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Høringssvar til forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen 2008
Amager Vest Lokaludvalg har med interesse set tillæg nr. 6 til
Spildevandsplan 2008, og vedrørende de kloakerings- og
skybrudsprojekter, der planlægges gennemført i Amager Vest.
Vedr. 6. 1. 10 Amager Fælled camping
Lokaludvalget nærer fortsat stor bekymring vedrørende etablering af
campingplads på Amager Fælled. Pladsen beslaglægger en ganske
betydelig del af fælledens sydlige del, ved en indretning og
anvendelse der alene tilgodeser turisterhvervet, med etablering af
opholds-, beboelses- og overnatningsfaciliteter for turister og i en vis
udstrækning fastboende.
Der vil ikke være plads til natur overhovedet, hvilket den fremlagte
kloakeringsplan for området tydeligt fastlægger. Planen er udformet,
så hele det udlagte område kan tilsluttes kloaknet for spildevand,
hvilket gælder for indrettede fællesfaciliteter som toiletter, bad,
cafeteria, kiosk og administration (kontor) samt toilet- og
spildevandsafløb fra de planlagte beboelseshytter og området til
autocampere, med tilkobling af vognene til kloaknettet.
Tilsvarende indretninger må antages at skulle ske vedrørende el og
vand, hvorfor hele området vil tage karakter af beboelsesområde, og
dermed er fælledbegrebet en saga blot for den del af Amager Fælled.
Da kloakeringsplanen er en del af spildevandsplanen savnes der i
planen en sammenhæng med plan for håndtering af overfladevand fra
campingpladsområdet – dels det forurenede overfladevand fra
befæstede, udlagte arealer og fra andre samlingssteder og pladser med
forurenet overfladevand som fx pladser med affaldscontainere,
affaldsspande ude i området og fra åbne ildsteder, hvor der anvendes
kemiske væsker etc., og dels overfladevand fra skybrud.
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Amager Vest 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.

Vedr. 6.5. 12 Sundby metrostation
Lokaludvalget mener ikke, at projektet ved Sundby Metrostation er
tydeligt nok beskrevet set i lyset af dets karakter og det indgreb det vil
medføre for et af vores mest unikke naturområder i København. Det
fremgår ikke hvorfor den allerede eksisterende hovedkanal syd for
Vejlands Allé ikke kan bruges i stedet for at grave en ny rørledning
ind over Amager Fælled.
Vi har derudover en række opklarende spørgsmål:
Hvordan vil den generelle funktion og kapacitet som kanalen har blive
påvirket ved at tilføre mere vand? Vi efterspørger en mere konkret
beskrivelse af, hvad man vil gøre og hvilken påvirkning det har for
funktionaliteten af den eksisterende kanal og miljøet/forurening?
Ørestad Vandlaug, der er en privat organisation ejet af
grundejerforeninger, står pt. for driften af kanalsystemet. Hvem skal
stå for driften af pumpestationen, der planlægges?
Som forvaltningen ved, lever der flere rødlistede dyrearter og sjældne
planter og dyr på området, hvor der nu planlægges opgravning. Vi er
især bekymrede for de bilag IV-arter, som er beskyttet efter EU's
naturbeskyttelsesdirektiver. Reglerne om beskyttelse af disse arter
indebærer, at levevilkår for dyrene ikke må forringes og at
myndighederne ikke tillader eller planlægger aktiviteter der kan skade
dyrenes yngle- eller rastepladser, hvilke dette anlægsprojekt højst
sandsynligt vil gøre. Der er allerede ifølge Biomedia rapporten fra
2013 beskrevet en kraftig reducering af bilag IV-arter formentlig som
følge af dræning, trafikdrab, tilgroning og byudvikling1.
Når der planlægges en opgradering af vandkapacitetsføringen til
Amager Fælleds kanaler, går vi ud fra at dette betyder, at der skal
graves på Amager Fælled. Det kan lokaludvalget ikke støtte op om og
påpeger endnu engang at naturområdet syd for Grønjordssøen skal
bevares, som det er - grundet områdets unikke dyre- og planteliv.
Lokaludvalget vil gerne bede om en afklaring på hvilke konsekvenser
det vil have for den sårbare natur på området, at forvaltningen
planlægger en ny drænløsning fra Sundby Metro station. Vi ønsker
ikke at naturområdet med dets flora og fauna ødelægges.
Vedr. 6.7.3 Remiseparken
Lokaludvalget vil igen påpege fredningsspørgsmålet i forhold til at
lede urenset overflade vand til Amager Fælleds kanaler. I stedet for at
lede vandet væk fra området, kan der med miljømæssige fordele
anlægges opsamlingskapacitet for nedsivning og fordampning samt et
genanvendelsesanlæg, så vandet kan bruges i husholdningerne til fx
toiletskyl, vask og rengøring.

1

Biomedia rapport 2013 Fugle, padder og krybdyr på Amager Fælled
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Vedr. 6.1. 11. Oliefabriksvej 2 tager lokaludvalget planerne for
planlagte anlægsprojekter til efterretning.
Generelt
I forhold til de tre førstnævnte projekter, beder lokaludvalget svar på
følgende:
Har forvaltningen fået dispensation for fredningen i forhold til at evt.
forurenet vand vil komme til at løbe i kanalsystemet på Amager
Fælled? Er der en undersøgelse af hvilke konsekvenser indgrebene vil
have på strandengens dyre- og planteliv i relation til EU´s habitats
direktiv?
Lokaludvalget takker Teknik- og Miljøforvaltningen for at blive
inddraget i høringen vedr. tillæg 6 til Spildevandsplan.

Med venlig hilsen
Formand for Amager Vest Lokaludvalg
Lars Rimfalk Jensen
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