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Gentofte Kommune 
Kommunalbestyrelsen  

Hvert enkelt kommunalbestyrelsesmedlem 

Sendt personligt på mail  

 

  

Spildevandsplanen 

 

Kære Michael Fenger 

 

Kommunalbestyrelsen står i nær fremtid overfor den største beslutning i Gentofte Kommunes 

historie nemlig beslutningen om spildevandsplanens implementering.  

 

En beslutning er nødvendig, men er beslutningsgrundlaget tilstrækkeligt? 

 

Der er tale om en beslutning med en lang tidshorisont, hvilket i sig selv dæmper 

opmærksomheden og måske ikke giver den tilstrækkelige fokus på konsekvenserne af 

beslutningen. Der er således tale om en beslutning, der vil få vidtrækkende konsekvenser i form af 

 

• Rod i et meget betydeligt omfang 

Hele kommunen – HELE kommunen – skal graves op, dette gælder også alle private 

matrikler. Opgravningerne og derved rodet vil strække sig over en lang periode, og det vil i 

hele perioden blive meget mærkbart 

 

• Et betydeligt besvær for den enkelte grundejer 

Den enkelte grundejer skal selv står for den praktiske gennemførelse på egen grund med 

alt, hvad det indebærer af besvær – og besværet bliver for en del grundejere af væsentligt 

omfang 

 

• Og så vil det koste betydelige summer for den enkelte grundejer 

Omkostningerne består dels i etableringsomkostningerne på den enkelte matrikel, men 

nok så vigtigt er de betydelige afledte driftsomkostninger i form af et meget betydeligt 

forøget vandbidrag, når lånefinansieringen er fuldt gennemført. Vi har regnet os frem til en 

forøgelse på 8.000 - 10.000 kr. årligt pr. matrikel ved fuld lånoptagning. Hertil kommer de 

betydelige omkostninger til separeringen på egen grund. En størrelsesorden på 50.000 kr. i 

gennemsnit i 2018 priser er oplyst. Baseret på hidtidige erfaringer forudser vi et noget 

højere gennemsnit!  
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Det store – og ubesvarede – spørgsmål i denne forbindelse er: Er det virkelig nødvendigt at gå så 

ambitiøst til værks, som spildevandsplanen lægger op til? Kan mindre ikke gøre det? 

 

Netop på grund af beslutningens størrelse og de vidtrækkende konsekvenser for en stor del af 

kommunens borgere er der om noget sted behov for borgerinddragelse og åbenhed om 

beslutningsgrundlaget for netop denne beslutning. For at lægge op til denne proces stillede vi – de 

seks store grundejerforeninger i kommunen – en række spørgsmål i forbindelse med den afholdte 

høring af spildevandsplanen. Spørgsmålene fremgår af vedhæftede bilag. 

 

Forventningen var, at der forelå skriftlige svar på de stillede spørgsmål inden, der træffes 

beslutning i kommunalbestyrelsen om spildevandsplanens videre skæbne. 

 

Denne forventning synes ikke at blive indfriet!  

 

De fleste af de stillede spørgsmål burde være ganske enkle at svare på. Vi har fået mundtlig 

orientering om dele af spørgsmålene, men besvarelserne er ikke egnede til at videreformidle til 

grundejerne. Vi har således ikke fået svar på helt grundlæggende spørgsmål, som nødvendigvis må 

være en del af beslutningsgrundlaget, eksempelvis hvordan man gør i andre kommuner samt 

kriterier for dispensation. Derfor er de efterspurgte skriftlige svar stadig aktuelle. 

 

Vores frygt er, at du som beslutningstager heller ikke kender svarene. Og ærlig talt, vil det ikke 

være en god idé at have kendskab til svarene på alle de stillede spørgsmål, før 

kommunalbestyrelsen træffer en så vidtgående beslutning? 

 

Nogle af spørgsmålene nødvendiggør en politisk stillingtagen og beslutning. Specielt svarene på de 

politisk orienterede spørgsmål vil kunne afklare en ikke uvæsentlig del af den usikkerhed, der 

præger processen.   

 

Med denne henvendelse vil vi appellere til, at der ikke træffes en endelig politisk beslutning om 

spildevandsplanens implementering før der dels foreligger skriftlige svar på de stillede spørgsmål, 

og dels at der har været mulighed for en efterfølgende og mere bred offentlig debat om 

hensigtsmæssigheden i beslutningsgrundlaget. 

 

Som anført i indledningen er der tale om en åben henvendelse. Henvendelsen vil blive sendt til 

orientering for Villabyerne. 

 

Med venlig hilsen 

 

Georg Sandersen                                             Flemming Lund  

Formand                                                                                        Næstformand 
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Bilag 
Spildevandsplanen 

Åben henvendelse til  

kommunalbestyrelsen 

 

Principielle spørgsmål 
 

1. 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.  

