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1 Indledning 
 

Det er kommunalbestyrelsen, der udstikker målene og 
serviceniveauet for spildevandsplanlægningen i 
Hvidovre Kommune. 
 
Til dagligt bliver spildevandsområdet varetaget af 
kommunens Center for Plan og Miljø, som 
miljømyndighed, og af forsyningsselskaberne HOFOR 
og BIOFOS, der står for hhv. bortledning og rensning af 
spildevand og regnvand.  
 
I 2012 indgik Hvidovre Forsyning i det fælles-
kommunale forsyningsselskab HOFOR (Hovedstadens 
Forsyningsselskab), som i dag varetager bortledning af 
regn- og spildevand i Albertslund, Brøndby, Dragør, 
Herlev, København, Rødovre, Vallensbæk og Hvidovre. 
Rensningen af spildevandet fra Hvidovre Kommune 
varetages af det fælleskommunale selskab BIOFOS, 
der består af det tidligere Lynettefællesskab I/S og 
Spildevandscenter Avedøre I/S. 
 
Hvidovre Kommunes Spildevandsplan 2017 er 
udarbejdet i samarbejde mellem kommunen og de to 
forsyningsselskaber HOFOR og BIOFOS. 
 
Rammer for Hvidovre Kommunes Spildevandsplan 
2017 
Spildevandsplanen omhandler alt spildevand i Hvidovre 
Kommune. Miljøbeskyttelsesloven definerer spildevand 
som vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, 
øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer. Dvs. at 
spildevand også inkluderer regnvand. 
 
Husspildevand er spildevand fra husholdninger, 
herunder afløb fra toiletter.  
 

Fra virksomheder er der typisk også tale om 
processpildevand, kølevand, filterskyllevand m.v. 
 
Spildevand fra befæstede arealer er regnvand fra tage, 
veje, parkeringspladser og lignende. 
Vand fra omfangsdræn og drænvand fra kirkegårde 
betragtes også som spildevand. 
 
Drænvand fra haver eller lavtliggende arealer er ikke 
spildevand, og det må derfor ikke ledes til kloakken.  
 
Formålet med spildevandsplanen er, at Hvidovre 
Kommune har en plan for afledning, rensning og anden 
bortskaffelse af spildevand og regnvand. 
Spildevandsplanen 2017 erstatter den eksisterende 
Spildevandsplan fra 20021. Spildevandsplanen fra 2002 
har været suppleret af politisk vedtagne strateginotater 
med funktion af tillæg til spildevandsplanen2 og 3. 
 
Spildevandsplan 2017 udgør Hvidovre Kommunes 
administrative grundlag, og sætter retningslinjerne for 
forsyningsselskabernes arbejde i Hvidovre Kommune. 
Spildevandsplanen indeholder derfor både kommunens 
målsætninger og serviceniveau, samt strategier og 
planer for fremtidige spildevandsprojekter. 
 
Mål og strategier har på den måde stor betydning i 
planen, da det er gennem disse, at kommunen som 
myndigheden har indflydelse på forsyningens arbejde. 
For at sikre, at kommunens mål på spildevandsområdet 
bliver opfyldt, indeholder planen beskrivelser af det 
serviceniveau forsyningsselskaberne skal leve op til. 
 

                                                           
1 Spildevandplan, Hvidovre Kommune, August 2002 
2 Revision af målsætning for spildevandsområdet, Hvidovre 
Kommune, Teknisk Forvaltning, Maj 2003 
3 Strategiplan 2007, Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 
Kloakforsyningen, Maj 2007 
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I samspil med Hvidovre Kommunes Strategi for 
klimatilpasning 20144 tager Spildevandsplan 2017 
højde for de udfordringer med håndtering af regn- og 
spildevand, som klimaforandringerne medfører.  
Vi forventer, der kommer flere og kraftigere 
regnhændelser og skybrud. Det giver øget risiko for 
oversvømmelser af især kældre og overløb af fortyndet 
spildevand til vandområderne. Udledning af fortyndet 
spildevand påvirker bademulighederne i Kalveboderne 
og belaster vandmiljøet.  
 
Statens vandplaner og vandområdeplaner opstiller 
miljømål for alle vandområder og sætter fokus på hele 
vandkredsløbet. Som følge heraf skal 
spildevandsplanen, bl.a. via samspil med de øvrige 
planer på vandområdet, medvirke til at gøre en indsats 
for at mindske udledningen af regnvandsfortyndet 
spildevand til Damhusåen/Harrestrup Å, Kalveboderne 
og Køge Bugt. 
 

                                                           
4 Strategi for klimatilpasning 2014, Hvidovre Kommune, 2014 

Spildevandsplanens opbygning 
Spildevandsplan 2017 består af en hovedplan og af 
tillæg som løbende kan komme til som tilføjelser til 
planen.  
 
Hovedplanen består af kommunens målsætninger og 
strategier for dimensionering af og funktionskrav til 
kloak- og regnvandssystemet, til håndtering og 
afledning af regnvand som følge af klimaforandringer, 
nedsivning, takstudvikling m.m.  
 
Tillæg 1: ”Status og plan” beskriver hvordan regn- og 
spildevand afledes og renses i dag samt opridser de 
overordnede planer for HOFORs kommende 
spildevandsprojekter i Hvidovre Kommune. 
 
Efterfølgende vil der inden hvert større konkret 
spildevandsprojekt, der medfører ændring af 
kloakoplande, blive udarbejdet et tillæg til 
Spildevandsplan 2017.  
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2 Målsætninger og administration 
 
Hvidovre Kommune er spildevandsmyndighed og via 
spildevandsplanen beslutter Kommunalbestyrelsen, 
hvilke mål og hvilken serviceniveau 
forsyningsselskaberne HOFOR og BIOFOS skal 
realisere i kommunen. De mål og den service Hvidovre 
Kommune ønsker at tilbyde borgere og virksomheder i 
forbindelse med afledning af regn- og spildevand er 
nedfældet i seks overordnede målsætninger. 
 

• Regn- og spildevand skal afledes effektivt, 

således at det ikke er til gene for borgere og 

virksomheder 

• Regn- og spildevand skal håndteres så 

gældende love, normer og almindelig praksis på 

området overholdes. 

• Regn- og spildevand skal håndteres således at 

det ikke medfører unødige ulemper, herunder 

risiko for forurening af grundvandet og 

forringede forhold i recipient. 

• Myndigheden og forsyningsselskaberne skal 

udvise fremsynethed og god planlægning inden 

for spildevandsområdet, herunder tage højde for 

forandringerne i klimaet. 

• Myndigheden og forsyningensselskaberne skal 

bidrage til attraktive løsninger, åbenhed og 

information. 

