
NOVEMBER 2022 
HVIDOVRE KOMMUNE 

MILJØVURDERING AF 
FORSLAG TIL 
SPILDEVANDSPLAN 2023 
FOR HVIDOVRE KOMMUNE 
MILJØRAPPORT 

 

  

 ADRESSE COWI A/S 

Parallelvej 2 

2800 Kongens Lyngby 

 

 TLF +45 56 40 00 00 

 FAX +45 56 40 99 99 

 WWW cowi.dk 

PROJEKTNR. DOKUMENTNR.     

A247283 2.0 

      

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT 

1.0 25.11.2022 Miljørapport LMHU, MCLT, 
PLSN, LOKG 

UKJ LOKG 





 

 

 
MILJØRAPPORT – MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2023 FOR HVIDOVRE KOMMUNE 3

https://cowi-my.sharepoint.com/personal/lokg_cowi_com/Documents/Desktop/a247283-03-miljoerapport-20221125.docx

INDHOLD 
1 Indledning 5 

2 Ikke-teknisk resumé 6 
2.1 Vurdering af miljøpåvirkning 7 
2.2 Vurdering af 0-alternativ 14 
2.3 Miljømålsætninger 14 
2.4 Muligheder for at undgå og begrænse 

væsentlige påvirkninger 18 
2.5 Overvågning 19 
2.6 Mangler i miljøvurderingen 19 

3 Forslag til Spildevandsplan 2023 for Hvidovre 
Kommune 20 

3.1 Forslag til Spildevandsplan 2023 20 
3.2 Spildevandsplan 2017 22 
3.3 Sandsynlig udvikling, hvis planen ikke vedtages 24 
3.4 Alternativer 24 
3.5 Andre planer og programmer 24 

4 Lovgrundlag og proces for miljøvurdering 28 
4.1 Tilgang og metode i miljøvurderingen 29 
4.2 Høring af berørte myndigheder 30 
4.3 Afgrænsning, vurdering og kriterier 32 

5 Eksisterende miljøtilstand 35 
5.1 Biologisk mangfoldighed samt fauna og flora 35 
5.2 Befolkningen og menneskers sundhed 38 
5.3 Vand 40 
5.4 Klimatiske faktorer 45 
5.5 Materielle goder 47 
5.6 Kulturarv og arkæologisk arv 47 



 

 

     
 4  MILJØRAPPORT – MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2023 FOR HVIDOVRE KOMMUNE 

 https://cowi-my.sharepoint.com/personal/lokg_cowi_com/Documents/Desktop/a247283-03-miljoerapport-20221125.docx 

5.7 Landskab 50 
5.8 0-alternativet 51 

6 Miljøvurdering 52 
6.1 Biologisk mangfoldighed samt fauna og flora 52 
6.2 Befolkningen og menneskers sundhed 55 
6.3 Vand 56 
6.4 Klimatiske faktorer 58 
6.5 Materielle goder 60 
6.6 Kulturarv og arkæologisk arv 61 
6.7 Landskab 62 
6.8 Det indbyrdes forhold mellem ovenstående 

faktorer (kumulative forhold) 62 
6.9 Vurdering af 0-alternativet 63 

7 Miljømålsætninger 64 

8 Muligheder for at undgå eller nedbringe 
væsentlige påvirkninger 69 

9 Overvågning 70 

10 Referencer 71 

11 Bilagsliste 72 
 



 

 

 
MILJØRAPPORT – MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2023 FOR HVIDOVRE KOMMUNE 5

https://cowi-my.sharepoint.com/personal/lokg_cowi_com/Documents/Desktop/a247283-03-miljoerapport-20221125.docx

1 Indledning 
Hvidovre Kommune har udarbejdet forslag til Spildevandsplan 2023 for Hvidovre 

Kommune (herefter blot kaldet forslag til Spildevandsplan 2023) (Hvidovre 

Kommune, 2022). Der er tale om en plan, der fastlægger rammerne for, hvor-

dan spildevandshåndteringen skal foregå i Hvidovre Kommune frem til 2035, 

herunder beskriver de eksisterende og planlagte aktiviteter. Forslag til Spilde-

vandsplan 2023 udgør den myndighedsfastsatte ramme for aktiviteterne i forsy-

ningsselskaberne HOFOR og BIOFOS inden for Hvidovre Kommune. 

Forslag til Spildevandsplan 2023 er omfattet af krav om miljøvurdering efter mil-

jøvurderingslovens1 § 8, stk. 1, nr. 1, da den udarbejdes inden for vandforvalt-

ning og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der 

er omfattet af bilag 1 og 2 (Miljøministeriet, 2021). Derfor er denne miljørapport 

udarbejdet. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021, Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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2 Ikke-teknisk resumé 
I dette kapitel opsummeres miljøvurderingen af de enkelte miljøfaktorer (også 

kaldet miljøemner) set i forhold til 0-alternativet. 0-alternativet udgøres af den 

situation, hvor forslag til Spildevandsplan 2023 ikke vedtages, og de indsatser, 

som forslag til Spildevandsplan 2023, ikke gennemføres. Det vil således være 

indholdet i Spildevandsplan 2017 for Hvidovre Kommune, der fortsat er gæl-

dende. 0-alternativet svarer med andre ord til den eksisterende miljøstand. 

Miljøfaktorerne er afgrænset til: 

› Biologisk mangfoldighed samt fauna og flora, 

› Befolkningen og menneskers sundhed, 

› Vand, 

› Klimatiske faktorer, 

› Materielle goder, 

› Kulturarv og arkæologisk arv, 

› Landskab og 

› Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer (kumulative forhold). 

Påvirkningerne er vurderet således: 

1) Væsentlige påvirkninger og 

2) Uvæsentlige påvirkninger eller ingen påvirkninger. 

En uddybning af, hvordan påvirkninger defineres og beskrives i forbindelse med 

denne miljøvurdering, fremgår af afsnit 4.1. 
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2.1 Vurdering af miljøpåvirkning 
Tabel 2-1 nedenfor opsummerer indholdet af Miljøvurdering (kapitel 6), Miljø-

målsætninger (kapitel 7), Muligheder for at undgå og begrænse væsentlige på-

virkninger (kapitel 8) og Overvågning (kapitel 9). 

Tabel 2-1 Opsummering af miljøvurderingen for de enkelte miljøfaktorer 
(også kaldet miljøemner) set i forhold til 0-alternativet. 

Miljøfaktor Vurdering af miljø m.m., herunder påvirkning Eventuelle tiltag, herunder muligheder 

for at undgå og begrænse væsentlige 

påvirkninger, overvågning etc. 

Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna 

Internationale 

naturbeskyt-

telsesområder 

Overløb fra kloakken til Kalveboderne kan medføre 

påvirkning på Natura 2000-område nr. 143 Vest-

amager og havet syd for. En reduktion i antallet af 

årlige overløb fra kloakken til havet vil reducere til-

førte næringsstoffer. Dette vil have en positiv effekt 

på flora og fauna i Natura 2000-området. På den 

baggrund vurderes det, at det ikke kan udelukkes, 

at der vil være en positiv indvirkning på Natura 

2000-området. Hvidovre Kommune har derfor udar-

bejdet en Natura 2000-væsentlighedsvurdering af 

påvirkningerne af Natura 2000-område nr. 143 

Vestamager og havet syd (bilag 1). 

Det vurderes i bilag 1, at forslag til Spildevandsplan 

2023 ikke vil skade Natura 2000-områdets integri-

tet og dets mulighed for opnåelse af gunstig beva-

ringsstatus. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

– 

§ 3-beskyttet 

natur og 

vandløb 

Det vurderes at være muligt at lave tilpas forsin-

kelse inden for udstykningen, som gør, at udlednin-

gen i forbindelse med byudviklingen øst for Byvej 

kan respektere den hydrauliske kapacitet i det § 3-

beskyttede vandløb/den § 3-beskyttede sø, Vestvol-

dens voldgrav (”fæstningskanalen”)2. Nærmere be-

stemmelser og vilkår for udledningen vil blive fast-

sat i en tilslutningstilladelse. På den baggrund vur-

deres det, at der ingen påvirkning er af målopfyldel-

sen for Vestvoldens voldgrav (”fæstningskanalen”). 

Det er vurderet, at påvirkningen af § 3-be-

skyttede områder nedbringes gennem føl-

gende tiltag: 

› Kloakledninger og spildevandstekniske 

anlæg skal så vidt muligt anlægges og 

placeres, så de ikke medfører til-

standsændringer i § 3-beskyttede om-

råder, da en tilstandsændring udløser 

krav om dispensation fra naturbeskyt-

telseslovens § 3. 

 
2 Vestvoldens voldgrav (”fæstningskanalen”) må ikke at forveksles med Fæst-
ningskanalen, som er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune. 
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Miljøfaktor Vurdering af miljø m.m., herunder påvirkning Eventuelle tiltag, herunder muligheder 

for at undgå og begrænse væsentlige 

påvirkninger, overvågning etc. 

Vand fra Vestvoldens voldgrav (”fæstningskanalen”) 

udledes til den § 3-beskyttede sø, Holmesø, ved 

Køge Bugt Strandpark. Nærmere bestemmelser og 

vilkår for udledningen vil blive fastsat i udlednings-

tilladelsen. På den baggrund, og fordi udledningen 

øst for Byvej forsinkes og renses, vurderes det, at 

der ingen påvirkning er af Holmesø’ målopfyldelse 

ved udledningen fra Vestvoldens voldgrav (”fæst-

ningskanalen”). 

De to § 3-beskyttede søer kan blive påvirket i for-

bindelse med anlægsarbejdet, når ejendommene i 

inden for området øst for Byvej og nord for Brostyk-

kevej skal kloakeres, og der skal omlægges til se-

paratkloakering. Den konkrete placering af anlægs-

arbejdet og kloakledningerne kendes ikke på nuvæ-

rende tidspunkt, men begge kan potentielt være i 

konflikt med de § 3-beskyttede områder. Påvirknin-

gen skal søges minimeret gennem tiltag. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

Bilag IV-arter Forslag til Spildevandsplan 2023 vurderes ikke at 

påvirke bilag IV-arter, fordi der ikke inddrages na-

turarealer og ikke forventes anlægsarbejder i områ-

der, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

De nødvendige hensyn til bilag IV-arter varetages 

desuden i forbindelse med de tilladelser og tilhø-

rende vilkår, der kræves ved realisering af enkelte 

delelementer i forslag til Spildevandsplan 2023. 

Etablering af regnbede og nye våde bassiner/søer 

og enge vurderes at have en mindre positiv effekt, 

da de potentielt kan skabe nye raste- og fødesøg-

ningsområder for bilag IV-arter. 

Det vurderes i bilag 1, at forslag til Spildevandsplan 

2023 ikke direkte vil påvirke bilag IV-arter, men 

alene indirekte gennem påvirkning af deres yngle- 

og/eller rasteområder. Samlet set vurderes det, at 

forslag til Spildevandsplan 2023 ikke vil medføre en 

påvirkning af egnede yngle- og/eller rasteområder 

for bilag IV-arter, og at forslag til Spildevandsplan 

– 
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Miljøfaktor Vurdering af miljø m.m., herunder påvirkning Eventuelle tiltag, herunder muligheder 

for at undgå og begrænse væsentlige 

påvirkninger, overvågning etc. 

2023 ikke vil påvirke områdets økologiske funktio-

nalitet for de beskrevne bilag IV-arter. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

Befolkningen og menneskers sundhed 

Badevand Forslag til Spildevandsplan 2023 rummer en række 

indsatser, der skal reducere overløb til recipien-

terne. Ved realisering af én eller flere af disse ind-

satser kan forslag til Spildevandsplan 2023 få en 

positiv virkning på badevandskvaliteten i de områ-

der, der typisk er udsat i tilfælde af kraftige regn-

hændelser/ekstremregn. Badevandskvaliteten for 

alle tre badeområder i Hvidovre Kommune er dog 

allerede klassificeret som udmærket, hvormed på-

virkningen vurderes at være mindre positiv. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

– 

Opstuvning af 

spildevand 

Forslag til Spildevandsplan 2023 fokuserer på sepa-

rering af fælleskloakerede områder og udvidelse af 

kapaciteten af afløbssystemet. Begge vurderes at 

have en positiv, men ikke væsentlig, effekt på men-

neskers sundhed grundet færre overløb med spilde-

vand til kældre og terræn. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

– 

Støj I forbindelse med konkrete indsatser, der imple-

menteres i lyset af forslag til Spildevandsplan 2023, 

vil der lokalt og tidsbegrænset være påvirkninger af 

befolkningen og menneskers sundhed som følge af 

bygge- og anlægsarbejder. Støjgener kan bl.a. fo-

rekomme ved etablering af spildevandstekniske an-

læg og separatkloakering. Der stiles krav om over-

holdelse af ”Forskrift for bygge- og anlægsaktivite-

ter – Støj, støv og vibration” udarbejdet af Hvidovre 

Kommune i 2018. Bygge- og anlægsarbejder vil så-

ledes være begrænsede, midlertidige og foregå i 

dagtimerne på hverdage, hvormed støjpåvirkningen 

– 
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Miljøfaktor Vurdering af miljø m.m., herunder påvirkning Eventuelle tiltag, herunder muligheder 

for at undgå og begrænse væsentlige 

påvirkninger, overvågning etc. 

af befolkningen og menneskers sundhed vurderes 

at være mindre negativ. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

Vand 

Vandområder Indsatser i forslag til Spildevandsplan 2023 i form 

af separatkloakering som et led i byudviklingspro-

jekter, separering af fælleskloakerede områder og 

udvidelse af kapaciteten af afløbssystemet skal bl.a. 

reducere overløb til recipienterne Harrestrup Å, 

Vestvoldens voldgrav (”fæstningskanalen”), Hol-

mesø, Kalveboderne og Køge Bugt. 

