinære udgifter
til langtidsfravær i 2022.
Der søges om teknisk omplacering af 0,2 mio. kr. til andre bevillingsområder, jf. ovenfor under omplaceringer
mellem bevillinger.

Kultur, Unge og Fritid
Kultur
Det korrigerede budget udgør 62,4 mio. kr. som forventes overholdt.
Der er forsat pres på udgifterne til udlån af digitale ressourcer og det er vurderingen, at interessen for at låne
e-bøger og andre digitale materialer fortsætter uændret. Det samlede budget til digitale ressourcer og fysiske
materialer søges overholdt, men presset kan dog medføre et merforbrug og reducere indkøbet af fysiske
materialer.
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Unge
Det korrigerede budget udgør 10,2 mio. kr. Det korrigerede budget forventes overholdt.
Fritid
Det korrigerede budget udgør 78,3 mio. kr. og der forventes et regnskab på 80,0 mio. kr.
Besøgstallet i Kildeskovshallen er ikke kommet på samme niveau som før covid-19 og det vurderes derfor svært
at opnå de budgetterede indtægter. Der forventes mindreindtægter på 1,7 mio. kr. på grund af
nedlukningsperioden i januar og generelt lavere besøgstal i svømmeafsnittet som følge af corona. Derudover
forventes stigende priser på el, vand og varme. Indtægter og udgifterne følges nøje med henblik på at vurdere
de økonomiske konsekvenser.

Børn og Skole
Skole og Fritid
Det korrigerede budget udgør 764,2 mio. kr. og det forventede regnskab 766,6 mio. kr. Merforbruget efter
tekniske omplaceringer på 0,7 mio. kr. udgør 1,7 mio. kr. Merforbruget kan henføres til merudgifter på 1,2 mio.
kr. til Forberedende Grunduddannelse (FGU) og coronarelaterede udgifter til testcenter på 0,5 mio. kr.
Skolerne inkl. GFO og Klub forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. inkl. genbevillingen fra sidste år på 4,7 mio.
kr. Merforbruget forventes modsvaret af mindreforbrug andre steder på skoleområdet.
Forberedende Grunduddannelse (FGU) startede i august 2019 og der var stor usikkerhed om antal elever i
budgetprocessen for 2020, hvor budgettet blev fastsat konservativt i forhold til Gentofte Kommunes andel af
statsmidlerne. Nu har vi to år med afregning for et helt år. I år afregnes for 70 elever, mens der er budget til 57
elever, som giver et merforbrug på 1,0 mio. kr. I 2021 blev der afregnet for 79 elever. Desuden er der en
merudgift på 0,2 mio. kr. til 0,71 årsværk til kontaktpersonordning for Unge fra 1. juli 2022, som er forankret
under UU-Gentofte. Der er givet statsmidler hertil i forbindelse med etableringen af FGU.
I næste kvartalsrapportering vil betalinger til staten for privatskoleelever, private skolefritidsordninger og
efterskoler samt ændringer til elevtal, antal klasser og indmeldte i Klub på skolerne blive søgt tillægsbevilget.
Merudgifter vedrørende betalinger til staten forventes modsvaret af færre elever i folkeskolerne.
På specialundervisningsområdet forventes budgettet overholdt. Dette forudsætter, at den faktiske til- og
afgang efter sommerferien svarer til de aktivitetsskøn, der er indarbejdet i prognosen på nuværende tidspunkt.
Der forventes statstilskud på 30.000 kr. til projektet læselyst, der afsluttes i år. Der søges om udgifts- og
indtægtsbevilling hertil i forbindelse med økonomisk rapportering i 3. kvartal 2022.
Dagtilbud for småbørn
Det korrigerede budget udgør 358,0 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 360,0 mio. kr. svarende til et
merforbrug på 1,9 mio. kr. efter tekniske omplaceringer på 0,1 mio. kr.
Der forventes udgifter på 1,9 mio. kr. vedrørende ekstra rengøring og vikarudgifter i forbindelse med covid-19 i
begyndelsen af året.
Der søges om tekniske omplacering til og fra andre områder på samlet 0,1 mio. kr., jf. ovenfor under
omplaceringer mellem bevillinger.