• Forsyningsselskaberne skal sikre et 

velfungerende system og fastholde anlæggets 

værdi. 

 

Målsætningerne ligger til grund for kommunens 
administration af afledningen af alt regn- og spildevand 
indenfor kommunegrænsen.  
 
Målsætningerne skal sikre tilfredsstillende afledning og 
behandling af regn- og spildevand for borgere, 
virksomheder og det omkringliggende miljø.  
 
Forsyningsselskaberne er forpligtet til at handle i 
overensstemmelse med den kommunale planlægning 
og dermed de opstillede mål. 
 
Forsyningsselskaberne HOFOR og BIOFOS har 

tilsvarende udviklet visioner for deres arbejde.  

HOFOR har en vision om at skabe bæredygtige byer 

baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger. 

BIOFOS har som vision at være branchens mest 

effektive til at håndtere spildevand og udvinde 

ressourcerne. Samt være teknologisk førende og have 

det mest attraktive kompetencemiljø. 

Der er god overensstemmelse mellem tankerne bag 

Hvidovre Kommunes og forsyningernes målsætninger. 

Forsyningernes visioner, missioner, mål m.v. kan 

løbende ændres. Ændringerne vil blive behandlet af 

forsyningsselskabernes bestyrelser, hvor Hvidovre 

Kommune er repræsenteret. 

Yderligere oplysninger om HOFOR’s og BIOFOS’s 
visioner kan findes på henholdsvis www.hofor.dk og 
www.biofos.dk. 
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2.1 Mål for serviceniveauet: 
Dimensioneringspraksis og funktionskrav 

Hvidovre Kommunes mål for den service som 
forsyningerne skal levere for kapaciteten i systemet, er 
blandt andet defineret gennem dimensioneringspraksis 
og funktionskrav. Målene for serviceniveauet gælder for 
alle ejendomme, der er tilsluttet kloakforsyningen. 
 
For at kunne aflede regn- og spildevand effektivt 
dimensioneres afløbssystemer til at kunne transportere 
en vandmængde således, at god afledning af vandet 
fra et område sikres.  
 
Ved nyanlæg eller tilsvarende større renoveringer skal 
afløbssystemet leve op til kriterierne i 
spildevandskomiteens anbefaling til dansk praksis Skrift 
275 inklusiv klimafaktor fra Skrift 306. Klimafaktoren 
tager højde for fremtidige klimaændringer. 
 
Dimensioneringskriteriet for ledningerne foreskriver, 
hvorledes en nyanlagt afløbsledning skal fungere under 
en given regnhændelse. De samme kriterier er 
gældende ved større sammenhængende renoveringer 
af afløbssystemet.   
 
Funktionskrav er beskrevet for afløbsledninger, der 
afleder regnvand fra terræn, enten via ledninger, der 
transporterer både regn- og spildevand i 
fælleskloakerede områder, eller via separate 
regnvandsledninger. Funktionskravene beskrevet i 
tabel 1 er baseret på statistiske hændelser. Det er 
således muligt at opleve gener fra afløbssystemet 

                                                           
5 Skrift 27 – Funktionspraksis for afløbssystemer under regn, IDA 
Spildevandskomiteen, 2005 
6 Skrift 30 – Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende 

regnintensiteter, IDA Spildevandskomiteen, 2014 

oftere end det ved funktionskravene beskrevne 
tidsinterval. Det skyldes, at en regnhændelse, der 
statistisk set forventes at forekommer en gang hvert 5. 
år, i perioder godt kan forekomme oftere. 

 

 
 
På grund af udvikling i måden hvorpå afløbsledninger 
dimensioneres, samt ændringer i forhold til den 
dimensionsgivende regn, øget areal og befæstelse, kan 
en eksisterende afløbsledning ikke forventes at aflede 
samme mængde vand som nye eller nyrenoverede 
afløbsledninger. HOFOR vil dog, efterhånden som 
afløbsledningerne i Hvidovre Kommune bliver fornyet, 
sikre kapaciteten således, at ledningerne og det øvrige 
anlæg til afledning af vand bringes op til det fastlagte 
serviceniveau. Det forventes at tage 30-50 år at 
implementere serviceniveauet for alle HOFORs 
afløbsledninger i Hvidovre Kommune. Opfyldelse af 
serviceniveauet kan, som alternativt til at ændre 
afløbssystemet, opfyldes ved at frakoble en del af 
regnvandet, hvorved der skabes tilstrækkelig kapacitet 
til det resterende regnvand i de eksisterende systemer. 
 
I områder hvor Hvidovre Kommune i samarbejde med 
HOFOR i fremtiden vælger at aflede regnvand 
alternativt frem for i traditionelle underjordiske lukkede 
rørsystemer, kan forholdene omkring vand på 
overfladen være væsentlig anderledes. Systemet skal 

Ledningstype Funktionskrav 

Fællessystem   

Enstrenget system i bolig og erhvervsområder 

Stuvning til terræn, ikke oftere end 
hver 10. år. 

Regnvandssystem 

Tostrenget system i bolig og erhvervsområder 

Stuvning til terræn, ikke oftere end 
hver 5. år. 

Tabel 1. Funktionskrav - 
Tilladelig gentagelsesperiode 
ved opstuvning til terræn jf. 
Spildevandskomiteens Skrift 
27. 
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imidlertid i samme udstrækning være dimensioneret til 
at kunne håndtere minimum den samme vandmængde, 
som hvis der var tale om en lukket ledning. Derudover 
er det nødvendigt med en konkret vurdering af risikoen 
for at oversvømme boliger og vigtig infrastruktur og 
mulighederne for etablering af overløb. 
 
 
Fastsættelse af dimensioneringskriteriet efter Skrift 27 
er en ændring i forhold til det tidligere fastsatte 
kriterier7. Ændringen lægger ikke op til en stramning af 
kriterierne, men er et udtryk for at Hvidovre Kommune 
fremover bruger de kriterier, som betragtes som 
almindelig praksis på området.  
 
 
 
 
 

 
Underjordisk bassin i Kystagerparken 

                                                           
7 Revision af målsætning for spildevandsområdet, Hvidovre 

Kommune, Teknisk Forvaltning, Maj 2003 

2.2 Mål for drift, vedligehold og fornyelse 
Hvidovre Kommunes målsætninger om regn- og 
spildevandsafledning tager udgangspunkt i god og 
fornuftig administration af området. Det er derfor vigtigt, 
at den daglige drift og arbejdet med systemet forløber 
fornuftigt, godt planlagt og at der etableres samarbejde, 
hvor det giver mening, medfører besparelser eller 
skaber værdi.  
 
