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Høringssvar vedrørende
spildevandsplan 2008

Københavns

Kommunes

Vanløse Lokaludvalg har med stor interesse gennemgået
høringsudgaven af Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008.
Nedenfor findes lokaludvalgets bemærkninger til spildevandsplanen.
Vanløse
Lokaludvalg
har
behandlet
høringsmaterialet
i
arbejdsgruppen for Trafik og Miljø samt på lokaludvalgets møde den
17. januar 2008.
Lokaludvalget ser positivt på, at kommunen for så vidt muligt vil
afskære tilledningen af regnvand og drænvand til kloaknettet, vil
begrænse antallet af og belastningen fra spildevandsoverløb, vil tage
hensyn til klimaændringer i planens gennemførsel og planens mange
andre fornuftige tiltag.
Lokaludvalget savner imidlertid en konsekvensanalyse, der tydeligt
viser, at tiltagene i spildevandsplanen vil resultere i en vandkvalitet,
som er tilstrækkelig god til at opfylde 2015-kravene om God
økologisk og God kemisk kvalitet i overfladevand og kystnære
områder jf. EU's Vandrammedirektiv. Desuden bør der sættes flere
ressourcer ind overfor kildesporing af miljøfremmede stoffer i
kloaknettet f.eks. via de nye biofilm-metoder. Endelig synes
spildevandsplanen utilstrækkelig, hvad angår bekæmpelse af
antibiotikaresistente bakterier og miljøfremmede stoffer f.eks. via
direkte indsats ved sygehusene.
Lokaludvalget mener, at spildevandsplanen bør fokusere mere på de
kommende grænseværdier for miljøfremmede stoffer (jf. de
prioriterede stoffer under EU's Vandrammedirektiv). Som eksempel
kan nævnes, at Lynetten renseanlæg næppe vil kunne overholde de
kommende grænseværdier for 2,2-Bis(4-Hydroxyphenyl)propane
(Bisphenol A) eller Nonylphenol.
Lokaludvalget ønsker Harrestrup å retableret som vandløb i
”gammeldags betydning”. Vi opfordrer desuden til, at der stadig
arbejdes på at sikre, at åen i omegnen sikres mod direkte tilløbende
forurening, og at åen i Københavns Kommune sikres mod overløb fra
kloaksystemet f.eks. via aflastningsbassiner og/eller videregående
mekanisk/kemisk rensning af overløbsvandet. Etablering af sådanne
foranstaltninger ligger i naturlig forlængelse af det pågående arbejde
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med bl.a. fredning af Damhusengen og Damhussøen. Samtidig vil det
sikre, at 2015-målene bliver opfyldt for åløbet.
Derfor forekommer det ikke hensigtsmæssigt, at spildevandsplanen
forsat arbejder med de gamle danske recipientkvalitetskrav, der jo er
afløst af EUs krav. Målet om en Moderat økologisk tilstand og en God
kemisk kvalitet i Harrestrup Å vil kræve en stor restaurerings- og
plejeindsats samt øget vandføring i sommerhalvåret og en minimering
i antallet af og belastningen fra spildevandsoverløb. Anlægstekniske
tiltag skal være afsluttet ultimo 2012 (jf. EU's Vandrammedirektiv).
Lokaludvalget ser frem til at følge den gennemgribende indsats.
Med venlig hilsen
Bent Christensen
Formand, Vanløse Lokaludvalg

Definitioner:
I skrivende stund er EU ved at færdiggøre den interkalibreringsproces, som definerer
miljømålene rent miljøteknisk, men den politiske definition, der ligger til grund for
definitionerne er:
God Økologisk kvalitet
"Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende type vandløb,
sø eller kystvand udviser niveauer, der er svagt ændret som følge af menneskelig
aktivitet og afviger kun lidt fra, hvad der normalt gælder for denne type under
uberørte forhold" (Sandsynligvis min. faunaklasse 5).
Moderat Økologisk kvalitet
"Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende type vandløb,
sø eller kystvand afviger i mindre grad fra, hvad der normalt gælder for den
pågældende type under uberørte forhold" (Sandsynligvis min. faunaklasse 4).
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