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge
Det korrigerede budget udgør 224,7 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 229,8 mio. kr. svarende til
merforbrug på 5,1 mio. kr.
Børn og Familie
Det korrigerede budget udgør 161,8 mio. kr. og er under pres af flere forventede udgifter indenfor det
forebyggende område, især på familiebehandling og skole-dagbehandlingsområdet. Der forventes desuden flere
udgifter på eksterne kontaktpersoner og til afløsning i hjemmet end forudsat ved budgetlægningen. Derudover er
der én meget dyr anbringelse, som medvirker til det samlede merforbrug. Det skønnes nu, at det samlede
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merforbrug udgør 2,4 mio. kr. De samlede udgifter følges tæt med henblik på vurdering af eventuel ansøgning om
en tillægsbevilling i 3. kvartal.
Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR
Det korrigerede budget for Sundhedsplejen udgør 13,8 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt et
merforbrug på knap 1,25 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til genoptræningsplaner og vederlagsfri fysioterapi
efter sundhedsloven på 1,0 mio. kr., samt et merforbrug på Sundhedsplejen på 0,25 mio. kr. Udviklingen følges
nøje i de kommende måneder.
Det korrigerede budget for Tandplejen udgør 30,3 mio. kr. Der kan opstå et udgiftspres som følge af udfordringer
med at holde behandlingstiden på tandregulering, da der er et efterslæb efter corona-perioden. Merforbruget
skønnes at udgøre 1,0 mio. kr. på nuværende tidspunkt og følges tæt med henblik på vurdering af eventuel
ansøgning om en tillægsbevilling i 3. kvartal.
Derudover er der med finansloven for 2022 fremsat tilbud om gratis tandpleje for de 18-21-årige. Tandplejen kan
ske både hos kommunen eller via fritvalgsordning. Ordningen forventes igangsat pr. 1/7-2022 med årgang 2004
som rummer ca. 1.000 borgere I 2023 udvides ordningen til årgang 2004-2005. De økonomiske konsekvenser
forventes at udgøre 0,5 mio. kr., men er ikke endeligt fastlagt. Der kommer DUT-midler til opgaven, hvorfor der
først ved økonomiske rapportering for 3. kvartal ansøges om en tillægsbevilling.
Det korrigerede budget for PPR udgør 18,8 mio. kr. og forventes overholdt. Derudover forventes korrigeret budget
på 1,5 mio. kr. til hygiejneindsats m.v. overholdt.
Sociale Institutioner
Det korrigerede budget udgør -8,3 mio. kr. og der forventes et regnskab på -4,3 mio. kr. idet der forventes
merforbrug og mindreindtægter på samlet set 4,0 mio. kr.
På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på Camillehusene og Lundø samt mindreindtægter på
Hjortholm. Modsat forventes varierende nettomerindtægter på Sociale institutioners øvrige tilbud.
På Camillehusene og Lundø er der iværksat en række tiltag, for at sikre en stabil drift og sundere økonomi. Det
forventede resultat afhænger af om tiltagene får tilstrækkelig gennemslag i 2022.