HOFOR varetager driften, vedligeholdelsen og 
fornyelsen af regn- og spildevandssystemet. Driften 
skal sammen med vedligehold og løbende fornyelse 
sikre et velfungerende system, samt at værdien af 
anlægget opretholdes.  
 
Det skal overvejes i hvert enkelt renoveringsprojekt 
eller nyanlæg, om håndtering af 
Klimatilpasningsplanens8 ekstremregn kan tænkes ind, 
og om man ved valg af alternativ håndtering af 
regnvand kan bidrage til rekreative værdier og et mere 
attraktivt bymiljø under hensyntagen til områdets 
karakteristika. 
 
I Hvidovre Kommune er tilstanden af systemet sådan, 
at der frem til 2020 primært fokuseres på udbygning af 
systemet og på at sikre tilstrækkelig kapacitet suppleret 
af nødvendige ledningsrenoveringer9.  
 
Det er HOFOR, der har den direkte kontakt til borgerne 
og virksomheder i tilfælde af problemer med 
afledningen af spildevand i forsyningens ledningsnet. 
HOFOR har ansvaret for at afhjælpe problemerne inden 
for en rimelig tidshorisont, så borger og virksomheder 
kan aflede regn- og spildevand problemfrit. 

                                                           
8 Strategi for klimatilpasning 2014, Hvidovre Kommune, 2014 
9 Strategiplan 2007, Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 

Kloakforsyningen, Maj 2007 
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HOFOR skal bidrage til opsporing af fejlkoblinger i eget 
system. Fejlkoblinger forekommer, når der fejlagtigt 
tilledes spildevand til regnvandssystemet, og 
recipienterne derfor belastes. Ligeledes er der tale om 
fejlkoblinger, når regnvand tilledes et afløbssystem, der 
udelukkende er tiltænkt spildevand. Der er i de tilfælde 
tale om uvedkommende vand. Når regnvandet skal 
renses sammen med spildevandet, er omkostningen til 
håndteringen af vandet større. Store mængder 
regnvand i spildevandssystemet kan desuden medføre 
spildevand på terræn og aflastning fra 
spildevandssystemet til recipienter, fordi systemet ikke 
kan rumme de øgede vandmængder. 
 

Årligt møde med forsyningerne 
HOFOR’s arbejde i kommunen drøftes årligt mellem 
Hvidovre Kommune og HOFOR.  
 
På mødet skal drøftes følgende punkter: 

- Renoveringsplan 

- Nye projekter 

- Koordinering af projekter 

- Serviceniveau for borger og virksomheder 

- Overholdelse af kommunens serviceniveau 

- Økonomi herunder budget for nye projekter, drift 

og vedligehold 

- Takstudvikling 

Andre emner kan tages op efter behov. 
 
BIOFOS varetager rensningen af det regn- og 
spildevand der ledes til Renseanlæg Avedøre og 
Renseanlæg Damhusåen 
 
BIOFOS’s arbejde i kommunen drøftes årligt mellem 
Hvidovre Kommune og BIOFOS. 
 
På mødet skal drøftes følgende punkter: 

- Renoveringsplan 

- Nye projekter 

- Koordinering af projekter 

- Økonomi herunder budget for nye projekter, drift 

og vedligehold 

Andre emner kan tages op efter behov. 
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2.3 Mål for datahåndtering 
HOFOR skal som et led i driften til stadighed indsamle 
og oparbejde et datagrundlag, så drift, vedligehold og 
nyanlæg kan planlægges hensigtsmæssigt. Dette skal 
sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig belastning 
af miljøet ved at skabe tilstrækkeligt kendskab til 
afløbssystemet. HOFORs hydrauliske modeller skal 
give et retvisende indblik i den gensidige påvirkning af 
afløbssystemer og recipienter, samt opstuvning på 
terræn. 
 
Datagrundlaget skal blandt andet indeholde oplysninger 
om udledninger af vand, driftsforhold, overvågning, 
styring, skybrud og planlægning til brug for både 
myndighed og forsyning. 
 
Analysearbejde af anlæggets kapacitet 
Som konsekvens af ændret serviceniveau og anlægs- 
og renoveringsprojekter er det nødvendigt med en 
løbende genberegning af stuvningsniveauer og 
kapacitetsbegrænsninger i hele regn- og 
spildevandsoplandet i Hvidovre Kommune. 
Genberegningen tager udgangspunkt i en 
kvalitetssikret og opdateret hydraulisk model af 
afløbssystemet og indbefatter en oplistning og 
prioritering af geografiske områder med stuvnings- og 
kapacitetsproblemer.  
 
SRO 
Afløbssystemet i Hvidovre Kommune har i dag et 
veludbygget SRO (Styrings- og overvågningssystem) 
der tjener både drifts- og planlægningsformål. Efter 
dannelsen af HOFOR er der udarbejdet en SRO 
strategi, der gælder for alle vand- og 
spildevandsselskaber i selskabet. Denne strategi har til 
formål at standardisere SRO området bl.a. for at kunne 
reducere omkostningerne til drift og vedligehold af SRO 

systemet. Det forventes, at implementeringen af denne 
standardisering vil ske løbende i perioden 2015-2020. 
 
Dokumenteret SpildevandsSikkerhed (DSS) 
Dokumenteret SpildevandsSikkerhed (DSS) er et aktivt 
ledelsesværktøj, der fokuserer på de væsentligste risici 
inden for spildevandforsyningens hovedområder: 

- Forbrugernes tilkobling  

- Spildevandsledninger herunder pumpestationer mv 

- Rensning og udledning til recipient 

- Afledning af regnvand 

Hvert led i spildevandsystemet bliver vurderet i forhold 
til, hvad der kan gå galt, hvor kritisk det vil være for 
forbrugerne og recipienten, samt i forhold til hvordan 
problemerne kan forebygges.  
 
HOFOR skal sikre, at de væsentligste risici styres ved 
at spildevandssikkerhed indarbejdes i virksomhedens 
generelle ledelsessystem. Dokumentation for 
sikkerheden opnås gennem en certificering, hvor en 
uvildig kontrolinstans verificerer, at der er retningslinjer 
for, hvordan sikkerheden opretholdes, og at 
medarbejderne følger retningslinjerne. 
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Badevandskvalitet  
Det er nødvendigt at reducere mængden og forbedre 
kvaliteten af det vand, der afledes til vandområderne fra 
afløbssystemet for at sikre en god badevandskvalitet på 
stranden i Lodsparken. 
 
Hvidovre Kommune ønsker en god badevandskvalitet 
på stranden i Lodsparken med mulighed for at man kan 
bade i badevandssæsonen fra 1. juni til 1. september.  
 