Det vurderes i bilag 1, at forslag til Spildevandsplan 

2023 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 

målsatte vandområder eller forhindre vandområder-

nes mulighed for at opnå god økologisk tilstand el-

ler god kemisk tilstand. 

I planperioden for forslag til Spildevandsplan 2023 

forventes der at blive ledt renset hospitalsvand via 

HOFORs regnvandsledning til Kalveboderne, så-

fremt vandet ikke påvirker den målsatte recipient 

negativt. Hospitalsvandet renses lokalt på hospita-

lets anlæg – med krav i tilslutningstilladelsen om 

rensning af spildevand til et niveau, der kan nås 

ved anvendelse af Bedst Tilgængelig Teknologi 

(BAT). 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

– 

Grundvand Renovering af kloakker kan lokalt medføre svagt 

stigende terrænnært grundvand, fordi den dræ-

nende effekt af ældre, utætte rør forsvinder. Der 

vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning som 

følge heraf. 

I områder, hvor grundvandsstanden ligger under 

kloakledningerne, vil tætning af kloakledningerne 

medføre mindre udsivning af problematiske stoffer 

til grundvandet. Det vurderes at være en positiv 

– 
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Miljøfaktor Vurdering af miljø m.m., herunder påvirkning Eventuelle tiltag, herunder muligheder 

for at undgå og begrænse væsentlige 

påvirkninger, overvågning etc. 

effekt, men dog ikke, at der vil være en væsentlig 

påvirkning som følge heraf. 

Jordforurening ved arealet til byudviklingen øst for 

Byvej udgør en øget risiko for forurening af grund-

vandet. Der vil kun blive givet tilladelse til nedsiv-

ning i et område med jordforurening, hvor anlægget 

efter en konkret vurdering ikke vil betyde udvask-

ning til grundvandet. På den baggrund vurderes ri-

sikoen for forurening af grundvandet at være ikke 

væsentlig. Det vurderes dermed, at indsatser i for-

slag til Spildevandsplan 2023 ikke forhindrer målop-

fyldelse for grundvand. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

Klimatiske faktorer 

Ekstreme 

regnhændel-

ser 

En løbende udvidelse af kapaciteten af afløbssyste-

met, separatkloakering og supplerende klimatilpas-

ningstiltag vil aflaste spildevandssystemet og redu-

cere regnbetingede overløb af spildevand. Desuden 

vil dimensioneringen af afløbssystemet tage højde 

for ændringer i regnintensiteten samt en højere 

vandstand i f.eks. udløb til havet. Og endelig vil der 

være fokus på at overholde serviceniveauet, så risi-

koen for opstuvning af spildevand på terræn mind-

skes, når det regner. Påvirkningen fra kraftigere og 

hyppigere ekstreme regnhændelser er således ind-

tænkt i forslag til Spildevandsplan 2023, der spiller 

sammen med Hvidovre Kommunes anden planlæg-

ning i forbindelse med klimatilpasning. Forslag til 

Spildevandsplan 2023 bidrager dermed til at redu-

cere risikoen for negative påvirkninger som følge af 

ekstreme regnhændelser, hvormed påvirkningen 

vurderes at være mindre. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

– 

Drivhusgas-

udledninger 

Forskellige anlægsaktiviteter som følge af forslag til 

Spildevandsplan 2023 vil medføre en øget udled-

ning af drivhusgasudledninger, der modarbejder kli-

mamålsætningerne i Hvidovre Kommune. Enkelte 

– 
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Miljøfaktor Vurdering af miljø m.m., herunder påvirkning Eventuelle tiltag, herunder muligheder 

for at undgå og begrænse væsentlige 

påvirkninger, overvågning etc. 

indsatser som f.eks. separatkloakering vil dog på 

sigt kunne reducere energiforbruget og dermed 

CO₂-udledningen. Forslag til Spildevandsplan 2023 

ligger herudover op til forskellige CO₂-reducerende 

tiltag, f.eks. at der i planlægningsfasen for projek-

ter indtænkes reduktion af CO₂-reducerende tiltag i 

forbindelse med valg af materialer og transport. På-

virkningen vurderes derfor at være mindre. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

Materielle goder 

Materielle go-

der 

Indsatser i forslag til Spildevandsplan 2023, som 

går på at nedbringe antallet af oversvømmelser 

gennem ny dimensionering af afløbssystemer samt 

nye afløbskoefficienter, forebygger risikoen for tab 

af materielle goder (som f.eks. privat ejendom og 

offentlig infrastruktur) og for påvirkning af befolk-

ningen og menneskers sundhed. Indsatser i forslag 

til Spildevandsplan 2023 derfor kan samlet set re-

ducere de negative konsekvenser og vurderes at 

have en positiv påvirkning af materielle goder. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

– 

Kulturarv og arkæologisk arv 

Bevarings-

værdige kul-

turmiljøer 

Området ved Høvedstensvej/Gungevej, der skal se-

paratkloakeres, grænser op til et område udpeget 

som bevaringsværdigt kulturmiljø ved navn Gren-

husene. Boligbyggeriet vurderes ikke at blive påvir-

ket i forbindelse med separatkloakeringen. Den 

konkrete placering af andet fremtidigt anlægsar-

bejde kendes ikke på nuværende tidspunkt, men ef-

tersom anlægsarbejdet vil være midlertidigt og ikke 

synligt efterfølgende, vurderes påvirkningen af be-

varingsværdige kulturmiljøer at være mindre. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

– 
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Miljøfaktor Vurdering af miljø m.m., herunder påvirkning Eventuelle tiltag, herunder muligheder 

for at undgå og begrænse væsentlige 

påvirkninger, overvågning etc. 

Fredningsin-

teresser 

Projekter i planperioden ligger ikke inden for områ-

der med fredningsinteresser. Den konkrete place-

ring af fremtidige anlægsarbejder kendes ikke på 

nuværende tidspunkt, og det kan derfor ikke vurde-

res nærmere, om der i den forbindelse vil være en 

påvirkning af fredede fortidsminder. 

Ved anlægsarbejde inden for fortidsmindebeskyttel-

seslinjen skal der indhentes dispensation fra natur-

beskyttelseslovens § 18. Samtidig fremgår det af 

museumslovens § 27, stk. 2, at hvis der under jord-

arbejde findes spor af et eller flere fortidsminder, 

skal jordarbejdet standses, i det omfang det berører 

fortidsmindet/fortidsminderne. Derfor vurderes der 

ikke at være påvirkning af fredede fortidsminder. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

– 

Landskab 

Rekreative in-

teresse og vi-

suelle forhold 

Arealet til byudvikling ved Byvej i Hvidovre Kom-

mune er udpeget i Fingerplanen 2019 som grøn kile 

og overgår fra jordbrug til almen friluftsanvendelse. 

I forbindelse med etableringen af de spildevands-

tekniske anlæg planlægges områder med grønt 

præg for at forbedre de bynære rekreative mulighe-

der. Spildevandstekniske anlæg som våde bassi-

ner/søer og enge kan i den forbindelse indtænkes i 

en rekreativ sammenhæng. På den baggrund vur-

deres påvirkningen af rekreative interesser og visu-

elle forhold at være mindre positiv. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

– 

Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer (kumulative forhold) 

Det indbyrdes 

forhold mel-

lem ovenstå-

ende faktorer 

(kumulative 

forhold) 

Samlet set peger vurderingen af miljøfaktorerne 

ovenfor generelt i en positiv retning. 

Hvidovre Kommune vil med forslag til Spildevands-

plan 2023 arbejde med en række indsatser, der 

skal reducere overløb til recipienterne, herunder se-

paratkloakering som et led i byudviklingsprojekter, 

– 
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Miljøfaktor Vurdering af miljø m.m., herunder påvirkning Eventuelle tiltag, herunder muligheder 

for at undgå og begrænse væsentlige 

påvirkninger, overvågning etc. 

separering af fælleskloakere-de områder og udvi-

delse af kapaciteten af afløbssystemet. Indsatserne 

kan reducere de negative konsekvenser forbundet 

med kraftigere og hyppigere ekstreme regnhændel-

ser. Separatkloakeringsindsatser bidrager yderligere 

positivt til en forbedret vandkvalitet i vandområ-

derne, som ikke kun har betydning for menneskers 

sundhed, men også for flora og fauna. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

2.2 Vurdering af 0-alternativ 
Med 0-alternativet – som omfatter situationen, hvor forslag til Spildevandsplan 

2023 ikke vedtages – vil ændringerne af spildevandshåndteringen i Hvidovre 

Kommune ikke blive gennemført. 

Hvis ændringerne ikke gennemføres, vil der ikke være en positiv påvirkning af 

miljøtilstanden i Hvidovre Kommunes målsatte vandområder som følge af færre 

overløb eller en positiv påvirkning af badevandskvaliteten ved Hvidovre 

Strand/Lodsparken, Mørtelrenden og Hvidovre Havn. 

Hvis ændringerne ikke gennemføres, vil Hvidovre Kommunes klimatilpasnings-

planer dog fortsat forudsætte tilpasning af det eksisterende afløbssystem, så det 

lever op til serviceniveauet for hverdagsregn. Klimatilpasningsplanerne indehol-

der grænser for, hvor ofte opstuvninger af vand på terræn må forekomme, hvil-

ket har en positiv effekt på menneskers sundhed og materielle goder. 

2.3 Miljømålsætninger 
Det skal sikres, at miljømålsætningerne i forslag til Spildevandsplan 2023 ikke 

strider mod andre miljømålsætninger i lovgivninger, strategier, handlingsplaner 

og lignende på området. 

Relevante målsætninger for forslag til Spildevandsplan 2023 er især: 

› FN’s 17 verdensmål, 

› Natura 2000 (område nr. 143 Vestamager og havet syd for)3, 

 
3 I henhold til EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektiver og 
habitatdirektiv. 
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› Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt II Sjælland (vandop-

landene Nordlige Østersø og Køge Bugt, begge hovedvandopland Øresund)4, 

› Vandløbsregulativer, 

› Vandforsyningsplan 20175 (Hvidovre Kommune, 2017), 

› Strategi for klimatilpasning 20146 (Hvidovre Kommune, 2014), 

› Regnvandets veje – Skybrudsplan 20207 (Hvidovre Kommune, 2020) og 

› Kommuneplan 2021 for Hvidovre Kommune (Hvidovre Kommune, 2021). 

Af Tabel 2-2 fremgår alene konklusionerne på vurderingerne. Uddybning kan fin-

des i Tabel 7-1. 

Tabel 2-2 Konklusion på vurdering af miljømålsætninger, som er relevante 
for Spildevandsplan 2023. 

Emne Miljømålsætning Vurdering 

FN’s 17 verdensmål Verdensmål for bæredygtig udvikling, som er 

væsentlige i forhold til spildevandshåndtering: 

› 6. Rent vand og sanitet: Delmål 6.3 om 

forbedring af vandkvaliteten og delmål 

6.6 om beskyttelse af vandrelaterede 

økosystemer. 

› 14. Livet i havet: Delmål 14.1 og 14.2 

om reduktion i havforurening og beskyt-

telse af hav- og kystnære økosystemer. 

› 15. Livet på land: Delmål 15.1 om bære-

dygtig brug af økosystemer på land og i 

ferskvand. 

 

 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med verdensmål 6, herunder 

delmål 6.3 og 6.6. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med verdensmål 14. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med verdensmål 15. 

 
4 I henhold til EU’s vandrammedirektiv: 
Vandplaner 2009-2015 (første planperiode): Hvidovre Kommune havde udpe-
gede indsatser i relation til regnbetingede udløb. Disse blev opfyldt i 2010 ved 

etablering af ny hovedledning og udbygning af afløbssystemet tilknyttet Harre-
strup Å. 
Vandområdeplaner 2015-2021 (anden planperiode): Hvidovre Kommune havde 
ikke udpegede indsatser. 

Vandområdeplaner 2021-2027 (tredje planperiode): Indsatser i Hvidovre Kom-
mune er primært målrettet nedbringelse af antallet af overløb til recipient. 
5 Se hvidovre.dk/borger/by-bolig-og-byggeri/vand-og-kloak/vandforsynings-
plan/. 
6 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/klima/klimatilpasning/strategi-for-
klimatilpasning/. 
7 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/klima/klimatilpasning/strategi-for-
klimatilpasning/. 
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Emne Miljømålsætning Vurdering 

Natura 2000 (område nr. 

143 Vestamager og havet 

syd for)8 

› Naturtypen Strandeng. 

› 15 fuglearter, heraf 7 trækfuglearter og 

8 ynglefuglearter. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med Natura 2000-planens mål-

sætninger. 

Vandområdeplan 2021-

2027 for vandområdedi-

strikt II Sjælland (vandop-

landene Nordlige Østersø 

og Køge Bugt, begge ho-

vedvandopland Øresund)9 

› Overfladevandområder skal som ud-

gangspunkt opnå god kemisk tilstand og 

et godt økologisk potentiale. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med Vandområdeplan 2021-

2027 for vandområdedistrikt II 

Sjælland. 

Vandløbsregulativer Fællesregulativer: 

› Harrestrup Å. 

› Vestvoldens voldgrav (”fæstningskana-

len”). 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med vandløbsregulativer. 

Vandforsyningsplan 

201710 (Hvidovre 

Kommune, 2017) 

› Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse11. › Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med Vandforsyningsplan 2017. 

Strategi for klimatilpas-

ning 201412 (Hvidovre 

Kommune, 2014) 

Handlingsplan: 

› Klimatilpasning af kloaksystem. 

› Klimatilpasning over for skybrud. 

› Klimatilpasning over for stormflod. 

› Klimatilpasning over for Harrestrup Å. 

 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med Strategi for klimatilpasning 

2014. 

 
8 I henhold til EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektiver og 

habitatdirektiv. 
9 I henhold til EU’s vandrammedirektiv: 
Vandplaner 2019-2015 (første planperiode): Hvidovre Kommune havde udpe-
gede indsatser i relation til regnbetingede udløb. Disse blev opfyldt i 2010 ved 

etablering af ny hovedledning og udbygning af afløbssystemet tilknyttet Harre-
strup Å. 
Vandplaner 2015-2021 (anden planperiode): Hvidovre Kommune havde ikke ud-
pegede indsatser. 