Social og Sundhed
Borgere med handicap
Det korrigerede budget udgør 431,9 mio. kr. Der forventes et regnskab på 433,0 mio. kr. svarende til et samlet
merforbrug på 1,2 mio. kr.
Der forventes merforbrug på 1,7 mio. kr. på myndighedsområdet og på driften forventes et mindreforbrug på
0,5 mio. kr.
Den primære årsag til merforbruget på myndighedsområdet er øgede udgifter til hjemmevejledningen og
støtte i eget hjem. Området har blandt andet haft en tilgang på tre nye enkeltsager med erhvervet
hjerneskade. Udviklingen modsvares til dels af færre udgifter til borgere på botilbud, da borgerne i stedet
modtager støtten i eget hjem.
Udgifterne til ungdomsuddannelserne (STU) forventes ligeledes at være højere end budgettet. De højere
udgifter skyldes en forventet øget tilgang af borgere fra 2. halvår af 2022. Den gennemsnitlige udgift per.
borger er dog omvendt faldet som følge af et gennemført udbud på området – også kendt som
kaskademodellen.
Der forventes desuden øgede udgifter til driftssikring af boligbyggeri og flere borgere på krisecentre og
herberger, samt på alkoholbehandling. Mens der forventes færre udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance
(BPA) samt på dagtilbuddene.
På driften af botilbud forventes der samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Afvigelsen dækker over en
række modsatrettede bevægelser, herunder merudgifter til genhusning af borgere som følge af en større
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vandskade på botilbuddet Blomsterhusene. Omvendt ses der mindreudgifter på blandt andet den centrale
aktivitetsreguleringskonto.
Forebyggelse, rehabilitering og pleje
Det korrigerede budget udgør 881,2 mio. kr. og det forventede regnskab udgør i alt 888,9 mio. kr. svarende til
et merforbrug på 7,7 mio. kr. efter teknisk omplacering af 0,2 mio. kr. til Gentofte Ejendomme vedrørende
huslejeudgifter i hjemmeplejen.
Af det samlede merforbrug knytter de 1,3 mio. kr. sig til coronarelaterede udgifter primært vedrørende
henholdsvis isolationsophold for borgere samt de private hjemmeplejeleverandørers ekstraudgifter afholdt i
2021.
Den primære årsag til det øvrige merforbrug er de fortsatte økonomiske udfordringer på det selvejende
plejehjem Adelaide. Plejehjemmet afsluttede 2021 med et merforbrug på 8,4 mio. kr., der blev genbevilget til
2022. De økonomiske udfordringer er dog fortsat i indeværende år, hvorfor der er blevet opbygget et
yderligere merforbrug på ca. 5,0 mio. kr. Den samlede økonomiske udfordring udgør derfor i alt nu ca. 13,4
mio. kr. Når den økonomiske afdækning er endelig afsluttet, skal der taget politisk stilling til, hvordan det
akkumulerede underskud håndteres.
I efteråret 2021 tiltrådte en ny forstander på plejecenteret, som er påbegyndt den nødvendige tilpasning af
plejecenterets økonomi. Som en del af tilpasningen er samarbejdet med den hidtidige eksterne administrator
ophørt og Adelaide vil i stedet pr. 1. juli 2022 gøre brug af kommunens økonomisystem samt egne
økonomimedarbejdere. Udover at dette medfører en væsentlig reduktion i plejehjemmets administrative
udgifter, betyder den nye ordning, at forvaltningen fremadrettet vil have langt bedre muligheder for at
understøtte og følge økonomistyringen på Adelaide.
Derudover forventes et merforbrug på ca. 3,9 mio. kr. på Tranehaven. Hvoraf de 2,4 mio. kr. knytter sig til et
genbevilget merforbrug fra 2021. Med henblik på at få tilpasset tilbuddets økonomi til det afsatte budget har
forvaltningen og ledelsen på Tranehaven, med hjælp fra BDO Kommunernes Revision, igangsat en analyse af
det hidtidige udgiftsniveau, herunder med fokus på en reduktion af blandt andet vikarudgifter samt en øget
målretning af tilbuddets faglige kompetencer.
Det forventede merforbrug modsvares til dels af en forventede merindtægt i forhold til det budgetlagte på i alt
ca. 8,0 mio. kr. vedrørende mellemkommunal afregning af plejehjemspladser og hjemmehjælp til udenbys
borgere.
Endelig ses der en række andre mindre modsatrettede afvigelser, der netto udgør et mindreforbrug på ca. 2,7
mio. kr.

Erhverv, beskæftigelse og Integration
Arbejdsmarkedet og overførsler
Det korrigerede budget udgør 3,7 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 3,1 mio. kr. Mindreforbruget på
0,6 mio. kr. dækker over færre udgifter til personer ansat med løntilskud i kommunen.