Målet om god badevandskvalitet opnås ved at HOFOR 
udfører forureningsundersøgelser, kontrolovervågning, 
intelligent styring af afløbssystem mm. Aktiviteten skal 
bidrage til færre overløb og dermed forbedre 
badevandskvaliteten i Kalveboderne. 
 
Der er i samarbejde med en række andre kommuner 
opstillet en model, der bidrager til varsling af forringet 
badevandskvalitet, som følge af overbelastning af 
spildevandssystemet. Modellen er udarbejdet af DHI. 
HOFOR skal fortsat bidrage med data 
badevandsvarslingssystemet. 
 
 

 
Stranden ved Lodsparken 

Klimatilpasning 
I fremtiden forventes øgede nedbørsmængder på grund 
af klimaforandringer. Hvidovre Kommune skal for at 
imødekomme afledningen af øgede regnmængder 
kunne vurdere om afløbssystemet skal udbygges. Til 
brug for denne analyse er der behov for et 
datagrundlag, der belyser klimaforandringernes 
påvirkning af systemet. 
 
HOFOR skal bidrage med følgende til Hvidovre 
Kommunes klimaarbejde. 
 

- Gennemføre supplerende og uddybende 

analyser af klimadata med henblik på at sikre et 

bedre datagrundlag end det eksisterende, 

herunder oversvømmelseskort samt analysere 

konsekvenser af forskellige klimaprojekter 

(dynamisk tilpasning)  

- Gennemføre beregninger med henblik på at 

fastlægge konkrete projekters bidrag til at opnå 

klimatilpasningsplanernes mål 

- Sparring om udformning af arealer med henblik 

på at sikre optimale løsninger under 

hensyntagen til håndtering af regnvand i 

området 

- Dialog med private om udformning af lokale 

regnvandsprojekter, herunder eventuelt også 

LAR-projekter  
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2.4 Håndtering af klimaforandringer og afledning 
af regnvand  

Klimaforandringerne medfører kraftigere og hyppigere 
regnhændelser, og dermed større vandmængder, der 
skal håndteres. Hvidovre Kommune har i 2014 vedtaget 
en strategi for klimatilpasning10, der skal sikre, at der 
blive taget hånd om de udfordringer 
klimaforandringerne skaber. 
 
Spildevandsplan 2017 og Strategi for Klimatilpasning 
2014 beskriver begge håndteringen af regnvand.  
 
Spildevandsplanen beskæftiger sig med 
regnhændelser, der kan betragtes som hverdagsregn, 
som forekommer mange gange hvert år og regn med 
en intensitet op til de dimensionsgivende 
regnhændelser. Denne tilpasning af systemet 
varetages af HOFOR og finansieres igennem 
vandafledningsbidraget. Ekstremregn, som statistisk set 
forekommer sjældnere end hvert 10. år for 
fælleskloakerede områder og hvert 5. år for 
separatkloakerede områder, ligger uden for 
spildevandsplanen og skal varetages af Strategi for 
klimatilpasning 2014.  
 
I Hvidovre Kommunes strategi for klimatilpasning indgår 
en politisk målsætning om, at der ved skybrud op til en 
100-årshændelse der er fremskrevet til om 100 år, 
maksimalt må stå op til 10 cm vand på vejene.  
 
Kommunens arbejde med klimatilpasning i det omfang 
det ligger inden for forsyningens serviceniveau skal 
indarbejdes i spildevandsplanen i forbindelse med de 
konkrete projekter.  
 

                                                           
10 Strategi for klimatilpasning 2014, Hvidovre Kommune, 2014 

Hvidovre Kommune ønsker som beskrevet i de 
overordnede målsætninger, at såvel Hvidovre 
Kommune som myndighed og forsyningsselskabet 
udviser fremsynethed og god planlægning inden for 
spildevandsområdet, herunder tager højde for 
forandringerne i klimaet. Således ønskes det, at 
HOFOR i forbindelse med projekter på afløbssystemet 
har fokus på at skabe robuste løsninger, hvor 
klimaforandringerne ud over spildevandsplanens 
område tænkes ind, så de i et vist omfang også kan 
rumme skybrudsvand. Sådanne løsninger vil kunne 
delfinansieres efter en model hvor forsyningsselskabet 
medfinansierer den del af anlægget, der har en 
hydraulisk funktion. 
 
Der er forskellige muligheder for håndtering af 
regnvand og klimasikring af afløbssystemerne, så de 
kan leve op til forsyningens serviceniveau: 
 

• Separering af regn- og spildevand 

• Nedsivning 

• Lokal afledning af regnvand og frakobling af tag- 
og vejvand 

• Magasinering  

• Klimatilpasningsprojekter 

Separering af regn- og spildevand 
Den østlige del af Hvidovre afleder primært vand via et 
fællessystem, og den vestlige del afleder primært via et 
separatsystem.  
 
I fælleskloakerede systemer ledes regn- og spildevand i 
samme kloak. Dette medfører en risiko for overløb af 
spildevand fra kloakken under kraftig regn. Ved at 
separere systemet, så regnvand og spildevand afledes 
hver for sig aflastes spildevandssystemet og 
regnbetingede overløb af spildevand undgås. 
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Separatkloakering kan foregå på flere måder dels ved 
frakobling af alt regnvand i området eller ved delvis 
frakobling, hvor vejvandet frakobles, men tagvandet fra 
borgerne forbliver tilsluttet. 
 
Nedsivning 
Overfladevand fra tage og befæstede arealer kan 
nedsives i jorden. Der skal indhentes 
nedsivningstilladelse hos Hvidovre Kommune, før der 
må etableres nedsivningsanlæg. 
 
Mulighederne for nedsivning af regnvand i Hvidovre 
Kommune er langt fra uproblematiske. Geologiske 
forhold med meget leret jord og beskyttelse af 
drikkevandsressourcen er afgørende for, hvor 
nedsivning af regnvand kan ske og under hvilke vilkår.  
 
Lokal afledning af regnvand (LAR) og frakobling af tag- 
og vejvand 
LAR løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) er 
metoder til at håndtere og nedsive eller forsinke 
regnvandet lokalt. Håndtering af regnvand på egen 
grund kan bidrage til en aflastning af de eksisterende 
afløbssystemer. 
 
Hvidovre Kommune ønsker, at fremme kollektive 
løsninger til afledning af vand. Håndteringen af 
regnvand i hvert enkelt område afklares i forbindelse 
med klimatilpasningsprojekter og 
renoveringer/udbygninger af systemet. De enkelte 
projekter kan kræve vedtagelse af tillæg til 
spildevandsplanen. 
 