Vandplaner 2021-2027 (tredje planperiode): Indsatser i Hvidovre Kommune er 
primært målrettet nedbringelse af antallet af overløb til recipient. 
10 Se hvidovre.dk/borger/by-bolig-og-byggeri/vand-og-kloak/vandforsynings-
plan/. 
11 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/jord-og-grundvand/indsatsplan-
for-grundvandsbeskyttelse/. 
12 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/klima/klimatilpasning/strategi-
for-klimatilpasning/. 
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Emne Miljømålsætning Vurdering 

› Andre klimatilpasningsaktiviteter. 

Regnvandets veje – Sky-

brudsplan 202013 

(Hvidovre Kommune, 

2020) 

Anbefalinger: 

› Ambitiøse og kloge sikringsniveauer. 

› Koordination med andre anlægsprojek-

ter. 

› Klimarobust planlægning. 

› Prioritering. 

 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med Regnvandets veje – Sky-

brudsplan 2020. 

Risikostyringsplan 2021 

for oversvømmelse af 

Hvidovre Kommune14 

(Hvidovre Kommune, 

2021) 

Målsætninger: 

› At etablere fysiske sikringer mod storm-

floder fra syd i planperioden 2028-2033. 

› At arbejde på, at sikringen af Avedøre 

Holme tilpasses det nye risikoniveau. 

› At kommuner i Strandparken I/S vil ar-

bejde for at sikre et sammenhængende 

graduerende sikringsniveau, som tager 

hensyn til/udgangspunkt i lokale forhold. 

› At sikre de nødvendige ressourcer for at 

imødekomme de beredskabsfaglige be-

hov før, under og efter en stormflod, 

samt koordinere med andre relevante 

kommuner og aktører. 

 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med Risikostyringsplan 2021 for 

oversvømmelse af Hvidovre 

Kommune. 

Kommuneplan 2021 for 

Hvidovre Kommune 

(Hvidovre Kommune, 

2021) 

Retningslinjer: 

› 5.6 Vandløb, søer og kystvande15 i tema 

5 – Natur. 

 

› 6.2 Beskyttelse af grundvand16 i tema 6 

– Bæredygtighed og klimatilpasning. 
 

 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med retningslinje 5.6. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med retningslinje 6.2. 

 
13 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/klima/klimatilpasning/strategi-

for-klimatilpasning/ 
14 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/klima/klimatilpasning/stormflods-
sikring/hvad-gor-hvidovre-kommune/risikostyringsplan-for-oversvommelse-fra-
koge-bugt/. 
15 Se hvidovre.dk/kommuneplan21/temaer/tema-5-natur/5-6-vandlob-soer-og-
kystvande/. 
16 Se hvidovre.dk/kommuneplan21/temaer/tema-6-baeredygtighed-og-klimatil-
pasning/6-2-beskyttelse-af-grundvand/. 
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Emne Miljømålsætning Vurdering 

› 6.6 Robusthed overfor oversvømmelse 

ved regn17 i tema 6 – Bæredygtighed og 

klimatilpasning. 

› 6.7 Robusthed overfor oversvømmelse 

fra Harrestrup Å18 i tema 6 – Bæredyg-

tighed og klimatilpasning. 

› 6.8 Robusthed overfor terrænnært 

grundvand19 i tema 6 – Bæredygtighed 

og klimatilpasning. 

› 6.9 Robusthed overfor oversvømmelse 

fra havet20 i tema 6 – Bæredygtighed og 

klimatilpasning. 

› 8.6 Afledning af regn- og spildevand21 i 

tema 8 – Mobilitet og tekniske anlæg. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med retningslinje 6.6. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med retningslinje 6.7. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med retningslinje 6.8. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med retningslinje 6.9. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med retningslinje 8.6. 

2.4 Muligheder for at undgå og begrænse 
væsentlige påvirkninger 

Miljørapporten skal indeholde oplysninger om ”planlagte foranstaltninger for at 

undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ 

indvirkning på miljøet” ved gennemførelse af forslag til Spildevandsplan 2023. 

Ved gennemførelsen af miljøvurderingen er det vurderet, om der er muligheder 

for at undgå og begrænse væsentlige påvirkninger. 

Det er i forbindelse med miljøvurderingen af forslag til Spildevandsplan 2023 

vurderet, at påvirkningen af § 3-beskyttede områder skal søges minimeret gen-

nem følgende tiltag: 

› Kloakledninger og spildevandstekniske anlæg skal så vidt muligt anlægges 

og placeres, så de ikke medfører tilstandsændringer i § 3-beskyttede områ-

der, da en tilstandsændring udløser krav om dispensation fra naturbeskyt-

telseslovens § 3. 

 
17 Se hvidovre.dk/kommuneplan21/temaer/tema-6-baeredygtighed-og-klimatil-
pasning/6-6-robusthed-overfor-oversvommelse-ved-regn/. 
18 Se hvidovre.dk/kommuneplan21/temaer/tema-6-baeredygtighed-og-klimatil-
pasning/6-7-robusthed-overfor-oversvommelse-fra-harrestrup-a/. 
19 Se hvidovre.dk/kommuneplan21/temaer/tema-6-baeredygtighed-og-klimatil-
pasning/6-8-robusthed-overfor-terraennaert-grundvand/. 
20 Se hvidovre.dk/kommuneplan21/temaer/tema-6-baeredygtighed-og-klimatil-
pasning/6-9-robusthed-overfor-oversvommelse-fra-havet/. 
21 Se hvidovre.dk/kommuneplan21/temaer/tema-8-mobilitet-og-tekniske-an-
laeg/8-6-afledning-af-regn-og-spildevand/. 
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Se også . 

2.5 Overvågning 
Miljørapporten ”skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger 

vedrørende overvågning af de væsentlige indvirkninger på miljøet” ved gennem-

førelse af forslag til Spildevandsplan 2023. I forbindelse med denne miljøvurde-

ring er det vurderet, om der skal laves et særskilt program til overvågning af 

miljøpåvirkningerne. 

Miljøvurderingen af forslag til Spildevandsplan 2023 har ikke fundet miljøpåvirk-

ninger, som er så væsentlige, at der er behov for at lave et særskilt program til 

overvågning af disse som følge af planlægning for Spildevandsplan 2023. 

Se også . 

2.6 Mangler i miljøvurderingen 
Der vurderes ikke at være datamangler i relation til denne miljøvurdering. 
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3 Forslag til Spildevandsplan 2023 for 
Hvidovre Kommune 

Spildevandsplan 2023 erstatter – når den er vedtaget af kommunalbestyrelsen i 

Hvidovre Kommune – Spildevandsplan 2017. Forud herfor lå Spildevandsplan 

2002 og Spildevandsplan 2000. 

3.1 Forslag til Spildevandsplan 2023 
Nedenfor redegøres for mission og vision i forslag til Spildevandsplan 2023 samt 

væsentlige ændringer siden Spildevandsplan 2017. 

3.1.1 Mission 
Missionen med forslag til Spildevandsplan 2023 er at sikre: 

› At spildevandshåndteringen i Hvidovre Kommune foregår på en sikker og 
stabil måde, der tager højde for klimaforandringer og miljømæssige forhold, 

› At der er mulighed for erhvervsfremdrift og byudvikling i Hvidovre Kom-
mune, og 

› At der er et overblik over borgere og virksomheders tilslutningspligt og -ret. 

3.1.2 Vision 
Visionen med forslag til Spildevandsplan 2023 er at sikre: 

› Et rent vandmiljø, 

› Robusthed i forhold til oversvømmelser og klimatilpasning, 

› Klimaeffektiv spildevandshåndtering, 

› Udnyttelse af synergier for øget biodiversitet og 

› Økonomisk robusthed. 

Samlet set skal spildevandshåndteringen i Hvidovre Kommune ske på en orga-

nisk måde, der tager højde for forandringer og tilpasser sig de aktuelle udfor-

dringer i forhold til at sænke hyppigheden af overløb og opstuvning af vand på 

terræn samt sikre kvaliteten af det vand, som ledes til vandløb, søer og havet. 

Desuden skal spildevandssystem og renseanlæg planlægges og bygges til også 

at kunne eksistere om 100 år. 

3.1.3 Væsentlige ændringer siden Spildevandsplan 2017 
Væsentlige ændringer siden Spildevandsplan 2017 er: 

› Afledningsret, 
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› Byudviklingsområder, 

› Separatkloakering og 

› Finansiering af klimatilpasning. 

Afledningsret 

Hvidovre Kommune indfører nye afløbskoefficienter for hele kommunen, som 

fremadrettet bliver administrationsgrundlag for tilslutningstilladelser til det of-

fentlige afløbssystem og grundlag for den fremtidige lokalplanlægning i kommu-

nen. Afløbskoefficienterne fremgår af Tabel 3-1 nedenfor. 

Tabel 3-1 Bebyggelsestype og afløbskoefficient i forslag til Spildevandsplan 
2023. 

› Bebyggelsestype22 › Afløbskoefficient 

Lav bebyggelse 0,30 

Høj bebyggelse 0,35 

Erhverv 0,60 

Byudviklingsområder 

I Kommuneplan 2021 for Hvidovre Kommune er der udpeget 10 nye byudvik-

lingsområder, hvor der vil ske byomdannelse inden for byzonen frem til 2033. 

I planperioden 2023-2027 – dvs. de første fire år af forslag til Spildevandsplan 

2023 – vil følgende tre områder især være relevante: 

 
22 Bebyggelsestyperne i tabellen refererer til GeoDanmarks fælles datagrundlag 

(GeoDanmark, 2022): 
Lav bebyggelse: Lav Bebyggelse afgrænser områder fortrinsvist bebygget med 1 
og 2 etagers bygninger eksempelvis fritliggende bygning, gård, rækkehus, par-
celhus, boligblok, serviceerhverv, skole eller institution. Disse områder kan ek-

sempelvis indeholde legeplads, have, græsplæne, bevoksning, fællesareal og 
parkeringsplads samt baggård, tank, silo, mødding og område til landbrugsred-
skaber, hvis arealet er af permanent karakter. Desuden også haveanlæg og park 
i forbindelse med slot eller herregård. Lav Bebyggelse optræder kun med et 

areal ≥ 2.500 m². Ved fritliggende ejendom registreres Lav Bebyggelse dog, 
hvis brugsarealet ≥ 500 m². 
Høj bebyggelse: Høj Bebyggelse afgrænser områder fortrinsvist bebygget med 
bygninger på mere end to etager, eksempelvis boligblok, karré, serviceerhverv, 

skole eller institution. Området kan eksempelvis indeholde legeplads, have, 
græsplæne, bevoksning, fællesareal og parkeringsplads samt baggård. Høj Be-
byggelse optræder kun med et areal ≥ 2.500 m². 
Erhverv: Erhverv afgrænser områder fortrinsvist bebygget med fabrikker, hånd-

værks ejendomme, indkøbscentre og industrihavneområder. Området indeholder 
alle de bygninger, tekniske anlæg, lagerpladser, græsarealer, parkeringsarealer 
og lignende områder, der umiddelbart hører med til Erhverv. Erhverv optræder 
kun med et areal ≥ 2.500 m². 
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› Området øst for Byvej (600 boliger), 

› Høvedstensvej/Gungevej (1.000 boliger) og 

› Tårnfalkevej (600 boliger). 

De resterende syv områder vil være omfattet af perspektivperioden 2028-2035 

for forslag til Spildevandsplan 2023 – dvs. de sidste otte år af forslag til Spilde-

vandsplan 2023. 

Separatkloakering 

I forslag til Spildevandsplan 2023 er der fokuseret på separatkloakering som vir-

kemiddel til at forhindre overløb til recipient. Hvidovre Kommune er delvist se-

paratkloakeret, og det vil blive undersøgt, hvilke områder det er hensigtsmæs-

sigt – miljømæssigt og økonomisk – at separatkloakere fremadrettet. 

Finansiering af klimatilpasning 

Med forslag til Spildevandsplan 2023 pålægges forsyningsselskabet HOFOR at 

udføre samfundsøkonomiske beregninger for at finde de hensigtsmæssige ser-

viceniveauer og finansiere klimatilpasningsprojekter til det samfundsøkonomisk 

optimale niveau. Desuden får HOFOR tilladelse til at gennemføre supplerende 

klimatilpasningstiltag, når disse udføres i sammenhæng med et andet forsy-

ningsselskabs anlægsprojekt, når dette defineres som et hovedprojekt. 

3.2 Spildevandsplan 2017 
Spildevandsplan 2017 (Hvidovre Kommune, 2017) og Spildevandsplan 2002 

(Hvidovre Kommune, 2002) adresserer ikke direkte væsentlige ændringer siden 

henholdsvis Spildevandsplan 2002 og Spildevandsplan 2000. Nedenfor redegø-

res derfor for målsætninger og planlagte projekter i henhold til Spildevandsplan 

2017. 

3.2.1 Målsætninger 
virksomheder i forbindelse med afledning af regn- og spildevand er beskrevet i 

seks overordnede målsætninger i Spildevandsplan 2017: 

› Regn- og spildevand skal afledes effektivt, så det ikke er til gene for bor-

gere og virksomheder, 

› Regn- og spildevand skal håndteres, så gældende love, normer og alminde-
lig praksis på området overholdes, 

› Regn- og spildevand skal håndteres, således at det ikke medfører unødige 

ulemper, herunder risiko for forurening af grundvandet og forringede for-
hold i recipient, 

› Myndigheden og forsyningsselskaberne skal udvise fremsynethed og god 
planlægning indenfor spildevandsområdet, herunder tage højde for foran-
dringerne i klimaet, 



 

 

 
MILJØRAPPORT – MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2023 FOR HVIDOVRE KOMMUNE 23

https://cowi-my.sharepoint.com/personal/lokg_cowi_com/Documents/Desktop/a247283-03-miljoerapport-20221125.docx

› Myndigheden og forsyningsselskaberne skal bidrage til attraktive løsninger, 
åbenhed og information og 

› Forsyningsselskaberne skal sikre et velfungerende system og fastholde an-
læggets værdi. 