Politisk ledelse og administration
Det korrigerede budget udgør 553,7 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 535,8 mio. kr. svarende til
mindreforbrug på 17,0 mio. kr. efter tekniske omplaceringer på 0,9 mio. kr.
I budgettet er indlagt forventning om 3,0 mio. kr. i indtægter og mindreudgifter som følge af kontraktstyring.
Grundet den aktuelle økonomiske situation er det vurderingen, at det vil være vanskeligt at indhente alle
forventede gevinster i 2022 og de manglende gevinster vil derfor blive overført til 2023 og derefter håndteret i
budget for 2023. Der forventes en række mindreforbrug på andre områder, som modsvarer
mindreindtægterne.
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Der forventes færre udgifter på omkring 2,0 mio. kr. til kontorelever som følge af rekrutteringsvanskeligheder.
Der søges om teknisk omplacering af 0,9 mio. kr. til andre bevillingsområder, jf. ovenfor under omplaceringer
mellem bevillinger.
Der er i det korrigerede budget indarbejdet en pulje på netto 15,0 mio. kr. vedrørende udgifter til borgere fra
Ukraine. På grund af den nuværende usikkerhed om udgifterne og deres fordeling på bevillingsområder,
opgøres og fordeles midlerne fra puljen i forbindelse med den økonomiske rapportering for 3. kvartal 2022.
Udgifterne til disse opgaver indgår ikke på nuværende tidspunkt i forventet regnskab.

Gentofte Ejendomme
Det korrigerede budget udgør 219,9 mio. kr., og det forventede regnskab udgør 220,4 mio. kr. svarende til et
samlet merforbrug på 0,4 mio. kr.
Baggrunden for merforbruget vedrører flere udgifter hovedsageligt vedrørende covid-19 på Rådhuset samt
enkelte reparationer af covid-19 forebyggende udstyr i kommunen.
Der søges om tekniske omplacering til og fra andre områder på 0,048 mio. kr., jf. ovenfor under omplaceringer
mellem bevillinger.

Beredskabet
Det korrigerede budget udgør 20,5 mio. kr. og forventes overholdt

Overførselsudgifter
Det korrigerede budget for overførsler udgør 857,6 mio. kr. Der forventes et regnskab på 816,5 mio. kr.
svarende til et mindreforbrug på 41,2 mio. kr.
I det følgende beskrives korrigeret budget og forventet regnskab samt afvigelser på de enkelte
bevillingsområder.

Børn og Skole
Skole og Fritid
Det korrigerede budget til forsørgelse af elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) udgør 2,1 mio. kr. og
der forventes et regnskab på 2,3 mio. kr., svarende til en merudgift på 0,2 mio. kr. Der afregnes for 70 årselever
i 2022, mens der er budget til 53.
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge
Børn og Familie
Det korrigerede budget udgør 5,8 mio. kr. og der forventes et forbrug på 1,2 mio. kr. svarende til et
mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Baggrunden for mindreforbruget er, at gennemgangen af særligt dyre
enkeltsager på børneområdet har medført berigtigelser af statsrefusioner for 2021 på 4,7 mio. kr.

Social og Sundhed
Borgere med handicap
Det korrigerede budget udgør -6,3 mio. kr. og der forventes et forbrug på -7,2 mio. kr. svarende til
nettomerindtægter på 0,9 mio. kr.
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Baggrunden for merindtægterne er primært berigtigelser af statsrefusion for 2021 vedrørende særligt dyre
enkeltsager på 2,2 mio. kr. Modsat forventes merudgifter på 1,2 mio. kr. vedrørende boligsikring til
pensionister.
Forebyggelse, rehabilitering og pleje
Det korrigerede budget på området udgør i alt 315,0 mio. kr., og forventes overholdt.

Erhverv, beskæftigelse og Integration
Arbejdsmarked og overførsler
Det korrigerede budget på området udgør i alt 579,4 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 35,8 mio.
kr.
Afvigelsen dækker over en række modsatrettede bevægelser.
Der forventes således færre udgifter til primært forsikrede ledige samt kontant-og uddannelseshjælp på grund
af et større fald i ledigheden end forventet ved budgetlægningen. Der forventes også færre udgifter til bl.a.
ressourceforløb og ledighedsydelse som følge af en større afgang til førtidspension og etablering af flere
fleksjob. Endelig forventes udgifter til aktivering ligeledes at falde.
Modsat forventes øgede udgifter til sygedagpenge som følge af en større stigning i 2021 og starten af 2022.
Endelig forventes der stigende udgifter til forsørgelsesydelse og danskuddannelse til borgere fra Ukraine.