Lokal håndtering af regnvand i Hvidovre beror således i 
høj grad på en konkret vurdering af mulighederne i det 
enkelte lokalområde. Økonomi, effektivitet og 
muligheden for synergieffekter er tungtvejende i forhold 
til valg af løsninger.  

 
Magasinering 
For at håndtere de øgede regnmængder kan 
magasinering af regnvandet bruges til at skabe mere 
plads i systemet, så oversvømmelser undgås. Det kan 
dreje sig om traditionelle bassiner eller indretning af for 
eksempel veje og pladser, så der kan stå vand på 
terræn uden at ødelægge omgivelserne. 
 
Magasinering kan også udføres som rørbassiner, hvor 
ledninger udføres med en større dimension for at kunne 
rumme en større mængde regnvand uden at blive 
overbelastet. 
 
Klimatilpasningsprojekter 
I områder, der er udpeget til klimatilpasning eller hvor 
der skal foretages renoveringer eller udbygninger, 
vælges en strategi for udbygning af det offentlige 
afløbssystem baseret på, hvad der anses for 
økonomisk, miljømæssigt og teknisk mest 
hensigtsmæssigt i de enkelte områder.  
 
Der kan være tale om: 

• Udbygning/opgradering af det eksisterende 
system, 

• Udførelse af separat system til afledning af 
vejvand, 

• Alternativ håndtering af regnvand over jorden  

• Etablering af LAR-løsninger  

Eller der kan være tale om en kombination af 
ovenstående. 
 
For klimatilpasningsprojekter i konkrete områder vil der 
blive udarbejdet et notat, som belyser projektets fordele 
og ulemper – herunder økonomi, miljø, æstetik, sikker-
hed og sundhed, trafikale gener, adgangsforhold mv.  
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Det overvejes i hvert enkelt projekt, om håndtering af 
klimatilpasningsplanens ekstrem regn kan tænkes ind, 
og om man ved valg af alternativ håndtering af 
regnvand kan bidrage til rekreative værdier og et mere 
attraktivt bymiljø under hensyntagen til områdets 
karakteristika. 
 

 
LAR i grundejerforeningen Baunebakken  

 
Skybrud 
Skybrud ligger uden for forsyningens ansvarsområde. 
Løsningen af udfordringerne ved skybrud er beskrevet i 
Hvidovre Kommunes Strategi for klimatilpasning. I 
strategien er der udpeget en række indsatsområder for 
hvilke der skal udarbejdes en konkretiseringsplan. 
Konkretiseringsplanen skal fastlægge, hvilke projekter 
der vil være behov for at gennemføre i det enkelte 
område for at sikre mod skybrud.  
 
I de enkelte projekter er det vigtigt at lave robuste 
løsninger, hvor det så vidt muligt undgås at 
skybrudsvandet forurenes af spildevand og 
skybrudsvandet holdes væk fra spildevandssystemet, 
så dette ikke overbelastes. 
 
Udtræden af spildevandsforsyningen for tag og 
overfladevand 
Enkeltstående boligers udtræden af 
spildevandsforsyningen med hensyn til regnvand, 

(eksempelvis når enkelte boliger ønsker at etablere 
faskiner) accepteres som udgangspunk ikke, da det er 
meget vanskeligt at vurdere om tilbagebetaling af en 
del af tilslutningsbidraget vil bidrage til eller belaste 
spildevandsforsyningen økonomisk. 
 
I områder hvor frakobling af tagvand på private 
matrikler eller en omlægning af eksisterende 
regnvandsafledningsprincip er en del af den samlede 
klimatilpasningsløsning, kan der efter en konkret 
vurdering i det enkelte projekt ske en udtræden af 
spildevandsforsyningen for tag og overfladevand og 
tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget efter 
reglerne i gældende Betalingsvedtægt11. 
 
For at en sådan ændring i afledningsprincippet kan 
finde sted, vil det kræve, at der udarbejdes et tillæg til 
spildevandsplanen. 
 
Energi- og Vandværkstedet  
Samtænkning af forsyningsstrukturer, byplanlægning 
og private husholdningers foranstaltninger er en af 
forudsætningerne for at HOFOR vil kunne håndtere 
klimaforandringernes påvirkning med både øgede 
regnmængder og ekstremregn i form af skybrud. 
 
HOFOR skal drive Energi- og Vandværkstedet, med 
fokus på bl.a. at tilbyde forløb om vandets kredsløb og 
klimaforandringernes påvirkning af kravene til 
spildevandssystemerne og den enkelte husholdning. 
Forløbene henvender sig til skoleelever i 
forsyningsområdet samt undervisere, beslutningstagere 
mv., med henblik på at fremme en forståelsen for 
helhedsorienteret håndtering af klimatilpasning og 
vandets kredsløb på lang sigt 

                                                           
11 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S 2015 
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2.5 Udledning til Damhusåen/Harrestrup Å 
Damhusåen/Harrestrup Å er en vigtig afvandingsvej for 
kommunerne i oplandet. Ti kommuner i oplandet 
(Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, 
Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og 
Rødovre) og deres respektive spildevandsselskaber 
(herefter Parterne) har indledt et 
tværkommunaltsamarbejde omkring forebyggelse af 
oversvømmelser ved skybrud gennem en fælles og 
koordineret udnyttelse af kapaciteten i å-systemet. 
Harrestrup Å-systemet med oplande og berørte 
strækninger kan ses på figur 1. 
 
I forbindelse med samarbejdet er visse bestemmelser i 
gældende landvæsenskommissionskendelser blevet 
ophævet. Det gælder bestemmelser, der vedrører 
betaling for vandløbsvedligeholdelse, udledning af 
spildevand, samt funktionskrav til bassiner og vandløb 
m.m. herunder flodemål til Damhusåen/Harrestrup Å 
ophævet. Alle øvrige bestemmelser i 
landvæsenskommissionskendelserne er fortsat 
gældende. Dette er i Hvidovre Kommune sket i 2016 
ved vedtagelse af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2002.  
 
De kendte Landvæsenskommissionskendelser i 
Hvidovre Kommune er oplistet i bilag 1.  
 
Grundlaget for aflysningen af kendelserne er fælles for 
alle 10 kommuner i samarbejdet. 
Meddelelse af nye udledningstilladelser og regulering af 
eksisterende udledningstilladelser til Harrestrup Å-
systemet vil fremover ske på grundlag af de til enhver 
tid gældende lovbestemte regler herom.  

