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Teknik og Miljøforvaltningen  
   
      
 
 
Høringssvar vedr. Vandhandleplan 2015 
 
Kære Teknik- og Miljøforvaltning,  
 
Herunder sender Amager Vest Lokaludvalg sine kommentarer til  
Høringsudkast til Vandhandleplan 2015: Den Blå By.  
 
Del 1: Overfladevand 
Vandløbene på Amager er udgået af planen, da de er private og 
organiseret i to vandlaug og der er derfor ikke specifikke krav til at 
kommunen holder dem i en god økologisk tilstand. Imidlertid er 
status, at alle vandelementer i Ørestad opfylder de opstillede mål for 
vandkvaliteten. Lokaludvalget vil dog her henstille til, at 
afvandingskanalerne vedligeholdes efter gældende aftaler. Det er fx 
konstateret af Ørestad Vandlaug, at den nordre landkanal ikke 
vedligeholdes i tilstrækkelig grad.  
 
I planen tages der stilling til Grønjordssøen og kystvandene (Øresund, 
Kalveboderne og havnen). Grønjordssøen har det godt og opfylder 
målsætningen om god økologisk tilstand. Øresund er i ringe økologisk 
tilstand og skal op på 'god økologisk tilstand'. Kalveboderne og 
havnen er ikke klassificeret endnu. 
 
Lokaludvalget bakker op om en indsats for kystvandene ifm. 
vandhandleplanerne. Det udredningsarbejde, der skal belyse 
sammenhængen mellem kvælstofbelastningen og kystvandenes 
miljøtilstand frem mod næste vandplanperiode, vil kunne styrke fokus 
og igangsætte et større indsatsprogram over for påvirkningerne af 
kystvandene. Det er positivt, at når de statslige vandplaner ikke 
omfatter lokale indsatser for kystvande – ud over den indirekte effekt 
fra søer og vandløb, så fortsætter Københavns Kommune med at lave 
reduktioner i mængden af udledt spildevand og med at bygge nye 
bassiner til at tilbageholde spildevand ved kraftig regn. Lokaludvalget 
er også optaget af, at mængden af afledt forurenet vand kan og skal 
reduceres via diverse LAR- og klimatilpasningsprojekter.  
 
Vi imødekommer også, at der fremover vil blive stillet kvalitative 
krav til både fisk, planter og bundlevende dyr.  
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Vandhandleplanen og klimatilpasning 
Vandhandleplanen udtrykker en ambition om at bidrage til en ren 
natur i byen. Det skal ske bl.a. ved at minimere udledning af 
spildevand fra kloak. Fx 'first-flush' bassiner, der holder på den del af 
overløbet fra kloakken. 
 
Hvor det er muligt, vil kommunen lede rent overfladevand til 
nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende. 
Lokaludvalget ser frem til at kommunens klimatilpasning kobles ind i 
denne og kommende vandhandleplaner, og dermed skabe synergi og 
god økonomi, hvis projekterne samtænkes.  
 
Del 2: Grundvand 
Lokaludvalget bakker op om ambitionen om at beskytte og forbedre 
grundvandets kvalitet mest muligt. Og det er i høj grad i 
lokaludvalgets og lokalsamfundets interesse, at den 
overfladehåndtering af regnvand, der er fokus i København, samtidig 
skaber forskønnelse, begrønning og mere friluftsliv i byen. 
 
 
Med venlig hilsen, på vegne af Amager Vest Lokaludvalg 
 
Lars Rimfalk Jensen, formand  