Målsætningerne ligger til grund for Hvidovre Kommunes administration af afled-

ningen af alt regn- og spildevand inden for kommunegrænsen. 

Målsætningerne skal sikre tilfredsstillende afledning og behandling af regn- og 

spildevand for borgere, virksomheder og det omkringliggende miljø. 

Forsyningsselskaberne er forpligtede til at handle i overensstemmelse med den 

kommunale planlægning og dermed de opstillede mål. 

3.2.2 Planlagte projekter 
De planlagte projekter er ifølge tillæg til Spildevandsplan 2017: 

› Planlagte projekter med behov for arealreservationer eller servitutpålæg 

› Udbygning af afløbssystemet langs med Damhusåen: Damhuslednin-
gen (2012-2018), herunder: 

› Tracé 

Udvidelsen af afløbssystemet er opdelt i tre anlægssektioner: 

› Udbygning af Åmarkens Pumpestation, 

› Sektion I, som er under anlæggelse, starter ved Åmarkens 
Pumpestation i syd og slutter ved Næsborgvej i nord og 

› Sektion II, som starter ved Næsborgvej i syd og slutter ved 
Hvidovre Stationscenter i nord. 

› Arealafgivelse og ledningsservitutter 

› Etablering af hovedtransportledningen langs Damhusåen for-
ventes at ville berøre en række ejendomme omfattet af led-
ningstracéet. 

› Klima-/medfinansieringsprojekter 

› Der er ingen planlagte medfinansieringsprojekter. 

› Afledning uden for kloakområder 

› Der forventes ingen ændringer i forholdene omkring afledning uden 
for kloakopland. 

› Private spildevandsanlæg 

Projekter vedrørende private spildevandsanlæg: 

› Nyt fællesanlæg for Vejdirektoratet og Banedanmark. 

› Industrispildevand 

› Der forventes ingen grundlæggende ændringer i forhold til miljømyn-
dighedens tilsyn og kontrol med industrispildevand. Området tilpas-
ses imidlertid eventuelle ændringer i lovgivningen på området. 
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Hvidovre Kommune vil arbejde på en fortsat reduktion af miljøfrem-
mede stoffer i spildevandet. 

› Renseanlæg 

› Der forventes ingen væsentlige ændringer i forbindelse med rensean-
læggene. 

› Recipienter 

› Belastningen af recipienterne forventes mindsket som følge af udbyg-
ningen af ledningssystemet langs Damhusåen/Harrestrup Å. 

3.3 Sandsynlig udvikling, hvis planen ikke 
vedtages 

Vedtages forslag til Spildevandsplan 2023 ikke af kommunalbestyrelsen i Hvid-
ovre Kommune, vil der ikke eller ikke i samme omfang være grundlag for: 

› At indføre nye afløbskoefficienter for hele kommunen, som fremadrettet bli-

ver administrationsgrundlag for tilslutningstilladelser til det offentlige af-

løbssystem, 

› At byudvikle området øst for Byvej, Høvedstensvej/Gungevej og Tårnfalke-

vej, 

› At undersøge, hvilke områder det er hensigtsmæssigt – miljømæssigt og 

økonomisk – at separatkloakere fremadrettet og 

› At pålægge forsyningsselskabet HOFOR at udføre samfundsøkonomiske be-

regninger for at finde de hensigtsmæssige serviceniveauer og finansiere kli-

matilpasningsprojekter til det samfundsøkonomisk optimale niveau og at 

give HOFOR tilladelse til at gennemføre supplerende klimatilpasningstiltag, 

når disse udføres i sammenhæng med et andet forsyningsselskabs anlægs-

projekt, når dette defineres som et hovedprojekt. 

3.4 Alternativer 
Der er ikke udarbejdet alternativer til forslag til Spildevandsplan 2023. Forslag til 

Spildevandsplan 2023 bygger imidlertid på en proces, hvor forskellige alterna-

tive virkemidler og anvendelsen af virkemidler har været overvejet. Det udarbej-

dede forslag til Spildevandsplan 2023 er et udtryk for den endelige afvejning af 

alternative virkemidler og anvendelsen af disse. 

3.5 Andre planer og programmer 
› FN’s 17 verdensmål: Se Miljømålsætninger (kapitel 7). 
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› Målsætninger for Natura 2000 (område nr. 143 Vestamager og havet syd 

for)23: Se Miljømålsætninger (kapitel 7)24. 

› Vandløbsregulativer: Se Miljømålsætninger (kapitel 7). 

3.5.1 Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt 
II Sjælland 

EU vedtog i 2000 et vandrammedirektiv (EU, 2000), som fastlægger bindende 

rammer for vandplanlægningen. Direktivets overordnede mål er, at alle overfla-

devandområder og grundvandsforekomster skal have opnået mindst ”god til-

stand” inden udgangen af 2015, dog således at fristen for målopfyldelse kan for-

længes fra 2015 til 2027 i overensstemmelse med særlige krav i direktivet. 

Medlemslandene skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger med henblik på 

at forebygge forringelse og beskytte, forbedre og restaurere tilstanden for alle 

overfladevandområder og grundvandsforekomster. 

Til dette formål udarbejdes statslige vandområdeplaner af Miljøstyrelsen. Der 

udarbejdes en vandområdeplan for hvert af de fire vandområdedistrikter i Dan-

mark. Hvidovre Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2021-2027 for vand-

områdedistrikt II Sjælland (vandoplandene Nordlige Østersø og Køge Bugt, 

begge hovedvandopland Øresund)25. 

Vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) er baseret på en opda-

tering af vandplanerne for første planperiode (2009-2015) og vandområdepla-

nerne for anden planperiode (2015-2021). 

I vandområdeplaner 2021-2027 er der fastlagt mål for den biologiske og kemi-

ske tilstand af en række udvalgte vandløb, søer og kystvande. Målet er som 

nævnt mindst ”god tilstand”. Denne tilstand er opnået, når både den økologiske 

tilstand (eller det økologiske potentiale) og den kemiske tilstand er god. 

 
23 I henhold til EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektiver og 
habitatdirektiv. 
24 Se også bilag 1 for Natura 2000-væsentlighedsvurdering af påvirkningerne af 
Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for i lyset af forslag til 

Spildevandsplan 2023 samt en vurdering efter indsatsbekendtgørelsens § 8 af 
påvirkningerne af vandoplandene Nordlige Østersø og Køge Bugt (begge oplande 
er en del af hovedvandopland Øresund). 
25 I henhold til EU’s vandrammedirektiv: 

Vandplaner 2009-2015 (første planperiode): Hvidovre Kommune havde udpe-
gede indsatser i relation til regnbetingede udløb. Disse blev opfyldt i 2010 ved 
etablering af ny hovedledning og udbygning af afløbssystemet tilknyttet Harre-
strup Å. 

Vandområdeplaner 2015-2021 (anden planperiode): Hvidovre Kommune havde 
ikke udpegede indsatser. 
Vandområdeplaner 2021-2027 (tredje planperiode): Indsatser i Hvidovre Kom-
mune er primært målrettet nedbringelse af antallet af overløb til recipient. 
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3.5.2 Kommuneplan 2021 for Hvidovre Kommune 
En kommuneplan er en langsigtet plan, som angiver mål for de kommende år in-

den for kommunens geografiske afgrænsning. Hvidovre Kommune beskriver 

Kommuneplan 2021 for Hvidovre Kommune (Hvidovre Kommune, 2021) som 

følger: 

”Kommuneplanen indeholder de overordnede mål for udvikling 

og anvendelse i Hvidovre Kommune. Den bestemmer bl.a. hvor 

der skal være boliger, erhverv, butikker, grønne områder, veje 

osv. Der er desuden beskrivelser af den lokale kulturarv og be-

varingsværdige kulturmiljøer, lige som kommuneplanen indehol-

der rammer for den fremtidige lokalplanlægning. 

Kommuneplanen er bygget op om otte temaer: 

› Byens udvikling 

› Trivsel, Udvikling og Sundhed 

› Kultur og Fritid 

› Kulturarv 

› Natur 

› Bæredygtighed og Klimatilpasning 

› Vækst og Erhvervsudvikling 

› Mobilitet og Tekniske anlæg” 

En spildevandsplan må ifølge miljøbeskyttelseslovens26 § 32, stk. 2, 

(Miljøministeriet, 2022), ikke stride mod kommuneplanen. 

3.5.3 Andre strategier og planer i Hvidovre Kommune 
Hvidovre Kommune har en række andre strategier og planer med tæt sammen-

hæng til forslag til Spildevandsplan 2023. Der er tale om: 

› Vandforsyningsplan 201727 (Hvidovre Kommune, 2017), 

› Strategi for klimatilpasning 201428 (Hvidovre Kommune, 2014) og 

› Regnvandets veje – Skybrudsplan 202029 (Hvidovre Kommune, 2020). 

 
26 Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022, Bekendtgørelse af lov om mil-
jøbeskyttelse. 
27 Se hvidovre.dk/borger/by-bolig-og-byggeri/vand-og-kloak/vandforsynings-
plan/. 
28 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/klima/klimatilpasning/strategi-
for-klimatilpasning/. 
29 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/klima/klimatilpasning/strategi-
for-klimatilpasning/ 
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› Risikostyringsplan 2021 for oversvømmelse af Hvidovre Kommune30 

(Hvidovre Kommune, 2021) 

En spildevandsplan må ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 2, 

(Miljøministeriet, 2022), ikke stride mod en vandforsyningsplan. 

 
30 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/klima/klimatilpasning/stormflods-
sikring/hvad-gor-hvidovre-kommune/risikostyringsplan-for-oversvommelse-fra-
koge-bugt/. 
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4 Lovgrundlag og proces for 
miljøvurdering 

Forslag til Spildevandsplan 2023 er omfattet af krav om miljøvurdering efter mil-

jøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1, da den udarbejdes inden for vandforvalt-

ning og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der 

er omfattet af bilag 1 og 2 (Miljøministeriet, 2021). Miljøvurderingen gennemfø-

res i seks trin, som fremgår af Figur 4-1 nedenfor. 

 

Figur 4-1 De seks trin i miljøvurderingen. 

     Myndighedsbehandling m.m. ved Hvidovre Kommune 

     Høringsperiode 

     Aktuelt trin 

6. OVERVÅGNING
Hvidovre Kommune siker gennemførelse af eventuel planlagt overvågning af 
de miljømæssige konsekvenser af Spildevandsplan 2023. Særskilt program til 

overvågning vedtages af kommunalbestyrelsen samtidig med, at forslag til 
Spildevandsplan 2023 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen.

5. GODKENDELSE OG VEDTAGELSE
Høringssvar behandles, og forslag til Spildevandsplan 2023 vedtages endeligt 
af kommunalbestyrelsen. Spildevandsplan 2023 offentliggøres sammen med 

en sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvordan miljøvurderingen og 
indkomne høringssvar er taget i betragtning.

4. OFFENTLIG HØRING
Offentligheden, herunder berørte myndigheder, høres om forslag til 

Spildevandsplan 2023 og tilhørende miljørapport og får dermed mulighed for 
at udtale sig.

3. ENDELIG AFGRÆNSNING OG MILJØRAPPORT
Hvidovre Kommune udarbejder en miljørapport, der vurderer 

miljøpåvirkningerne ved gennemførelsen af forslag til Spildevandsplan 2023. 
Den endelige afgrænsning fremgår af miljørapporten (dette dokument) 

sammen med en beskrivelse af, hvordan relevante høringssvar fra berørte 
myndigheder er inddraget.

2. MYNDIGHEDSHØRING
Berørte myndigheder høres om foreløbig afgrænsning af miljørapportens 

indhold og får dermed mulighed for at udtale sig. Høringen er gennemført den 
17.-30. oktober 2022.

1. OFFENTLIGGØRELSE AF PROCESOPLYSNINGER
Hvidovre Kommune offentliggør tidligst muligt oplysninger om bl.a. følgende: 
Hvordan forslag til Spildevandsplan 2023 tilvejebringes, hvilke høringer der 

gennemføres, og hvem der kan kontaktes. Oplysningerne er stillet til rådighed 
på hvidovre.dk > Politik > Høringer og afgørelser den 17. oktober 2022.
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4.1 Tilgang og metode i miljøvurderingen 
Miljøvurderinger af planer gennemføres på baggrund af eksisterende viden og 

balanceres i overensstemmelse med planernes detaljeringsgrad. Det betyder, at 

miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2023 afspejler det overordnede 

planniveau, som denne sektorplan har, og tager udgangspunkt i eksisterende vi-

den. 

Det fremgår af Tabel 4-1 nedenfor, hvordan påvirkning defineres og beskrives i 

forbindelse med denne miljøvurdering. 

Tabel 4-1 Terminologi anvendt i denne miljøvurdering, herunder definition 
og beskrivelse af påvirkning. 

Terminologi anvendt i 

denne miljøvurdering 

Definition af påvirkning Beskrivelse af påvirkning 

Sandsynlig væsentlig på-

virkning 

› Sandsynlig væsentlig 

negativ påvirkning 

› Sandsynlig væsentlig 

positiv påvirkning 

› Der kan forekomme påvirkninger, som 

har et stort omfang og/eller en høj kom-

pleksitet og/eller en langvarig karakter 

og er hyppigt forekommende og/eller 

sandsynlige. Der vil være mulighed for 

irreversible skader eller forbedringer i 

større omfang. 