 
 
Eksisterende udledningsrettigheder til Harrestrup Å-
systemet bortfalder ikke. Det er dog en forudsætning 
herfor, at rettighedshaveren – fx en borger eller 
virksomhed – kan sandsynliggøre sin udledningsret, 
f.eks. ved at fremvise selve udledningstilladelsen.  
En tilladelse til udledning kan dog godt efter en konkret 
vurdering ændres eller revideres efter 
miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, hvis 
miljømyndigheden vurderer, at der er grundlag herfor, 
og hvis de almindelige forvaltningsretlige regler for 
tilbagekaldelse og ændring af afgørelser overholdes. 
 

Figur 1 
Kort over 
Damhusåens/Harrestrup Å’s 
opland og berørte 
strækninger 
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Parternes egne eksisterende udledningsrettigheder til 
Harrestrup Å-systemet består ligeledes. Parterne har 
aftalt, at samtlige af Parternes egne 
udledningstilladelser, der direkte eller indirekte er 
baseret på landvæsenskommissionskendelsernes 
bestemmelser, skal revideres efter det nye 
aftalegrundlag. Den praktiske gennemførelse og 
tidshorisont for revisionerne aftales mellem Parterne. 
 
Fremtidige regler om betaling for vandløbsregulering og 
vandløbsvedligeholdelse af Damhusåen/Harrestrup Å 
fastsættes efter vandløbslovens regler herom i et nyt 
vandløbsregulativ. Det er desuden parternes intention, 
at der indgås aftaler om fælles retningslinjer for 
udledning til Harrestrup Å-systemet. 
 
Indtil det nye vandløbsregulativ bliver vedtaget, er det 
gennem samarbejdsaftalen besluttet, at udgifterne til 
vandløbsvedligeholdelse af Harrestrup Å-systemet 
afholdes efter myndighedsprincippet.  

 
Damhusåen/Harrestrup Å 
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3 Organisering af spildevandsområdet 
 
Spildevandsområdet i Hvidovre Kommune er i dag, som 
beskrevet i indledningen, delt mellem den kommunale 
miljømyndighed og de to forsyningsselskaber HOFOR 
og BIOFOS.  
 
Hvidovre Kommune har pligt til at sikre afledningen og 
rensningen af spildevand. Som miljømyndighed har 
kommunen ansvaret for udarbejdelsen af 
spildevandsplanen.  
 
Ligeledes er det miljømyndigheden, der giver tilladelse 
til tilslutninger af vand fra virksomheder og i forbindelse 
med midlertidige tilslutninger ved eksempelvis 
anlægsprojekter og grundvandssænkninger.  
Gennem miljøtilsyn og tilslutningstilladelserne vil 
Hvidovre Kommune arbejde for brug af BAT (Bedst 
Anvendelig Teknologi) på virksomhederne 
 
Tilladelse til afledning af husspildevand fra private 
boliger gives i forbindelse med byggetilladelsen efter 
Byggeloven. 
 
HOFOR har ansvaret for at aflede spildevand fra 
borgere og virksomheder på en sundhedsmæssig, 
miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde. HOFOR 
driver og vedligeholder spildevandssystemet, der består 
af kloakledninger, offentlige stikledninger i veje, brønde, 
pumpestationer, bassiner m.m. HOFOR’s ansvar går 
frem til skel til privat ejendom. HOFOR har 
forsyningspligt i de udpegede kloakoplande og skal føre 
stik frem til skel og sikre, at grundejer kan aflede 
spildevand fra stueplan ved gravitation. 
 

BIOFOS er først og fremmest ansvarlige for rensningen 
af vand fra fælles- og spildevandssystemerne. Der ud 
over er BIOFOS ejer af en række større 
transportledninger med dertilhørende tekniske anlæg. 
 
Grundejer har ansvar for inden for eget skel at 
etablere, drive og vedligeholde kloakanlægget, ligesom 
det er ejers ansvar at sikre mod indtrængen af regn- og 
spildevand via kloakken, fx ved etablering af 
højvandslukke eller pumpebrønd.  
Afledning af vand fra kælderplan til niveau med 
forsyningens afløbssystem er ligeledes ejers ansvar. 
Drænvand fra haver eller lavtliggende arealer må ikke 
ledes til forsyningens afløbssystem. Det er således den 
enkelte ejendoms ejer, der har ansvaret for at håndtere 
dette drænvand. Drænvandet må afledes til søer, 
grøfter, vandløb eller lignende efter tilladelse fra 
kommunen. 
 
Samarbejde 
De eksisterende afløbssystemer og renseanlæg skal 
udnyttes bedst muligt gennem fælles styring og 
planlægning. Hvidovre Kommune og HOFOR 
samarbejder derfor med BIOFOS om at optimere 
vandets vej gennem afløbssystem og renseanlæg.  
 
Tilsvarende er der samarbejde med BIOFOS 
vedrørende uvedkommende vand 
(grundvand/drænvand mv.) i afløbssystemet. BIOFOS 
oplever at der bliver ledt store mængder 
uvedkommende vand til Renseanlæg Avedøre.  
I Hvidovre Kommune er mængderne af uvedkommende 
vand imidlertid forholdsvis små og mindre end hvad 
BIOFOS har målsætninger for. Hvidovre Kommunes 
strategi i forhold til uvedkommende vand er på den 
baggrund, at der ved projekter og arbejder på 
afløbssystemerne skal være fokus på at undersøge og 
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afhjælpe fejltilslutninger, hvor der er mistanke om 
sådanne. 
 
Forsyningsselskaberne kan være med til at sikre, at der 
sker en samlet effektiv indsats mod de 
klimaforandringer og skybrud, som i dag er et af 
afløbsområdets helt store udfordringer. Selskaberne 
kan medvirke til en samlet og intelligent løsning af 
fremtidens klimaforandringer, og at der sker en bred 
indsats for at sikre mod skybrud i fremtiden. 
 

 
 
 
 
 
 

Høj vandstand i 
Damhusåen/Harrestrup Å 
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4 Beskrivelse af spildevandssystemet 
 
Beskrivelsen af status og af planlagte projekter i 
forbindelse med afledning af regn- og spildevand fra 
Hvidovre Kommune er dynamiske afsnit, der løbende 
tilpasses og justeres. Hvidovre Kommune har derfor 
valgt at afsnittene, der beskriver spildevandssystemet, 
udformes som tillæg til spildevandsplanen.  
 
Det første tillæg til spildevandsplanen er således 
vedtaget samtidig med Spildevandsplan 2017:  
 
Tillæg 1: ”Status og Plan”, hvori opbygningen af 
spildevandssystemet og planlægningen af større 
ændringer beskrives. 
 
