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Høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg vedr. LAR-metodebogen.
Vanløse Lokaludvalg har modtaget Teknik- og Miljøforvaltningens
Metodebog for LAR (Lokal afledning af Regnvand) og skal hermed
komme med nogle kommentarer og holdninger.
LAR-metodebogen har været fremsendt til relevante personer for
udtalelser, og har været behandlet i Vanløse Lokaludvalgs
Arbejdsgruppe for Transport og Miljø. Høringssvaret er vedtaget på
Vanløse Lokaludvalgs ordinære møde den 20. august 2009.
Ved gennemgangen af det store og interessante projekt, i ferietiden,
har vi bemærket de mange muligheder, der er for at reducere regnvand
til kloakkerne, og Vanløse Lokaludvalg vil derfor gerne følge med og
orienteres om projekter i Vanløse Bydel.
Ideerne ligger meget i tråd, med de tanker og idéer, der blev diskuteret
på et offentligt møde om Klima København den 12. maj 2009
arrangeret af Vanløse Lokaludvalg og Miljøpunkt Vanløse, så kan
Vanløse Lokaludvalg anbefale Metodehåndbogen, suppleret med
nogle kommentarer:
På mødet den 12.maj 2009 blev det diskuteret, at Københavns
Kommune bør går foran med projekter, der bl.a. kan opsamle og
genbruge regnvandet, og prøve de lettere sager først f. eks:
- Vanløse Idrætspark kan bruge vandet til opvisningsbanen.
- Grøndals Centret har store tagflader.
- Bygningerne omkring Genforeningspladsen kan levere vand til
vanding af boldbanen, f. eks. i første omgang de afløb, der
ligger ind mod boldbanen.
- Skolerne kan opsamle regnvand under skolegården, og mange
steder ligger toiletterne for sig selv og kan derfor lettere bruge
regnvandet til toiletterne. (Husum Skole er et godt scenarie)
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Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Københavns Kommune skal indtænke en eller flere af de mange
muligheder og stille krav inden godkendelserne til nybyggeri.
Der blev også stillet spørgsmålet, hvor og hvordan man i en bydel,
som er godt udbygget for mange år siden, kan gennemføre projekter.
Alle relevante myndigheder i Københavns Kommune bør samarbejde
deres planer, så der ikke bliver skudt med spredehagl, og så det bliver
lettere for borgerne at overskue, hvad der sker, og der derved kan
spares penge på projekterne.
Endvidere vil vi anbefale, at man gør det lettere for den enkelte
borger, der også vil handle miljømæssigt bevidst, at der kun skal
spørges ét sted, for at få de fornødne tilladelser. Som det ser ud i
planen for f.eks. faskiner, skal der søges 3 steder. Borgerne skal kunne
se en ”gulerod”, og ikke bare: Københavns Kommune skal spare
penge.
Vanløse Lokaludvalg går ud fra, at der efterfølgende udarbejdes
letlæselige og forståelige orienteringer, uden alle tekniske
beregninger, som der er i Metodehåndbogen, beregnet på. f.eks. den
enkelte grundejer. (nedsivnings tid i forskellige jordtyper, og
beregninger på anlægsstørrelserne), og måske i et samarbejde med
relevante grupper, der repræsenterer grundejerne.
Der kan umiddelbart ikke ses noget om, hvad der vil ske med
jordbunden og omgivelserne, når der både skal modtages mere nedbør
og samtidig etableres nedsivningsanlæg, og hvilken indflydelse dette
får på drikkevandet, da Kommunen ikke har drikkevandsindvinding i
Vanløse.
Hvad det vil betyde for fjernere liggende grundejere, hvis der bliver
oprettet nedsivnings-anlæg, savnes der svar på. Flere grundejere i
Vanløse har i dag allerede problemer med underjorddiske vandløb,
som bl.a. stammer fra de højere liggende grunde, f.eks. Bellahøj.
Vanløse Lokaludvalg ser frem til at samarbejde med alle relevante
Centre og BR om projekter, der kan gennemføres i Vanløse.
Med venlig hilsen
Bent Christensen
Formand for Vanløse Lokaludvalg
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