Sandsynlig uvæsentlig 

påvirkning 

› Sandsynlig mindre ne-

gativ påvirkning 

› Sandsynlig mindre po-

sitiv påvirkning 

› Der kan forekomme påvirkninger af et 

vist omfang, som dog ikke har en høj 

kompleksitet eller en langvarig karakter, 

men er hyppigt forekommende eller 

sandsynlige. Der vil være mulighed for 

midlertidige lokale skader eller forbedrin-

ger i mindre omfang. 

› Ubetydelig påvirkning 

 

 

› Ingen påvirkning 

› Der kan forekomme påvirkninger, som 

har et lille omfang, er simple eller er 

kortvarige. 

› Der er ingen påvirkninger. 

 

I første del af miljøvurderingen (kapitel 6) gennemføres en vurdering af, hvor-

vidt og i givet fald i hvilket omfang realisering af planlagte aktiviteter i forslag til 

Spildevandsplan 2023 kan forventes at medføre en væsentlig indvirkning på én 

eller flere af de miljøfaktorer, som ifølge vurderingen i afgrænsningsrapporten 

sandsynligvis vil blive påvirket væsentligt. 

Hvidovre Kommune har udarbejdet en Natura 2000-væsentlighedsvurdering af 

påvirkningerne af Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for i 

lyset af forslag til Spildevandsplan 2023 samt en vurdering efter indsatsbekendt-

gørelsens § 8 af påvirkningerne af vandoplandene Nordlige Østersø og Køge 

Bugt (begge oplande er en del af hovedvandopland Øresund). Se bilag 1. 
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I anden del af miljøvurderingen (kapitel 7) gennemføres en vurdering af, hvor-

vidt og i givet fald i hvilket omfang realisering af planlagte aktiviteter i forslag til 

Spildevandsplan 2023 forventes at fremme eller hindre en realisering af de mil-

jømålsætninger, som er beskrevet i internationale, nationale eller regionale lov-

givninger, strategier, handlingsplaner og lignende på området. 

Inden miljøvurderingen beskrives eksisterende miljøtilstand (kapitel 5) for de 

miljøfaktorer, som ifølge vurderingen i afgrænsningsrapporten sandsynligvis vil 

blive påvirket væsentligt. Den eksisterende miljøtilstand (kapitel 5) danner 

grundlag for miljøvurderingen (kapitel 6 og 7). 

4.2 Høring af berørte myndigheder 
Inden udarbejdelsen af miljørapporten skal der ifølge miljøvurderingslovens § 11 

gennemføres en afgrænsning af miljørapportens indhold for at fastlægge de mil-

jøfaktorer, der skal indgå i miljøvurderingen, samt miljøvurderingens detalje-

ringsgrad. Afgrænsningsrapporten indeholder forslag til afgrænsning af miljøfak-

torer. 

De berørte myndigheder skal høres om afgrænsningen, jf. miljøvurderingslovens 

§ 32, stk. 3, nr. 2.Høringen er gennemført den 17.-30. oktober 2022. I relation 

til forslag til Spildevandsplan 2023 er følgende udpeget som berørte myndighe-

der, jf. miljøvurderingslovens § 31, stk. 1: 

Nabokommuner til Hvidovre Kommune: 

› Københavns Kommune, 

› Rødovre Kommune og 

› Brøndby Kommune. 

Berørte myndigheder i Hvidovre Kommune: 

› Plan, Center for Plan og Miljø, 

› Byg, Center for Plan og Miljø, og 

› Miljø og Klima, Center for Plan og Miljø. 

Hvidovre Kommune har i forbindelse med forslag til Spildevandsplan 2023 sikret 

en passende adskillelse mellem udarbejdende myndighed og berørt myndighed i 

kommunen, jf. miljøvurderingslovens § 40, stk. 2. 

Følgende har afgivet høringssvar: 

› Teknik- og Miljøforvaltningen, Brøndby Kommune (28. oktober 2022) og 

› Område for Miljøbeskyttelse, Københavns Kommune (30. oktober 2022). 

Følgende har ikke afgivet høringssvar: 
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› Rødovre Kommune, 

› Plan, Center for Plan og Miljø, 

› Byg, Center for Plan og Miljø, og 

› Miljø og Klima, Center for Plan og Miljø. 

Ingen af de fire ovenfor har aktivt oplyst, at de ikke afgiver høringssvar. 

4.2.1 Indhold i høringssvar 
Høringssvaret fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Brøndby Kommune, indeholder 

følgende kommentarer til afgrænsningen af miljørapportens indhold: 

› ”Hvidovre kommune skriver at der forventes ingen væsentlige ændringer i 

forbindelse med rensningsanlæg, men vi er bekendt med at BIOFOS lige nu 

arbejder med en fremtidig placering af BIOFOS, hvilket bl.a. berører Rense-

anlæg Avedøre.” 

› ”Vi er bekendt med at Hvidovre Kommune arbejder med et muligt planele-

ment som er etablering af Holmene ud for Avedøre Holme, hvor bl.a. Gre-

enTech Island skal rumme et rensningsanlæg.” 

Høringssvaret fra Område for Miljøbeskyttelse, Københavns Kommune, indehol-

der følgende kommentarer til afgrænsningen af miljørapportens indhold: 

› ”Det virker […] umiddelbart til, at afgrænsningsnotatet medtager mange re-
levante miljøfaktorer og mulige miljøpåvirkninger til vurdering i den kom-

mende miljørapport.” 

› ”Område for Miljøbeskyttelse er enige i, at reduktion af overløb til Kalvebo-
derne, inkl. overløb til å-systemer med udløb til Kalveboderne, er vigtige 
planelementer af hensyn til miljøtilstanden for dette Natura-2000-delom-
råde, hvor både Hvidovre Kommune og Københavns Kommune desuden har 
badevandsinteresser.” 

› ”I forhold til den planlagte separatkloakering vil Område for Miljøbeskyttelse 
opfordre til, at der rettes opmærksomhed på risikoen for fejltilslutninger, så 
der så vidt muligt undgås risiko for udledning af fejlkoblet husspildevand via 
de separate regnvandsudledninger.” 

› ”Område for Miljøbeskyttelse har været i dialog omkring mulig udledning af 
hospitalsspildevand fra Hvidovre Hospital. Det fremgår ikke specifikt af det 
fremsendte afgrænsningsnotat, at udledning af renset hospitalsspildevand 

skulle være en del af den kommende miljøvurdering. Hvis Hvidovre Kom-
mune har en forventning om, at udledning af renset spildevand fra Hvidovre 
Hospital vil blive aktuelt inden for spildevandsplanperioden, bør det nok po-
sitivt overvejes at medtage dette planelement i den kommende miljøvurde-
ring.” 
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4.2.2 Konsekvens for miljøvurderingen 
Høringen af berørte myndigheder har givet anledning til en præcisering af af-

grænsningen af miljøfaktorer, idet udledning af renset spildevand fra Hvidovre 

Hospital nu også adresseres i forbindelse med miljøfaktoren vand. 

4.3 Afgrænsning, vurdering og kriterier 
I afgrænsningsrapporten er de miljøfaktorer, som sandsynligvis vil blive påvirket 

væsentligt af gennemførelse af forslag til Spildevandsplan 2023, identificeret. 

Følgende miljøfaktorer vurderes ikke nærmere i denne miljørapport, da en væ-

sentlig påvirkning kan udelukkes: 

› Jordbund, 

› Luft og 

› Kirker og deres omgivelser og arkitektonisk arv. 

En miljøfaktor vurderes med andre ord ikke i to tilfælde: 1) Når der ikke er akti-

viteter, der kan påvirke den, eller 2) Når der er aktiviteter, der kan påvirke den, 

men ikke væsentligt. 

I relation til de tre miljøfaktorer ovenfor er en væsentlig påvirkning udelukket på 

baggrund af følgende vurdering: 

› Jordbund: 
I forbindelse med separatkloakering kan der være behov for håndtering af 
forurenet jord, hvilket kan påvirke jordbunden. Der er registreret jordforu-
rening på vidensniveau 1 og 2 flere steder i planområdet, men det er først, 
når den konkrete kloakering er besluttet, at det vides, om ledningerne føres 
gennem matrikler med registreret jordforurening. Da jordforurening kun 
omfatter enkelte mindre områder, som potentielt berøres af kloakering, 
vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. 

› Luft: 

Aktiviteter afledt af forslag til Spildevandsplan 2023 vurderes ikke at med-
føre væsentlige påvirkninger af luft, da aktiviteterne primært vil foregå un-
der jordoverfladen. 

› Kirker og deres omgivelser og arkitektonisk arv: 
Aktiviteter afledt af forslag til Spildevandsplan 2023 vurderes ikke at med-
føre væsentlige påvirkninger af kirker og deres omgivelser og arkitektonisk 
arv, da aktiviteterne primært vil foregå under jordoverfladen. 

Følgende miljøfaktorer vurderes nærmere i denne miljørapport, da en væsentlig 

ændring af dem ikke kan udelukkes: 

› Biologisk mangfoldighed samt fauna og flora, 

› Befolkningen og menneskers sundhed, 

› Vand, 
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› Klimatiske faktorer, 

› Materielle goder, 

› Kulturarv og arkæologisk arv, 

› Landskab og 

› Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer (kumulative forhold). 

Af  nedenfor fremgår planelementer, mulige miljøpåvirkninger samt data og me-

tode for hver miljøfaktor, som vurderes nærmere i denne miljørapport. 

Tabel 4-2 Planelementer, mulige miljøpåvirkninger samt data og metode for 
hver miljøfaktor, som vurderes nærmere i denne miljørapport. De 
ændringer, som er sket på baggrund af den gennemførte høring af 
berørte myndigheder, er markeret med grøn tekst. 

Miljøfaktor Planelement i forslag til 

Spildevandsplan 2023 

Mulig miljøpåvirkning Data og metode 

Biologisk mang-

foldighed samt 

fauna og flora 

› Begrænsning af spilde-

vandsoverløb. 

› Anlæg af separatkloake-

ring. 

› Direkte regnbetingede 

udløb og overløb til Kal-

veboderne. 

› Ændring af vandkvalitet i 

vandløb, søer, marine områ-

der m.v. 

› Anlægsarbejde inden for og 

nær beskyttede naturområ-

der, fredskov m.v. 

› Påvirkning af Natura 2000-

område nr. 143. 

Kvalitativ vurdering. 

Natura 2000-væsent-

lighedsvurdering. 

Befolkningen og 

menneskers 

sundhed 

› Begrænsning af spilde-

vandsoverløb. 

› Etablering af separatklo-

akering samt ændring el-

ler udbygning af afløbs-

system. 

› Forbedring af badevandskvali-

tet samt mindre risici for foru-

rening i forbindelse med over-

løb af spildevand til terræn og 

kældre. 

› Støjpåvirkning. 

Kvalitativ vurdering. 

Vand › Begrænsning af spilde-

vandsoverløb. 

› Etablering af separatklo-

akering- 

› Rensning og forsinkelse 

af tag- og overfladevand 

i nye våde bassiner/søer 

og enge. 

› Håndtering af spildevand 

fra nye byudviklingsom-

råder. 

› Ændring af vandkvalitet i 

vandløb, søer, marine områ-

der m.v. 

› Ændring i den hydrauliske be-

lastning. 

› Udledning af renset spilde-

vand fra Hvidovre Hospital. 

Kvalitativ vurdering. 

Målsætninger i Vand-

områdeplan 2021-2027 

for vandområdedistrikt 

II Sjælland. 

Klimatiske fakto-

rer 

› Kapacitetsudvidelse af 

afløbssystem og separat-

kloakering. 

› Klimatilpasning i forbindelse 

med hverdagsregn. 
Kvalitativ vurdering. 
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Miljøfaktor Planelement i forslag til 

Spildevandsplan 2023 

Mulig miljøpåvirkning Data og metode 

› Finansiering af klimatil-

pasning. 
› Mindre risici for regnbetingede 

overløb af spildevand. 

› Supplerende klimatilpasnings-

tiltag. 

Materielle goder › Rensning og forsinkelse 

af tag- og overfladevand 

i nye våde bassiner/søer 

og enge. 

› Nye dimensioneringer af 

afløbssystem og nye af-

løbskoefficienter. 

› Rekreative interesser. 

› Mindre oversvømmelsesrisici 

og tab af materielle goder. 

Kvalitativ vurdering. 

Kulturarv og ar-

kæologisk arv 

› Anlæg af separatkloake-

ring. 

› Håndtering af spildevand 

fra nye byudviklingsom-

råder. 

› Anlæg af kloak inden for for-

tidsmindebeskyttelseslinjer, 

værdifulde kulturmiljøer og 

beskyttede sten- og jorddiger. 

Kvalitativ vurdering. 

Landskab › Etablering af nye våde 

bassiner/søer og enge til 

forsinkelse af tag- og 

overfladevand. 

› Visuel påvirkning. 

› Rekreative forhold. 

Kvalitativ vurdering. 

Det indbyrdes for-

hold mellem 

ovenstående fak-

torer (kumulative 

forhold) 

› Begrænsning af spilde-

vandsoverløb. 

› Mindre risici for overløb af 

spildevand har både betyd-

ning for menneskers sundhed, 

flora og fauna samt materielle 

goder. 

Kvalitativ vurdering. 
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5 Eksisterende miljøtilstand 
I dette kapitel gennemgås den eksisterende miljøtilstand for de miljøfaktorer, 

som ifølge vurderingen i afgrænsningsrapporten sandsynligvis vil blive påvirket 

væsentligt. Den eksisterende miljøtilstand danner grundlag for miljøvurderingen 

i de næste to kapitler. 

5.1 Biologisk mangfoldighed samt fauna og flora 

5.1.1 Internationale naturbeskyttelsesområder 
Nærmeste Natura 2000-område for Hvidovre Kommune er: 

› Nr. 143 Vestamager og havet syd for, som omfatter habitatområde H127 og 

fuglebeskyttelsesområde F111. 

Natura 2000-områdets placering fremgår af Figur 5-1 nedenfor. 