Politisk ledelse og administration
Der forventes et regnskab svarende til det korrigerede budget, som udgør 1,0 mio. kr.

Gentofte Ejendomme
Det korrigerede budget vedrørende almene ældreboliger udgør -39,4 mio. kr. og forventes overholdt.

Forsyning
Det korrigerede budget til drift af forsyningsvirksomhederne (Fjernvarmen samt Affald og Genbrug) udgør -24,1
mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug i forhold til dette budget på 16,1 mio. kr.
Heraf vedrører 6,0 mio. kr. Affald og Genbrug, og relaterer sig til øgede driftsudgifter i forbindelse med
implementeringen af de nye bestemmelser for mad- og restaffald i affaldsbekendtgørelsen, som blev vedtaget
af Kommunalbestyrelsen 30. august 2021. De øgede driftsudgifter i 2022 som følge af fremrykningen af
implementering af madaffaldsordningen ved villa- og rækkehuse afholdes inden for renovationens
mellemværende med kommunen.
De resterende forventede merudgifter på 10,1 mio. kr. vedrører fjernvarmen, og skyldes primært, at CTR, som
er varmeleverandør, har varslet varmeprisstigninger i årets sidste fire måneder begrundet dels i udviklingen i
de generelle markedspriser for varmekilder, dels i manglende drift på en række af de billigere varmeanlæg. Det
er besluttet ikke at ændre fjernvarmetaksten i 2022 for borgerne i Gentofte Kommune som følge af de varslede
prisstigninger. I stedet videreføres denne underdækning til 2023 eventuelt 2024, og søges i udgangspunktet
indarbejdet i fjernvarmetaksten for 2023. Det bemærkes, at en lignende løsning er forelagt Gladsaxe.
Der er i budget 2022 indregnet udgifter vedrørende Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (løn, administration og drift)
med en fordeling på 70 pct. til Gentofte Fjernvarme og 30 pct. til Gladsaxe Fjernvarme. Endelig fordeling af
udgifterne sker ved årets afslutning og forventes at blive højere for Gentofte end de 70 pct.
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Anlæg
Skattefinansieret
Skattefinansierede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre netto 214,6 mio. kr., svarende til 190,9 mio. kr.
lavere end korrigeret budget på 405,5 mio. kr. I forhold til økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022 er det
forventede regnskab reduceret med 31,6 mio. kr.
Udgifterne på bruttoanlægsrammen forventes at udgøre 237,7 mio. kr., svarende til 202,2 mio. kr. under det
korrigerede budget på 439,9 mio. kr.
Afvigelserne kan henføres til mange projekter for alle fagområder:
• Administrationsområdet (100,1 mio. kr.)
• Social og Sundhed (52,3 mio. kr.)
• Teknik og Miljø (22,5 mio. kr.)
• Kultur, Unge og Fritid (15,6 mio. kr.)
• Børn og Skole (11,7 mio. kr.)
Der er generelt en vis usikkerhed om det forventede regnskab i løbet af året, idet disse påvirkes af både
fremdriften i de enkelte anlægsprojekter og tidspunktet for hvornår den tilknyttede afregning gennemføres.
Hvert enkelt anlægsprojekt udgør en selvstændig bevilling, som ikke må overskrides, hvorfor det ikke i alle
tilfælde er hensigtsmæssigt i løbet af året at rykke bevillingen til kommende år, da mindre ændringer i
tidspunkt for betaling i så fald vil udfordre bevillingsreglerne.
For anlægsudgifter vedrørende ældreboliger og anlægsindtægter forventes et nettoregnskab på -23,1 mio. kr.
svarende til 11,3 mio. kr. under det korrigerede budget på -34,4 mio. kr. Det skyldes, at der er budgetteret med
indtægter i 2022, som først forventes i 2023.