Efterfølgende forventes nye tillæg at erstatte tidligere 
tillæg, ligesom planen kan suppleres af yderligere tillæg 
i forbindelse med udbygningsprojekter eller andre 
projekter der ændre plangrundlaget for forsyningen. 
 
 

4.1 Arealbehov: Deklarationer/ekspropriation 
Miljøbeskyttelsesloven giver mulighed for at udpege 
ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller 
pålægges servitut ved spildevandsplanens projekter. 
Hvidovre Kommune forventer som udgangspunkt, at 
HOFOR forsøger at indgå frivillige aftaler.  
 
Er det ikke muligt, giver spildevandsplanen hjemmel til 
at gennemtvinge beslutningerne om overtagelse af 
arealer eller tinglysning af deklarationer på enkelte 
ejendomme. 
 
Projekter, der kræver behov for arealreservation eller 
servitutpålægning er beskrevet i tillæg 1. 
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5 Strategi for takstudvikling 
 
Forsyningerne skal fastsætte takster for afledning af 
vand med afsæt i ”hvile i sig selv – princippet”. Det 
betyder, at de takster, der opkræves for afledning af 
vand i Hvidovre Kommune, skal bruges til drift, 
vedligehold og fornyelse af afløbssystemet i Hvidovre 
Kommune samt til fælleskommunale anlæg som 
Hvidovre Kommune har andel i.  
 
Vand- og spildevandstaksterne fastsættes af de enkelte 
forsyningsselskaber efter reglerne i 
vandforsyningsloven og betalingsloven, hvorefter 
takstene godkendes af kommunalbestyrelsen. 
 
Hvidovre Kommunes målsætninger i forhold til taksten 
for afledning af vand er: 
 

• at tilstræbe en stabil og jævn takstudvikling, for 
at borgere og virksomheder ikke risikerer at 
møde pludselige takststigninger. 

• at der ved fastsættelsen af taksten tages 
hensyn til, at værdien af systemet så vidt muligt 
skal fastholdes, for at undgå at skubbe et 
økonomisk efterslæb til de fremtidige 
generationer. 

• via taksterne at kunne medfinansiere 
klimatilpasningsprojekter, der er nødvendige for 
at sikre Hvidovres borgere og virksomheder 
mod større ulemper forårsaget af 
klimaforandringer. 

 
 
Målsætningerne for afledning af regn- og spildevand, 
herunder kommunens fastsatte serviceniveau, har 
indflydelse på omkostningerne til at drive, vedligeholde 

og forny afløbssystemet og er af betydning for, hvilke 
tilpasninger af systemet, der er nødvendige.  
 
 

Hertil kommer omkostningerne til medfinansiering af 
klimarelaterede projekter, som ikke tidligere har indgået 
i taksterne. Det forventes at omkostningerne til 
medfinansiering vil afhænge af de konkrete projekter. 
Klimatilpasningsprojekternes indvirken på taksterne vil 
fremgå af de fremtidige tillæg til spildevandsplanen 
hvori projekterne beskrives. 
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6 Relationer til lovgivning og anden 
planlægning 

 
Hvidovre Kommunes Spildevandsplan 2017 er 
udarbejdet på basis af relevant lovgivning og øvrig 
statslig og kommunal planlægning.  
 

6.1 Lovgrundlag 
Lovgrundlaget for spildevandsplanen er hovedsageligt 
Miljøbeskyttelsesloven, det europæiske Vandramme-
direktiv og Miljømålsloven. Derudover er der 
bekendtgørelser som uddyber lovene, samt love der 
indirekte influerer på spildevandsplanen.  
 
Miljøbeskyttelsesloven: Lov om miljøbeskyttelse, 
(Lovbek. nr. 1189 af 27. september 2016) 
Miljøbeskyttelsesloven beskriver, hvordan landets natur 
og miljø skal beskyttes, herunder udarbejdelse af 
spildevandsplaner. Spildevandsplanen vedtages med 
hjemmel i § 32 i Miljøbeskyttelsesloven. 
 
Spildevandsbekendtgørelsen: Bek. om spilde-
vandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4, (Bek. nr. 726 af 1. juni 2016) 
Spildevandsbekendtgørelsen er en nærmere 
specificering af dele af Miljøbeskyttelsesloven og den 
fastsætter specifikke krav til indholdet i, offentlig høring 
af og Kommunalbestyrelsens vedtagelse af de 
kommunale spildevandsplaner. 
 
Vandrammedirektivet, Lov om vandplanlægning 
(Lovbek. nr. 126 af 26. januar 2017), Vandplan, 
Vandområdeplan, Bekendtgørelse om 
vandområdedistrikter og hovedvandoplande (Bek. Nr. 
119 af 7. februar 2014), Bekendtgørelse om miljømål 
for overfladevandområder og grundvandsforekomster 
(Bek. nr 795 af 24. juni 2016) og Bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (Bek. Nr. 
794 af 24. juni 2016)   
Vandrammedirektivets formål er, at sikre et godt 
vandmiljø i hele EU via lokal implementering og 
fastsætter, at vandområderne generelt skal opnå en 
god økologisk tilstand i 2015. Lov om vandplanlægning 
implementerer vandrammedirektivet i Danmark. 
 
For at nå de mål som vandrammedirektivet opstiller, har 
staten udarbejdet først Vandplan 2009-2015, som blev 
vedtaget i oktober 2014 og efterfølgende 
Vandområdeplan 2015-2021, som er vedtaget juni 
2016. Vandområdeplanerne afløser Vandplanerne.                    
 
Der er udarbejdet vandplaner for hvert af de 23 
hovedoplande. Hvidovre Kommune er omfattet af den 
plan, der beskriver Køge Bugts opland12. Planen 
beskriver indsatser og virkemidler for at nå de opstillede 
mål. Efter vedtagelsen af vandplanerne har 
kommunerne vedtaget en kommunal vandhandleplan. I 
Hvidovre Kommunes Vandhandleplan13 konkretiseres 
det, hvordan indsatser og mål vil blive gennemført i 
Hvidovre kommune.  
 
Vandområdeplanerne er udarbejdet for hvert af de 4 
vandområdedistrikter. Planerne blev offentliggjort den 
27. juni 2016. Hvidovre Kommune er omfattet af 
Vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Sjælland14. 
Alle miljømål og indsatser er vedtaget i 
bekendtgørelser15 ved siden af vandområdeplanerne. 

                                                           
12 Vandplan 2009-2015, Køge Bugt, Hovedvandopland 2.4, 
Vanddistrikt Sjælland, Naturstyrelsen, 2011, rev 2014 
13 Hvidovre Kommunes Vandhandleplan, Førstegenerations 
vandhandleplaner 2009-2015, Vedtaget 27. oktober 2015 
14 Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland, 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 2016 
15 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og 

grundvandsforekomster, Bek nr. 795 af 24. juni 2016 
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Vandområdeplanerne skal ikke følges op af kommunale 
vandhandleplaner. 
 