 

Figur 5-1 Placering af Hvidovre Kommune og nærmeste Natura 2000-om-
råde. 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 143 fremgår af  og  neden-

for. 
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Tabel 5-1 Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-om-
rådet H127. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes 
for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. 

Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 127 

Naturtyper  

Sandbanke (1110) Lagune* (1150) 

Bugt (1160) Strandeng (1330) 

Grå/grøn klit* (2130) Klitlavning (2190) 

Kransnålalge-sø (3140) Kalkoverdrev* (6210) 

Surt overdrev* (6230)  

Arter  

Skæv vindelsnegl (1014)  

*) Der er tale om en prioriteret naturtype, jf. habitatdirektivet. 

Tabel 5-2 Fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 
F111. Bogstav i parentes angiver, om der er tale om ynglefugle 
(Y) eller trækfugle (T). 

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 111 

Fugle  

Skarv (T) Rørdrum (Y) 

Bramgås (T) Knarand (T) 

Skeand (T) Troldand (T) 

Lille skallesluger (T) Stor skallesluger (T) 

Rørhøg (Y) Plettet rørvagtel (Y) 

Klyde (Y) Almindelig ryle (Y) 

Brushane (Y) Dværgterne (Y) 

Splitterne (Y) Fjordterne (Y) 

Havterne (Y)  

5.1.2 § 3-beskyttet natur og vandløb 
Hvidovre Kommune rummer områder med § 3-beskyttede naturtyper, herunder 

enge, moser, strandenge og søer, samt det § 3-beskyttede vandløb / den § 3-

beskyttede sø, Vestvoldens voldgrav (”fæstningskanalen”)31, og det § 3-

 
31 Vestvoldens voldgrav (”fæstningskanalen”) må ikke at forveksles med Fæst-
ningskanalen, som er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune. 
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beskyttede vandløb, Harrestrup Å. De § 3-beskyttede naturtyper og vandløb 

fremgår af Figur 5-2 nedenfor. 

 

Figur 5-2 § 3-beskyttede naturtyper og vandløb i og nær Hvidovre Kom-
mune. 

De beskyttede naturtyper er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 332, hvoraf 

det fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af naturlige søer, 

heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og bio-

logiske overdrev. Mange af de § 3-beskyttede naturtyper er lokaliseret uden for 

byzonen samt omkring Planetstien. 

Inden for området øst for Byvej og nord for Brostykkevej, som skal kloakeres, 

findes der to § 3-beskyttet søer. Herudover er recipienten for regnvand (Vest-

voldens voldgrav (”fæstningskanalen”)) et § 3-beskyttet vandløb/en § 3-beskyt-

tet sø, der er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt II 

Sjælland. 

Området ved Høvedstensvej/Gungevej, der skal separatkloakeres, ligger ca. 100 

m syd for en § 3-beskyttet sø. 

5.1.3 Bilag IV-arter 
I Danmark findes en lang række dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets 

bilag IV. Listen dækker over meget forskellige dyr som f.eks. alle 17 danske 

 
32 Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022, Bekendtgørelse af lov om na-
turbeskyttelse. 
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arter af flagermus, odder, ulv, hasselmus og birkemus samt flere arter af pad-

der, flere arter af insekter, krybdyr, bløddyr og arter af fisk.  

Ifølge arter.dk er der i eller nær Hvidovre Kommune de sidste 10 år registeret 

følgende bilag IV-arter: 

› Brunflagermus 

› Dværgflagermus 

› Skimmelflagermus 

› Troldflagermus 

› Vandflagermus 

› Sydflagermus 

› Grønbroget tudse 

› Marsvin 

I forhold til forslag til Spildevandsplan 2023 er det især den mulige påvirkning af 

vandlevende organismer, som har særlig opmærksomhed. Det kan være arter 

som grønbroget tudse og marsvin, der findes i og nær Hvidovre Kommune. 

5.2 Befolkningen og menneskers sundhed 

5.2.1 Badevand 
I Hvidovre Kommune er der tre badeområder – Hvidovre Strand/Lodsparken, 

Mørtelrenden og Hvidovre Havn – som hvert år kontrolleres af Hvidovre Kom-

mune. 

Hvidovre Kommune har badevandsprofiler for de tre badeområder, som bl.a. in-

deholder en klassificering af badevandskvaliteten. Klassificeringen har følgende 

niveauer: Udmærket, god, tilfredsstillende og ringe. Badevandskvaliteten for alle 

tre badeområder er klassificeret som udmærket33. 

Badevandskvalitet opgøres grundlæggende ved målinger af, om der forekommer 

bakterier i vandet. Hvis indholdet af bakterier er for højt, er det tegn på, at van-

det er forurenet med spildevand eller lignende. Badevandet i Hvidovre Kommune 

bliver ligeledes testet for fire fluorholdige stoffer i stofgruppen PFAS (perflu-

oroalkylstoffer), herunder PFOA (perfluoroktansyre), PFOS (perfluoroktansulfon-

syre), PFNA (perfluornonansyre) og PFHxS (perfluorhexansulfonsyre). For sum-

men af disse gælder en vejledende grænseværdi for badevand på 40 nanogram 

pr. liter. De seneste badevandsanalyser fra juni 2022 viser, at koncentrationen 

 
33 Se her for målinger af badevandskvaliteten udført af Hvidovre Kommune. 
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af de fire PFAS-stoffer i de tre badevandsstationer i Hvidovre Kommune ligger 

væsentligt under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for badevand34. 

I varme perioder kan der ske opblomstring af blågrønalger i havet. Det er dog 

ikke tidligere observeret ved Mørtelrenden eller Hvidovre Havn og ikke i de se-

neste fem år ved Hvidovre Strand. 

5.2.2 Opstuvning af spildevand 
Ved overbelastning af afløbssystemet opstår opstuvning i f.eks. brønde, fordi 

ledningernes vandføringsevne ikke er tilstrækkelig. Opstuvning i afløbssystemet 

kan resultere i oversvømmelse af kældre og vand på terræn. 

Spildevand har et højt bakterieindhold og kan indeholde sygdomsfremkaldende 

bakterier fra fækalier og lignende og kan derfor være sundhedsskadeligt. 

Overløb etableres for at undgå, at vandmængden medfører skader eller udgør 

en sundhedsmæssig risiko i bebyggende områder i forbindelse med opstuvning i 

kældre og på terræn. 

HOFOR har udarbejdet en hydraulisk basisanalyse for ledningsnettet i Hvidovre 

Kommune. Af basisanalysen fremgår det, at der er kapacitetsudfordringer i hele 

Hvidovre Kommune, hvor der sker opstuvning til terræn ved hverdagsregn. Des-

uden fremgår det, at serviceniveauet er væsentligt overskredet i fem større 

sammenhængende områder: 

› Risbjergkvarteret mellem Hvidovrevej og Risbjergvej 

Området er kortlagt flere gange tidligere. Udfordringerne skyldes en kombi-

nation af små ledninger (manglende kapacitet) og et terræn, der danner en 

lokal lavning centreret ved Giesegårdsvej mellem Idrætsvej og Risbjergvej. 

› Villakvarteret mellem Kettevej og Krogsholtsvej 

Der er kortlagt udfordringer på tværs af hele dette kvarter. Udfordringerne 

vurderes at skyldes små ledningsdimensioner. 

› Villakvarteret mellem Engholm Allé og Avedøre Havnevej 

Der er kortlagt udfordringer på tværs af hele dette kvarter. Udfordringerne 

vurderes at skyldes små ledningsdimensioner. 

› Oplandene langs den sydlige del af Hvidovrevej 

Både i oplandene, men også på den afskærende ledning ved Friheden Bu-

tikscenter, ses væsentlige overskrides af servicemålet. Ved Friheden Butiks-

center ses overskridelserne på en Ø500/Ø650-ledning, som samtidig er 

suppleret med et rørbassin. 

 
34 Analyserapporter af badevand for Hvidovre Strand/Lodsparken, Mørtelrenden 
og Hvidovre Havn, Eurofins Miljø A/S, 2022. 
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› Oplandene langs den østlige del af Gl. Køge Landevej 

Særligt på topstrækningerne ses udfordringer, og de forplanter sig også ned 

gennem systemet, hvor der ligger tre parallelle ledninger i Gl. Køge Lande-

vej. 

5.2.3 Støj 
Støj defineres som uønsket lyd. Det afhænger dels af den enkelte person, dels 

af situationen, hvilke lyde der opfattes som støj, og hvor kraftig lyden skal være, 

før den føles støjende. 

Støj er sammensat af mange forskellige tonekomponenter, bl.a. høje og dybe 

toner, som det menneskelige øre ikke er lige følsomt overfor. Der er også forskel 

på, hvordan mennesker oplever støj. Genevirkningen afhænger af støjens inten-

sitet, frekvensfordeling, fordeling over døgnet mv., men også sociale og psyko-

logiske faktorer har betydning. 

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende støjgrænser for anlægs støjpåvirkning i 

forskellige områdetyper. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj 

fra virksomheder35 fastsætter vejledende grænseværdier for støjniveauet fra 

virksomheder, herunder tekniske anlæg. 

5.3 Vand 

5.3.1 Vandområder 
Vandområdeplaner 2021-202736 for tredje planperiode fastsætter krav til kvali-

teten af Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse 

med EU's vandrammedirektiv. Høringsperioden blev afsluttet 22. juni 2022, og 

Vandområdeplaner 2021-2027 er i skrivende stund fortsat under udarbejdelse. 

Hvidovre Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2021-2027 for vandområde-

distrikt II Sjælland, som fastsætter en række målsætninger, heriblandt mål om, 

at alle vandområder skal opnå mindst ”god økologisk tilstand” eller ”godt økolo-

gisk potentiale” samt ”god kemisk tilstand”. 

Forslag til Spildevandsplan 2023 må således ikke forringe eller forhindre vand-

områders mulighed for at opnå de fastsatte økologiske eller kemiske målsætnin-

ger. Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt II Sjælland forpligter 

derigennem Hvidovre Kommune til at gennemføre konkrete indsatser for at re-

ducere antallet og mængden af spildevandsudledninger. For Hvidovre Kommune 

har indsatserne tidligere primært været målrettet mod overløbsbygværker samt 

regnvandsbetingede udløb. 

 
35 Se her for Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 
36 Se her og her for Vandområdeplaner 2021-2027. 
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Tilstanden for målsatte vandområder i Hvidovre Kommune er vurderet i den se-

neste basisanalyse for Vandområdeplaner 2021-202737. 

I basisanalysen beskrives den aktuelle tilstand i vandløb, søer og kystvande ved 

brug af tilstandsklasser på baggrund af fastlagte indikatorer og kvalitetselemen-

ter med fastsatte værdier for miljømålet "god tilstand". For vandløb, søer og 

kystvande klassificeres den økologiske tilstand inden for tilstandsklasserne: Høj, 

god, moderat, ringe eller dårlig. 

› Høj tilstand 

Ingen eller kun ubetydelig afvigelse fra uberørte forhold. 

› God tilstand 

Svag afvigelse fra uberørte forhold. 

› Moderat tilstand 

Mindre grad af afvigelse fra uberørte forhold, men signifikant større end for 

god tilstand. 

› Ringe tilstand 

Større afvigelse fra uberørte forhold med væsentlige ændringer i de biologi-

ske kvalitetselementer. 

› Dårlig tilstand 

Alvorlige ændringer, hvor store dele af de relevante biologiske samfund, der 

ville være til stede under uberørte forhold, ikke er til stede. 

Herunder gives et overblik over den aktuelle tilstand af målsatte vandområder i 

Hvidovre Kommune ifølge seneste basisanalyse for Vandområdeplaner 2021-

2027. 

Vandløb 

I Hvidovre Kommune er der i den nuværende vandområdeplan - Vandområde-

plan 2021-2027 for vandområdedistrikt II Sjælland – ét målsat vandløb, nemlig 

Harrestrup Å. Vandløbet skal på sigt have god økologisk tilstand og god kemisk 

tilstand. Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, der beskytter 

mod ændringer af tilstanden. 

Den samlede økologiske tilstand eller potentiale for Harrestrup Å er ukendt. Den 

kemiske tilstand er vurderet som ikke-god kemisk tilstand. Miljøfarlige forure-

nede stoffer medfører risiko for manglende målopfyldelse i vandløbet. 

Søer 

Der er ingen målsatte søer i Hvidovre Kommune i den nuværende vandområde-

plan – Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt II Sjælland – men 

Hvidovre Kommune grænser op til en målsat sø, nemlig Holmesø. 

 
37 Se her for basisanalysen for Vandområdeplaner 2021-2027. 
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Holmesø har en målsætning om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. 

Søen har opnået målopfyldelse for den kemiske tilstand, men den samlede øko-

logiske tilstand er vurderet som ringe. Miljøkvalitetskravet er overskredet for et 

eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer. 

Kystvande 

Omkring Hvidovre Kommune er der i den nuværende vandområdeplan – Vand-

områdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt II Sjælland – to målsatte kyst-

vande, nemlig Nordlige Øresund og Køge Bugt. 

Begge målsatte kystvande har en målsætning om god økologisk og kemisk til-

stand. Begge kystvande er vurderet til at have moderat økologisk tilstand og 

ikke god kemisk tilstand. 

5.3.2 Regnbetingede udledninger (overløb) 
Fra de separatkloakerede oplande afledes regnvand til nærliggende recipienter. I 

nogle tilfælde tilbageholdes vandet i bassiner inden udledningen. Ved kraftig 

regn kan der forekomme overløb fra bassinerne, når de er fyldte. I enkelte åbne 

bassiner forekommer en simpel rensning af regnvandet, primært ved at partikler 

bundfælder. 