Takstfinansieret forsyningsvirksomhed
Takstfinansierede anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder (fjernvarme, klima og affald) forventes at udgøre
228,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 54,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 282,5 mio.
kr. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger i betalingerne i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet.

Låneoptagelse på forsyningsområdet
Låneoptagelse på forsyningsområdet, der vedrører lån til fjernvarmeudbygningen og klimainvesteringer,
skønnes til 256,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det angivne beløb på -3,7 mio. kr. i forventet
regnskab svarer til det låneprovenu, som er tilgået kassebeholdningen i april 2022.
Der er forudsat i skønnet over forventet regnskab at låneoptagelse vil ske i foråret 2023 med udgangspunkt i de
endeligt opgjorte låneberettigede anlægsudgifter.
Tidspunktet for lånoptagelse vurderes løbende i forhold til kommunens likviditetsstyring. Med andre ord kan
hjemtagelse af diverse lån ud fra en likviditetsmæssig sammenhæng med fordel blive udskudt til foråret 2023.

Afdrag på forsyningsområdet
Afdrag forventes at være identisk med det korrigerede budget
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Finansposter
Afdrag på lån på det skattefinansierede område
Afdrag forventes at være identisk med det korrigerede budget.

Balanceforskydninger
Det korrigerede budget udgør 77,5 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 71,5 mio. kr. Forskellen skyldes,
at indbetaling af grundkapitallån til Ved Ungdomsboligerne forventes udskudt til 2023.

Låneoptagelse på det skattefinansierede område
Det er forudsat, at lån til finansiering af indefrysning af grundskyldstigninger på 70 mio. kr. først hjemtages i
foråret 2023. Tidspunktet for lånoptagelse vurderes løbende i forhold til kommunens likviditetsstyring.

Likviditet
Skøn over kassebeholdningen pr. 31.12.2022
Kassebeholdningen pr. 31.12.2022 skønnes til 439 mio. kr. på baggrund af forventet regnskab i økonomisk
rapportering for 2. kvartal 2022.

Skøn over gennemsnitslikviditeten pr. 31.12.2022
Med udgangspunkt i den hidtidige udvikling i gennemsnitslikviditeten og Økonomisk rapportering for 2. kvartal
er skønnet over gennemsnitslikviditeten (dvs. gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over
de sidste 12 måneder svarende til likviditeten opgjort efter kassekreditreglen) ultimo 2022 på 680 mio. kr.
Det er en opjustering på 30 mio. kr. i forhold til skønnet på baggrund af økonomisk rapportering for 1. kvartal
2022 på 650 mio. kr.
Det opjusterede skøn skal primært ses i sammenhæng med et lavere skønnet årsforbrug på anlægsområdet i
Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2022 i forhold til i Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022.
Der henvises i øvrigt til orientering om udviklingen i gennemsnitslikviditeten efter 2. kvartal 2022, som er
publiceret på politikerportalen.
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Opfølgning på opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden andet kvartal 2022
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:

25. oktober 2021

Reference til stående udvalg:

Økonomiudvalget

Opgaveudvalgets anbefalinger:

Fem anbefalinger til ’En ny hverdag efter Corona’:
•
•
•
•
•

Vi er sammen både fysisk og digitalt
Vi skaber rum til at være sammen
Vi fastholder mod til at eksperimentere
Vi bevarer gode hygiejnevaner
Vi understøtter relationer ved nye kriser.

Afsættet for anbefalingerne har været de stærke erfaringer, vi
står på sammen, og som opgaveudvalget har samlet i en
'Erfarings- og læringsopsamling. Undervejs i arbejdet er der
opstået en masse ideer, som er samlet i et idekatalog, der kan
være med til at inspirere velfærdsområderne. Anbefalingerne
kan findes her.

