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Amager Vest Lokaludvalg takker for at blive hørt i forbindelse med den
offentlige høring vedrørende ”Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008”.
Under gennemgangen, der også har fundet sted i samarbejde med
Miljøpunkt Amager, har lokaludvalget noteret sig, at der i Amager Vest
området er to aktuelle anlægsprojekter omtalt i spildevandsplanen. Det
ene drejer sig om afløb og rensning af vejvand i Ørestad Syd og det
andet om skybrudssikring i grundejerforeningen ”Verner” på
Stenlandsvej.
Ørestad Syd
Projektet med afledning og rensning af vejvand fra Ørestad Syd, for
efterfølgende udledning til åben recipient (kanaler/grøfter) på Kalvebod
Fælled rejser for os spørgsmålet om, hvorvidt det kalkulerede
rensningsanlæg er i stand til at rense vejvandet for indhold af salt om
vinteren samt for det generelle indhold af næringsstoffer og andre
miljøskadelige stoffer, fx olierester fra motorkøretøjer og cykler og andre
miljøbelastende rester fra eksempelvis henkastet affald på gader og
pladser, idet miljøbeskyttelseslovens bestemmelser på dette område er
særdeles restriktive.
Det pågældende projekt rejser endvidere spørgsmålet om, hvorvidt det
er koordineret med bestræbelser i Københavns Kommune om en
lovliggørende dispensation til at bibeholde en af By & Havn ulovligt
etableret sø på §3-område ude på Kalvebod Fælled for afledning af
regnvand (tilsyneladende også overfladevand) fra Arenakvarteret i
området. Af dispensationsansøgningen, der er udvirket af By & Havn,
fremgår det, at det drejer sig om regnvand fra Øst til Vest i området, og
at der er tale om vand fra tage, befæstede pladser og at det løber i åbne
render med faste brinker af beton til udløbet i den – indtil videre –
ulovligt etablerede sø som recipient på fælleden.
Med situationen finder lokaludvalget det for påkrævet, at der i
forbindelse med projektet om rensning af vejvandet er en
sammenhængende beskrivelse med den mere eller mindre lovlige løsning
på afledning af andet overfladevand fra området. Lokaludvalget er i den
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forbindelse opmærksom på, at spildevandsplanen opererer med to typer
af overfladevand: 1) Fra tage og overflader, der ikke er trafik- eller på
anden vis miljøbelastet) og 2) Vejvand, der er trafik- og/eller på anden vis
miljøbelastet.
I forbindelse med afledning og rensning af overfladevand er lokaludvalget
i særdeleshed opmærksom på, at det nu også drejer sig om rensning for
mikroplast og mikrogummi inden udledning til recipient.
Skybrudssikring af grundejerforeningen ”Verner”, Stenlandsvej
Lokaludvalget finder projektet i overensstemmelse med gældende
retningslinjer og bestemmelser for etablering af grønne klimaveje for
skybrudssikring og har derfor ingen bemærkninger til det.
Fredning af fælleden og spildevandsafledning
Til sidst ønsker lokaludvalget, at forvaltningen redegøre for, hvordan man
i henhold til fredningen af fælleden kan aflede spildevand til den.
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