Fra fælleskloakerede områder, hvor spildevand og regnvand ledes i samme led-

ningsanlæg, kan det under større regnskyl være nødvendigt at aflede en del af 

vandet til den nærmeste recipient. Dette gøres for at undgå, at kloaksystemet 

under regn bliver overbelastet med risiko for, at vandet stuver op i kloakken. Af-

ledninger sker via overløbsbygværker. Ved overløb sker der en belastning af 

vandmiljøet med næringsstoffer. Nogle overløbsbygværker er tilsluttet forsinkel-

sesbassiner, hvor vandet ledes til i stedet for til recipienten. Når der er plads i 

kloakken igen, kan vandet ledes tilbage hertil. 

Samlet 51 udløb og overløb er registreret i PULS38 per august 2022 i Hvidovre 

Kommune og listet nedenfor. Ukendt betyder, at bygværkstypen er uoplyst i 

PULS. 

› HOFOR: 10 udløb, 19 overløb og 2 ukendte, 

› BIOFOS A/S: 1 udløb og 1 bypass, 

› Hvidovre Kommune: 5 udløb og 1 overløb, 

› Vejdirektoratet: 1 overløb og 4 ukendte, 

› Banedanmark: 1 udløb, 

› Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme: 1 udløb, 

› Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S: 1 udløb, 

 
38 PULS (PunktUdLedningsSystem) er en national database med data om udled-
ninger fra udløb og overløb, også kaldet regnbetingede udløb (RBU). 
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› Boligforeninger: 1 ukendt, 

› E/F Harrestrup Å: 1 udløb og 

› Igangværende drøftelse om ejerskab (U471R og U613): 2 udløb. 

Hvidovre Kommune har tre vigtige regnvandsbetingede udløb (RBU) med direkte 

udløb til Køge Bugt og Kalveboderne: 

1 Avedøre Holme 

Regnvandsudløb, som samler alt overfladevand og drænvand fra industri-

området Avedøre Holme og leder til Køge Bugt (U610). 

2 Vestvoldens voldgrav (”fæstningskanalen”) 

Vand fra Vestvoldens voldgrav (”fæstningskanalen”) udledes til Holmesø 

ved Køge Bugt Strandpark (U613). Voldgraven modtager overfladevand fra 

både Hvidovre og Brøndby Kommuner. Det er primært boligområder og vej-

vand (RBU). 

3 Østre Landkanal 

Regnvandsudløbet samler overfladevand og overløb fra området nord for 

Amagermotorvejen og leder til Kalveboderne. Vand fra den rørlagte Hvidov-

regrøft løber også til Østre Landkanal. Der er i alt 10 overløb fra fællessy-

stemet til den rørlagte Hvidovregrøft, der løber under Avedøre Havnevej. 

Regnvandet fra Østre Landkanal pumpes til et åbent bassin og leder det til 

Kalveboderne (U209). 

De tre udløb modtager vand fra overfladeafstrømning fra separatkloakerede om-

råder i Hvidovre Kommune. Udløbet fra Østre Landkanal modtager også overløb 

af opblandet spildevand. Overfladeafstrømningen kan indeholde miljø- og sund-

hedsskadelige stoffer på grund af atmosfæriske nedfald og afsmitning fra tage, 

veje og parkeringspladser. 

5.3.3 Grundvand 
Hvidovre Kommune har en vandforsyningsplan fra 201739. Vandforsyningsplan 

2017 er grundlaget for forvaltningen af drikkevandsforsyningen og indeholder en 

strategi for, hvordan Hvidovre Kommune kan sikre rent drikkevand til borgerne. 

Bortskaffelsen af spildevand i Hvidovre Kommune skal fastlægges under hensyn-

tagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Det er 

vigtigt at beskytte områder, hvor grundvandet bruges til indvinding af drikke-

vand, da grundvandsforekomsterne også fremadrettet skal udgøre grundstam-

men i den fremtidige drikkevandsforsyning. 

I forbindelse med statens kortlægning af grundvandsressourcen er indsatsområ-

derne for grundvandsbeskyttelse udpeget. På den baggrund har Hvidovre 

 
39 Se hvidovre.dk/borger/by-bolig-og-byggeri/vand-og-kloak/vandforsynings-
plan/. 
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Kommune udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der sætter 

rammer for beskyttelse at grundvandet i de områder, hvor grundvandet bruges 

til indvinding af drikkevand. 

En stor del af Hvidovre Kommune er udpeget som område med drikkevandsinte-

resser (OSD). Herudover er der i den nordlige del af Hvidovre Kommune udpe-

get nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), boringsnære beskyttelsesområder 

(BNBO), indsatsområder og indvindingsoplande uden for OSD. Grundvandsfor-

holdene fremgår af Figur 5-3 nedenfor. 

 

Figur 5-3 Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), boringsnære beskyttel-
sesområder (BNBO), indsatsområder og indvindingsoplande uden 
for OSD i og nær Hvidovre Kommune. 

I NFI er der risiko for nedsivning af nitrat og pesticider, og områderne er derfor 

defineret som indsatsområder. 

I BNBO er det vigtigt at sikre særlig beskyttelse af grundvandet, da forurening i 

disse områder transporteres hurtigere frem til indvindingsboringerne grundet su-

get fra indvindingen. Der må ikke etableres nedsivningsanlæg til tag- og overfla-

devand i en afstand af 25 m fra indvindingsboringer, og i BNBO kan der være 

supplerende rensningskrav til sådanne anlæg ud fra en risikovurdering i relation 

til grundvandsressourcen. Der må ligeledes ikke etableres nedsivningsanlæg til 

husspildevand i BNBO. 

De terrænnære grundvandsforekomster i Hvidovre Kommune er i basisanalysen 

af Vandområdeplaner 2021-2027 vurderet til at have god kvantitativ tilstand, 

men ringe kemisk tilstand. De regionale grundvandsforekomster er vurderet til 

at have både ringe kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand. 
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5.4 Klimatiske faktorer 

5.4.1 Ekstreme regnhændelser 
Klimaforandringerne betyder mere regn samt flere mere ekstreme regnhændel-

ser. Derfor arbejder Hvidovre Kommune på at klimatilpasning i lyset af de øgede 

regnmængder. Kommunalbestyrelsen vedtog således i 2014 Strategi for Klima-

tilpasning 201440, og som en videreudvikling af denne vedtog Kommunalbesty-

relsen i 2021 Regnvandets veje – Skybrudsplan 202041. Skybrudsplanen handler 

om sikring mod oversvømmelser ved skybrud. Herudover har Hvidovre Kom-

mune udarbejdet Klimaplan 2050 for Hvidovre Kommune, som har været i hø-

ring til den 26. oktober 202242, hvor der bl.a. sættes mål for tilpasning af det 

eksisterende afløbssystem. 

Områder i Hvidovre Kommune med mindst 10 cm vand ved en 100-årshændelse 

(T100) i 2118 fremgår af Figur 5-4 nedenfor. 

 

Figur 5-4 Områder i Hvidovre Kommune med mindst 10 cm vand ved en 
100-årshændelse (T100) i 2118. 

HOFOR har udarbejdet en hydraulisk basisanalyse for ledningsnettet i Hvidovre 

Kommune. Af basisanalysen fremgår det, at der er kapacitetsudfordringer i hele 

Hvidovre Kommune, hvor der sker opstuvning til terræn ved hverdagsregn. I 

 
40 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/klima/klimatilpasning/strategi-

for-klimatilpasning/. 
41 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/klima/klimatilpasning/strategi-
for-klimatilpasning/. 
42 Se deltag.hvidovre.dk/da-DK/folders/kom-med-dit-input-til-klimaplan-2050. 



 

 

     
 46  MILJØRAPPORT – MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2023 FOR HVIDOVRE KOMMUNE 

 https://cowi-my.sharepoint.com/personal/lokg_cowi_com/Documents/Desktop/a247283-03-miljoerapport-20221125.docx 

basisanalysen er skybrud svarende til en 30-årshændelse (T30) og 100-årshæn-

delse (T100) i dag også behandlet. Af analysen fremgår det, at der er mindre 

sammenhængende områder, hvor flere huse oversvømmes ved en 30-årshæn-

delse (T30), og hvor oversvømmelsen skyldes opstuvning fra afløbssystemet. 

Derudover forekommer også oversvømmelser af større sammenhængende om-

råder ved 100-årshændelse (T100), hvor oversvømmelsen skyldes opstuvning 

fra afløbssystemet. Særligt fire problemområder kan fremhæves: 

› Risbjerggårdkvarteret mellem Hvidovrevej og Risbjergvej 

Området er også kortlagt i forbindelse med kapacitetsudfordringer. Grundet 

manglede afskærende kapacitet stuver vandet op fra kloakken og over-

svømmer de lavest liggende boliger i kvarteret. 

› Boligerne syd for Nestors Allé 

Boligerne oversvømmes af vand fra fælleskloakken og er en del af ”oplan-

dene langs den sydlige del af Hvidovrevej”. 

› Friheden Butikscenter 

Frihedens Butikscenter påvirkes af en oversvømmelse fra fælleskloakken via 

en gangtunnel. Frihedens Butikscenter er en del af ”oplandene langs den 

sydlige del af Hvidovrevej”. 

› Oplandet omkring Stilidsvej og Gl. Køge Landevej 

Flere steder i oplandet er der opstuvning fra fællessystemet. Det ses særligt 

ved jernbaneviadukten. Området er en del af ”oplandene langs den østlige 

del af Gl. Køge Landevej”. 

Hvidovre Kommune vil med masterplaner i tæt samarbejde med HOFOR plan-

lægge og gennemføre klimatilpasningsprojekter for at afhjælpe de større mæng-

der regn og hermed reducere skader ved skybrud. I arbejdet med masterplaner 

er der fokus på samtænkning af klimatilpasningen af kloaksystemet og tiltag på 

overfladen til håndtering af ekstremregn. Hvad angår løsninger, arbejdes der på, 

at vandet tilbageholdes og forsinkes, så kloaksystemet ikke overbelastes, og 

vandet via strømningsveje styres og ledes hen, hvor det ikke gør skade. Der vil 

være fokus på de grønne klimatilpasningsløsninger med henblik på at skabe 

merværdi for borgerne og biodiversiteten i Hvidovre Kommune. 

5.4.2 Drivhusgasudledninger 
Hvidovre Kommune indgik i november 2020 i klimapartnerskabet DK202043. 

Som led i deltagelsen skal Hvidovre Kommune udvikle en ambitiøs klimahand-

lingsplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår tilpasning 

til klimaforandringerne og reduktioner i drivhusgasudledningen. 

Hvidovre Kommune har udarbejdet Klimaplan 2050 for Hvidovre Kommune, som 

har været i høring til den 26. oktober 202244, hvor der bl.a. sættes mål for, at 

 
43 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/klima/klimaplan-2050/. 
44 Se deltag.hvidovre.dk/da-DK/folders/kom-med-dit-input-til-klimaplan-2050. 
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Hvidovre Kommune som geografisk område skal reducere drivhusgasudlednin-

gen med 80 % i 2030 i forhold til niveauet i 1990 samt opnå klimaneutralitet i 

2045. Ifølge Klimaplan 2050 for Hvidovre Kommune var CO₂-udledningen for 

Hvidovre Kommune som geografisk område på 381.083 tons i 1990 og 211.344 

tons i 2018, hvilket svarer til en reduktion på ca. 45 % CO₂ fra 1990 til 2018. 

Det fremgår også af Klimaplan 2050 for Hvidovre Kommune, at borgeres og 

virksomheders opvarmning og elforbrug stod for ca. to tredjedele af udledningen 

i 2018, mens transporten stod for ca. en fjerdedel. De øvrige aktiviteter, dvs. 

landbrug, kemiske processer, affaldsdeponi og spildevand, udgjorde tilsammen 6 

%. 

5.5 Materielle goder 
Det offentlige afløbssystem i Hvidovre Kommune er ejet af det fælleskommunale 

forsyningsselskab HOFOR og består af afløbsledninger, pumpestationer, bassi-

ner, overløbsbygværker og udløb. Afløbssystemet har til formål at transportere 

og udlede regn- og spildevand. Det offentlige afløbssystem er suppleret af flere 

større private afløbssystemer, Hvidovre Kommunes afvanding af kommunale 

veje og Vejdirektoratets afvanding af statsveje. 

HOFORs afløbssystem i Hvidovre Kommune omfatter ca. 300 km hovedafløbs-

ledning samt ca. 6,1 km åbne grøfter/kanaler. 

I Hvidovre Kommune findes der områder, der er: 

› Fælleskloakerede (spildevand og overfladevand løber i samme ledning), 

› Separatkloakerede (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning), 

› Spildevandskloakerede (der afledes kun spildevand), 

› Overfladevandskloakerede (der afledes kun overfladevand) og 

› Ukloakerede. 

5.6 Kulturarv og arkæologisk arv 

5.6.1 Bevaringsværdige kulturmiljøer 
I Kommuneplan 2021 for Hvidovre Kommune er der udpeget områder med be-

varingsværdige kulturmiljøer. De fremgår af Figur 5-5 nedenfor. 

Hvidovre Kommunes bevaringsværdige kulturmiljøer afspejler udviklingshisto-

rien i Hvidovre Kommune. Udpegningen skal sikre, at de kulturhistoriske værdier 

beskyttes, styrkes og anvendes aktivt, når der sker ændringer i kulturmiljøet i 

forbindelse med byomdannelse og -udvikling. 

Retningslinjer for bevaringsværdige kulturmiljøer i Kommuneplan 2021 for Hvid-

ovre Kommune fastsætter, at tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdi-

fulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke må ændres. 
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Figur 5-5 Bevaringsværdige kulturmiljøer i Hvidovre Kommune. 

5.6.2 Fredningsinteresser 
I Kommuneplan 2021 for Hvidovre Kommune er der ligeledes udpeget frednings-

interesser, herunder fredede fortidsminder og fredede bygninger. De fremgår af 

Figur 5-6 nedenfor. 

Udpegningen skal beskytte de forhistoriske fundområder, som kan blive ødelagt 

ved f.eks. anlægsarbejde. 
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Figur 5-6 Fredede fortidsminder og bygninger i og nær Hvidovre Kommune. 