Opfølgning pr. juli 2022
Siden opgaveudvalgets anbefalinger blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2021, er de blevet
kommunikeret ud til relevante chefer med henblik på implementering. Pt. arbejdes der løbende med
anbefalingerne, ligesom der er en opmærksomhed på, hvordan vi husker både læringer og gode erfaringer
fra Coronatiden. Nedenfor gives eksempler på, hvordan der arbejdes med anbefalingerne:
•

Vi er sammen både fysisk og digitalt: På Kultur- og biblioteksområdet deltages der i tværkommunale
udviklingsprojekter med henblik på at kvalificere digitale arrangementer og hybridarrangementer, så
både indhold, form og målgruppe rammes bedre. På rådhuset og i retsbygningen er der i sommeren
2022 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om hybridarbejde med det formål, at understøtte den
fortsatte udvikling af attraktive arbejdspladser og kulturer i Gentofte Kommune. Dagtilbudsområdet
har efter Corona fastholdt fokus på at styrke den digitale kommunikation og tilbyde fleksible rammer
for både borgere og medarbejdere – blandt andet ved at understøtte området med flere PC’er, der
giver mulighed for at afholde forældremøder digitalt i løbet af dagen, samt for at medarbejdere kan
arbejde hjemmefra, fx ifm. pædagogfaglig planlægning, vurderinger og evalueringer. Også på
ældreområdet er der et stort fokus på den digitale understøttelse.

•

Vi skaber rum til at være sammen: På ældreområdet arbejdes der lokalt og som en del af driften med
et fortsat fokus på udeaktiviteter. På biblioteksområdet er der skabt bedre adgang til bibliotekshaven i
Vangede, og man er ved at opstarte et samskabelsesprojekt med lokale borgere, med henblik på at
gøre haven til et område for aktivitet. Derudover er Ordrup Bibliotek blevet sikret, så det, lige som de
andre biblioteker, kan fungere som aflastning for en børnehave, hvis der er behov for kapacitet. Mange
daginstitutioner har fastholdt udelivet og udviklet rammerne herfor, ligesom flere institutioner af
pædagogiske årsager har holdt fast i, at aflevering og afhentning finder sted udenfor.

•

Vi fastholder mod til at eksperimentere: I kommunens nye ledelsesgrundlag, der blev vedtaget af
direktionen i april 2022, betones det bl.a., at vi vil lede innovative fællesskaber, hvor vi skaber sammen,
er modige, nysgerrige og lærer af vores fejl. Herudover er et udsnit af kommunes ledere blevet
kompetenceudviklet i innovationsledelse med fokus på bl.a. kreativitet og et innovativt mindset.
Endelig arbejder kommunens chefer i Chefforum i 2. og 3. kvartal 2022 med temaet ’den lærende
organisation’. Dette skal bl.a. understøtte en læringskultur, der giver plads til at eksperimentere,
afprøve nyt og justere uden frygt for at fejle. På dagtilbudsområdet har man også fastholdt modet til at
eksperimentere – bl.a. i form af prøvehandlinger med fire dages arbejdsuge.

•

Vi bevarer gode hygiejnevaner: Der arbejdes løbende med at bevare og have opmærksomhed på
fastholdelse af de gode hygiejnevaner. Dette bl.a. ved fortsat at have adgang til håndsprit på flere af
kommunes matrikler, og på Børne-, Skole-, Kultur-, Unge- og Fritidsområdet er der ansat en
hygiejnekonsulent, der løbende understøtter fx dagtilbuddene i arbejdet med at skabe gode
hygiejnevaner.

•

Vi understøtter relationer ved nye kriser: Administrationen har i 1. kvartal 2022 lavet en beskrivelse af,
hvordan der kan nedsættes et repræsentativt borgerpanel, som kan sparre med Gentofte Kommune
om kriser, når de måtte opstå. Herudover arbejdes i 2. og 3. kvartal 2022 på at lave et action-card som
bilag til kommunes sundhedsberedskabsplan til brug for administrationen. Action-carded skal sikre et
beredskab, der ud over praktiske foranstaltninger også skal rumme håndteringen af langvarige kriser
med særligt fokus på kommunikation, fællesskaber og relationer. Kultur- og biblioteksområdet har en
fortsat opmærksomhed på, at kommunes mange frivillige ikke må glemmes ved en potentiel ny
nedlukning og gør sig overvejelser om, hvordan de kan få en struktur for at holde de frivillige særligt
informerede og evt. inddraget.