Er det sket og i givet fald med hvilket resultat?  

Hvilke alternative løsninger er i givet fald indgået i analysen og med hvilket resultat? 

 

2. Med udgangspunkt i vores forslag om at stile efter mindre end 100 % løsning, kunne 

man analysere, hvor langt man kunne nå ved at etablere separering på offentlige 

bygninger, veje, sportanlæg, baneanlæg og lignende. Der vil være tale om ejendomme 

og anlæg, som kommunen, staten, Banedanmark og andre offentlige instanser ejer.  

Er en sådan analyse gennemført og i givet fald med hvilket resultat? 

Se også spørgsmål 9 

 

3. Gentofte-Gladsaxe Fjernvarme tilbyder gratis at lægge fjernvarme ind på private grunde 

i forbindelse med udlægningen af fjernvarmeledninger. Det er åbenbart i øjeblikket ikke 

muligt at opnå en tilsvarende kollektiv solidarisk finansieringsmodel i forbindelse med 

separering af spildevand på private arealer. Det er oplyst, at der politisk arbejdes på en 

sådan løsning.  

Hvad er status på og plan for dette arbejde?   

 

Spørgsmål i relation til finansiering og brugerbetaling 

 
4. Hvor stor forventes den samlede investering at blive? – opdelt på investering der 

afholdes af Novafos og grundejerne 

 

5. Hvad er den forventede investering for de enkelte faser i spildevandsplanen? 

 

6. 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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7. Hvis grundejeren selv skal finansiere separering på egen grund, bør der etableres 

mulighed for optagelse af et kommunalt lån, der indefryses i ejendommen, og som 

bliver udløst til forfald, når ejendommen handles. Tilsvarende bør etableres en 

mulighed for indefrysning/opsat betaling af vandafledningsafgiften. 

Hvordan vil de konkrete regler for optagelse af offentlige lån og/eller opsat betaling af 

vandafledningsafgiften se ud?  

 

Spørgsmål i relation til serviceniveau 
 

8. Er det korrekt antaget, at serviceniveauet i Gentofte Kommune er, at overløb aldrig må 

forekomme? 

 

9. Hvad vil serviceniveauet være, såfremt der alene foretages en separering på arealer 

ejet af Gentofte Kommune og på andre offentlige arealer, herunder Gentofte Hospital? 

Se også spørgsmål 2 

 

10. Hvad er serviceniveauet konkret i de øvrige kommuner i Novafos område? 

 

11. Hvad er serviceniveauet konkret i Københavns Kommune? 

Efter det oplyste har Københavns Kommune et lavere serviceniveau end 100%, da 100% 

vil være for dyrt 

 

12. Hvor stor spredning er der i serviceniveauet i samtlige kommuner i Danmark? 

 

Spørgsmål i relation til datagrundlag  
 

13. Hvad er 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).  

Det vil i denne sammenhæng være hensigtsmæssigt med en oversigt, der viser 

udviklingen i antal overløb gennem en længere periode 

 

14. Hvad er den forventede reduktion i antal overløb udtrykt i ”sværhedsgrad” i forbindelse 

med etableringen af de enkelte faser i spildevandsplanen? 

Hvad har effekten været af allerede etablerede foranstaltninger mod overløb? – f.eks. 

på Kystvejen 
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Spørgsmål i relation til rammer for udstedelse af dispensationer 
 

15. Det er af afgørende betydning, at grundejere, der er eller vil komme i situationer med 

store omkostninger til etablering af separering af enkeltstående afløb, allerede i 

forbindelse med den politiske vedtagelse af spildevandsplanen kender præmisserne for 

at kunne opnå dispensation.  

Findes der konkrete kriterier for udstedelse af dispensation? 

Hvis nej, hvornår vil sådanne i givet fald foreligge? 

 

16. Det er ønskeligt, at der etableres procedurer, der sikrer, at grundejere på et så tidligt 

tidspunkt som muligt kan få et bindende tilsagn om, at dispensation i en konkret 

situation vil kunne forventes.  

Er dette muligt? 

Hvis nej, hvorfor ikke? 

 

Spørgsmål i relation til vejledning til grundejerne under processen 
 

17. Hvor kan den enkelte grundejer konkret henvende sig for at få en vis form for 

vejledning i forbindelse med arbejdet på egen grund? Der tænkes primært på 

vejledning fra kommunens side. 

Hvad kan der forventes vejledning om? 

Hvad vil en potentiel vejledning koste den enkelte grundejer? 

 

Besvarelsen af de stillede spørgsmål må forventes at udløse supplerende spørgsmål. 
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