Vandplanerne og vandområdeplanerne skal integreres i 
kommunernes spildevandsplaner. Således skal denne 
spildevandsplan tage bedst muligt højde for fremtidige 
investeringsbehov som følge af vandplanens og 
vandområdeplanens krav. 
 
På spildevandsområdet er der følgende indsatser i den 
første vandplansperiode 2009-2015 

- Regnbetinget udløb U400 

- Regnbetinget udløb U401 

- Regnbetinget udløb U402  

Indsatsen mod disse 3 overløb er opfyldt ved etablering 
af ny hovedtransportledning i 2010.  
 
Vandplanen udpeger desuden 15 regnbetingede 
overløb, der leder til Damhusåen/Harrestrup Å. 
Damhusåen/Harrestrup Å er udpeget som 
blødbundsvandløb på den nederste strækning. 
Naturstyrelsen har den 22. december 2014 orienteret 
om at fristen for opfyldelse af indsatsen er udskudt på 
grund af usikkerhed omkring tilstandsvurdering og 
målsætning af blødbundsvandløb. Hvidovre Kommune 
har i vandhandleplanen valgt at fastholde indsatsen, da 
den allerede er besluttet i Strategiplan 200716. 
Kravene i Vandplanen vil blive opfyldt med 
udbygningen af afløbssystemet langs Damhusåen. 
 
I vandområdeplanen 2015-2021 er der ikke udpeget 
indsatser på spildevandsområdet i Hvidovre Kommune.  

                                                                                                             
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrekter, 
Bek nr. 794 af 24. juni 2016 
16 Strategiplan 2007, Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 
Kloakforsyningen, Maj 2007 

Lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber m.v. (lovbek. nr. 633 af 
7. juni 2010)  
Betalingsloven fastsætter regler for, hvordan 
udformningen af betalingsregler og beskæftiger sig 
blandt andet med ”Hvile i sig selv-” princippet og 
princippet om at forureneren betaler. 
 
Til loven er tilknyttet Vejledning nr. 3/2001 om 
betalingsregler for spildevandsanlæg. 
 
Lov om vandsektorens organisering og økonomiske 
forhold (lov nr. 469 af 12. juni 2009) 
Vandsektorloven skal medvirke til at sikre kvalitet, 
effektivitet og gennemsigtighed inden for området. 
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 
425 af 18. maj 2016) 
Miljøvurderingsloven har til formål at sikre et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen 
af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af 
planer og programmer.  
 
I henhold til loven skal der foretages en miljøscreening 
af spildevandsplanen. Da planen potentiel kan have 
indflydelse på det beskyttede naturområde omkring 
Kalveboderne skal planen ligeledes gennemgå en 
miljøvurdering.  
 
I forbindelse med den proces høres relevante 
myndigheder. 
 
  



Hvidovre Kommunes Spildevandsplan 2017. 

                 22 
 

6.2 Kommuneplan og sektorplaner 
 
Kommuneplan  
Kommuneplanen for Hvidovre Kommune udstikker 
hovedstrukturen for udvikling og arealanvendelse i 
Hvidovre Kommune for en planperiode på 12 år. 
Kommuneplanen beskriver også retningslinjer og 
rammer for denne udvikling, samt redegør for dette. 
Spildevandsområdet skal således operere inden for 
disse rammer, og indholdet i spildevandsplanen skal 
derfor være i overensstemmelse med kommuneplanen.  
 
Spildevandsplan 2017 er i overensstemmelse med 
Kommuneplan 2016. 
 
Vandforsyningsplan 2001-2010 
Hvidovre Kommunes Vandforsyningsplan 2001-2010 
omhandler det fortløbende arbejde med at sikre 
vandforsyning og beskyttelse af 
grundvandsressourcen, ligesom den opridser 
målsætninger for arbejdet.   
 
Spildevandsplan 2017 er i overensstemmelse med 
Vandforsyningsplan 2001-2010 
 
Strategi for klimatilpasning 2014 
Strategi for klimatilpasning beskriver håndteringen af 
ekstreme regnhændelser. Se i afsnit om klimatilpasning 
med beskrivelsen af samspillet imellem planerne i afsnit 
2.4. 
 
Strategiplanen følges op af mere konkrete planer for de 
enkelte områder. Konkretiseringsplanerne vil i de fleste 
tilfælde kræve et tillæg til spildevandsplanen, hvor 
tilpasningerne i de enkelte områder bliver beskrevet. 
 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
Der er i forbindelse med statens kortlægning af 
grundvandsressourcen stillet forslag til udpegning af 
indsatsområder i Hvidovre Kommune. Hvidovre 
Kommune skal udarbejde en Indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse, når indsatsområdet er endeligt 
vedtaget. Indsatsplanen sætter rammer for beskyttelse 
af grundvandet i de områder, hvor grundvandet bruges 
til indvinding af drikkevand.  
 

6.3 HOFORs 

betalingvedtægt/leveringsbestemmelser 
Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S 
2015, er godkendt af Hvidovre Kommunalbestyrelse.  
 
Betalingsvedtægten beskriver forudsætningerne for 
tilslutning og afledning af spildevand til HOFORs 
ledninger. 
 
Taksterne for tilslutning og afledning af spildevand 
godkendes årligt af Hvidovre Kommune.  
 
Betalingsvedtægten og gældende takster kan findes på 
HOFOR’s hjemmeside. 
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7 Miljøvurdering 
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en 
miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse 
med udarbejdelsen af forslaget til Spildevandsplan 
2017 og Tillæg 1 er der gennemført en screening af 
planens miljøpåvirkning. 
 
Det er vurderet ved en miljøscreening, at der ikke skal 
gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 
1, og stk. 2, og § 4, stk. 1.  
 
Spildevandsplanen omfatter alene mindre ændringer. 
Spildevandsplan 2017 og Tillæg 1 muliggør heller ikke 
anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller 
projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få en 
væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Miljøscreeningen viser, at Spildevandsplan 2017 og 
Tillæg 1 ikke vil få væsentlig negativ virkning på miljøet.  
 
Realiseringen af spildevandsplanen vil på grund af 
færre overløb af fortyndet spildevand til 
Damhusåen/Harrestrup Å og Kalveboderne medføre en 
positiv indvirkning på vandmiljøet og 
badevandskvaliteten på stranden ved Lodsparken.  
Positiv indvirkning på miljøet medfører ikke pligt til 
udarbejdelse af miljøvurdering. 
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