To af de fredede fortidsminder er fra bronzealderen. Det ene er Gravhøjen Si-

monshøj, der er beliggende omgivet af tæt bymæssig bebyggelse syd for Frihe-

dens Butikscenter. Det andet er gravhøjen Langhøj, der ligger i den fritliggende 

park Langhøjparken. Desuden er et jorddige langs Vesterskel, som både har fun-

geret som herredsdige og sognedige, fredet. 

Der findes også en række fredede såkaldte kilometersten – dvs. sten i vejkan-

ten, der angiver afstanden til et bestemt sted, typisk den nærmeste større by. 

De findes blandt andet langs Gl. Køge Landevej og Roskildebanen. 

Af større fortidsmindefredninger findes befæstningsanlæggene Vestvolden og 

Avedøre Batteri. 

I Hvidovre Kommune findes to fredede bebyggelser, nemlig Hvidovre Rytterskole 

(1722) og bygningsanlæggene på Avedøre Flyveplads (1917-1943). 

Fortidsminder er beskyttede gennem museumsloven og naturbeskyttelsesloven. 

Ifølge museumslovens § 29e45 må der ikke foretages ændring i tilstanden af for-

tidsminder. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 18 må der ikke foretages ændring i 

tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter be-

stemmelserne i museumsloven. 

 
45 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014, Bekendtgørelse af museumsloven. 
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5.7 Landskab 

5.7.1 Rekreative interesser og visuelle forhold 
Hvidovre Kommune er omkranset af et hesteskoformet bælte bestående af en 

række større, grønne områder. Vestvolden og den indre grønne kile udgør den 

nordvestlige del af "den grønne hestesko", mens resten udgøres af Granaten, 

Mågeparken, Strandengen, Strandsumpen, Lodsparken og Kystagerparken. 

Områderne udgør en værdifuld kontrast til byområdet på grund af deres åbne 

karakter, og de skal derfor generelt friholdes for bebyggelse og anlæg, så den 

klare grænse mellem by og land fastholdes. De grønne områder fremgår af Figur 

5-7 nedenfor. 

 

Figur 5-7 Grønne områder i Hvidovre Kommune. 

Områderne er ligeledes en del af indre grønne kile i Fingerplan 2019, Køge Bugt 

Strandpark og Vestvoldsringen. Den grønne strukturs overordnede træk er såle-

des fingerbyens grønne kiler og ringe samt de åbne kystkiler og kystlinjen. 

Hvidovre Kommune skal sikre, at områderne inden for de indre grønne kiler for-

beholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse, jf. § 18, stk. 1 i 

Fingerplan 201946. 

 
46 Bekendtgørelse nr. 312 af 28. marts 2019 – Bekendtgørelse om hovedstads-
områdets planlægning (Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for hovedstadsom-
rådets planlægning). 
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Hvidovre Kommune har yderligere fastsat målsætninger om at understøtte og 

udvikle de grønne kiler ved bevaring af kilernes landskabelige og rekreative 

værdier, jf. retningslinje 5.1.2 i Kommuneplan 2021 for Hvidovre Kommune. 

Arealet til byudvikling ved Byvej i Hvidovre Kommune er udpeget i Fingerplanen 

2019 som grøn kile. Arealet overgår fra jordbrug til almen friluftsanvendelse. 

5.8 0-alternativet 
0-alternativet udgøres af den situation, hvor forslag til Spildevandsplan 2023 

ikke vedtages, og de indsatser, som forslag til Spildevandsplan 2023, ikke gen-

nemføres. Det vil således være indholdet i Spildevandsplan 2017 for Hvidovre 

Kommune, der fortsat er gældende. 0-alternativet svarer med andre ord til den 

eksisterende miljøstand, som er beskrevet i afsnittende ovenfor. 

Med 0-alternativet vil der ikke blive indført nye afløbskoefficienter, og separat-

kloakering vil ikke være i fokus som virkemiddel til at forhindre overløb til reci-

pient. I 0-alternativet vil der ligeledes ikke blive etableret nye våde bassi-

ner/søer og enge til rensning og forsinkelse af tag- og overfladevand. 
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6 Miljøvurdering 
I dette kapitel gennemføres en vurdering af, hvorvidt og i givet fald i hvilket om-

fang realisering af planlagte aktiviteter i forslag til Spildevandsplan 2023 kan 

forventes at medføre en væsentlig indvirkning på én eller flere af de miljøfakto-

rer, som ifølge vurderingen i afgrænsningsrapporten sandsynligvis vil blive på-

virket væsentligt. 

6.1 Biologisk mangfoldighed samt fauna og flora 

6.1.1 Internationale naturbeskyttelsesområder 
Udløbet til Kalveboderne ved Amagermotorvejen betragtes som to selvstændige 

punktkilder fra den rørlagte Hvidovregrøft i Avedøre Havnevej og den åbne Østre 

Landkanal. Udløbet modtager ”rent” regnvand fra de tilsluttede separatkloake-

rede oplande samt overløb fra de fælleskloakerede oplande. 

Overfladeafstrømningen kan indeholde miljø- og sundhedsskadelige stoffer på 

grund af atmosfærisk nedfald og afsmitning fra tage, veje og parkeringspladser 

og i forbindelse med større regnhændelser også opblandet spildevand. Overløb 

til Kalveboderne kan medføre påvirkning på Natura 2000-område nr. 143 Vest-

amager og havet syd for, som omfatter habitatområde H127 og fuglebeskyttel-

sesområde F111. 

Forslag til Spildevandsplan 2023 fastsætter, at projekter i planperioden skal ind-

tænke en reduktion af overløb til recipient. Det kan være gennem separatkloa-

kering som et led i byudviklingsprojekter, separering af fælleskloakerede områ-

der og udvidelse af kapaciteten af afløbssystemet. 

En reduktion i antallet af årlige overløb til recipient vil medføre en reduktion i til-

førte næringsstoffer, som vil have en positiv effekt på flora og fauna i Natura 

2000-området. Ved reduktion i tilførte næringsstoffer vil algevækst blive mindre, 

ligesom risikoen for iltsvind vil blive mindre. Forbedring af vandkvaliteten for-

ventes at medføre en positiv indvirkning på udpegningsgrundlaget for området. 

På den baggrund vurderes det, at det kan udelukkes, at der vil være en væsent-

lig påvirkning på Natura 2000-området. 

Hvidovre Kommune har derfor udarbejdet en Natura 2000-væsentlighedsvurde-

ring af påvirkningerne af Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd 

for i lyset af forslag til Spildevandsplan 2023 samt en vurdering af påvirknin-

gerne af bilag IV-arter og en vurdering efter indsatsbekendtgørelsens § 8 af på-

virkningerne af vandoplandene Nordlige Østersø og Køge Bugt (begge oplande 

er en del af hovedvandopland Øresund). Se bilag 1. 

Det vurderes i bilag 1, at forslag til Spildevandsplan 2023 ikke vil resultere i væ-

sentlige påvirkninger af Natura 2000-området, herunder habitatnaturtyper og -

arter, som er opført på dets udpegningsgrundlag. Det skyldes, at flere af habi-

tatnaturtyperne på udpegningsgrundlaget for nærmeste Natura 2000-område 
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ikke ligger i hydrologisk kontakt med de områder, der som følge af forslag til 

Spildevandsplan 2023 potentielt vil blive påvirket. Endvidere er de habitatnatur-

typer, der er i hydrologisk kontakt hermed dels kvælstoftolerante, dels udgør 

den forventede reduktion i tilførte næringsstoffer som følge af forslag til Spilde-

vandsplan 2023 en meget lille del af den samlede næringsstofpåvirkning af Køge 

Bugt og Nordlige Øresund. Da forslag til Spildevandsplan 2023 samlet vil med-

føre en (beskeden) reduktion af næringsstofbelastningen af de marine områder, 

kan en væsentlig negativ påvirkning af habitatnaturtyperne på udpegnings-

grundlaget for nærmeste Natura 2000-område udelukkes, mens forslag til Spil-

devandsplan 2023 potentielt på længere sigt i kombination med andre tiltag vil 

bidrage til, at området kan opnå/bevare gunstig bevaringsstatus. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

6.1.2 § 3-beskyttet natur og vandløb 
Spildevand indeholder næringsstoffer, som påvirker vandkvaliteten og flora og 

fauna. Renset tag- og overfladevand fra spildevandstekniske anlæg, der etable-

res i forbindelse med byudviklingen øst for Byvej, vil blive afledt gennem HO-

FORs regnvandsledning til Vestvoldens voldgrav (”fæstningskanalen”)47. 

Vestvoldens voldgrav (”fæstningskanalen”) er et § 3-beskyttet vandløb/en § 3-

beskyttet sø, som er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021. Vestvoldens vold-

grav (”fæstningskanalen”) er ikke medtaget i Vandområdeplan 2021-2027. Ud 

fra et forsikringsprincip må udledningen ikke være til hinder for, at målet i Vand-

områdeplan 2015-2021 om godt økologisk potentiale kan opfyldes. Det vurderes 

at være muligt at lave tilpas forsinkelse inden for udstykningen, som gør, at ud-

ledningen i forbindelse med byudviklingen øst for Byvej kan respektere vandlø-

bets/søens hydrauliske kapacitet. Før udledningen renses tag- og overfladevan-

det efter den bedste tilgængelige teknologi (BAT). Nærmere bestemmelser og 

vilkår for udledningen vil blive fastsat i en tilslutningstilladelse. På den baggrund 

vurderes det, at der ingen påvirkning er af målopfyldelsen for Vestvoldens vold-

grav (”fæstningskanalen”). 

Vand fra Vestvoldens voldgrav (”fæstningskanalen”) udledes til Holmesø ved 

Køge Bugt Strandpark. Holmesø er en § 3-beskyttet sø, der er omfattet af Vand-

områdeplan 2021-2027. Nærmere bestemmelser og vilkår for udledningen vil 

blive fastsat i udledningstilladelsen. På den baggrund, og fordi udledningen øst 

for Byvej forsinkes og renses, vurderes det, at der ingen påvirkning er af Hol-

mesø’ målopfyldelse ved udledningen fra Vestvoldens voldgrav (”fæstningskana-

len”). 

Inden for området øst for Byvej og nord for Brostykkevej, som skal kloakeres, 

findes der to § 3-beskyttede søer. Området ved Høvedstensvej/Gungevej, der 

skal separatkloakeres, ligger ca. 100 m syd for en § 3-beskyttet sø. De to § 3-

 
47 Vestvoldens voldgrav (”fæstningskanalen”) må ikke at forveksles med Fæst-
ningskanalen, som er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune. 
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beskyttede søer kan blive påvirket i forbindelse med anlægsarbejdet, når ejen-

dommene skal kloakeres, og der skal omlægges til separatkloakering. Den kon-

krete placering af anlægsarbejdet og kloakledningerne kendes ikke på nuvæ-

rende tidspunkt, men begge kan potentielt være i konflikt med de § 3-beskyt-

tede områder. Påvirkningen skal søges minimeret gennem nedenstående tiltag. 

På baggrund af indsatser i forslag til Spildevandsplan 2023 og nedenstående til-

tag vurderes påvirkningen at være mindre. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

6.1.3 Bilag IV-arter 
Der må ikke ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 gennemføres tiltag, der kan 

skade yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Forslag til Spildevandsplan 

2023 vurderes ikke at påvirke bilag IV-arter, fordi der ikke inddrages naturarea-

ler og ikke forventes anlægsarbejder i områder, der er omfattet af naturbeskyt-

telseslovens § 3. 

De nødvendige hensyn til bilag IV-arter varetages desuden i forbindelse med de 

tilladelser og tilhørende vilkår, der kræves ved realisering af enkelte delelemen-

ter i forslag til Spildevandsplan 2023, herunder bl.a. udarbejdelse af lokalplaner 

for nye boligområder, etablering af regnbede og nye våde bassiner/søer og enge 

og udstedelse af udledningstilladelser. Der vurderes dermed ikke at være en på-

virkning af bilag IV-arter. 

Etablering af regnbede og nye våde bassiner/søer og enge vurderes at have en 

mindre positiv effekt, da de potentielt kan skabe nye raste- og fødesøgningsom-

råder for bilag IV-arter, f.eks. grønbroget tudse, der kan spredes fra andre loka-

liteter i Hvidovre Kommune, og arter af flagermus, f.eks. vandflagermus, som 

kan få fødesøgningsområde i og omkring regnbede og nye våde bassiner/søer og 

enge. 

Det vurderes i bilag 1, at forslag til Spildevandsplan 2023 ikke direkte vil påvirke 

bilag IV-arter, men alene indirekte gennem påvirkning af deres yngle- og/eller 

rasteområder. Samlet set vurderes det, at forslag til Spildevandsplan 2023 ikke 

vil medføre en påvirkning af egnede yngle- og/eller rasteområder for bilag IV-

arter. På den baggrund vurderes det, at forslag til Spildevandsplan 2023 kan 

gennemføres uden påvirkninger af områdets økologiske funktionalitet for de be-

skrevne bilag IV-arter. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 
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6.2 Befolkningen og menneskers sundhed 

6.2.1 Badevand 
Hvidovre Kommune vil med forslag til Spildevandsplan 2023 arbejde med en 

række indsatser, der skal reducere overløb til recipienterne, herunder separat-

kloakering som et led i byudviklingsprojekter, separering af fælleskloakerede 

områder og udvidelse af kapaciteten af afløbssystemet. Ved realisering af én el-

ler flere af disse indsatser kan forslag til Spildevandsplan 2023 få en positiv virk-

ning på badevandskvaliteten i de områder, der typisk er udsat i tilfælde af kraf-

tige regnhændelser/ekstremregn. Alle reduktioner i antallet af overløbssituatio-

ner vil medføre en højere sikkerhed for god badevandskvalitet flere dage om 

året. 

Badevandskvaliteten for alle tre badeområder i Hvidovre Kommune er dog alle-

rede klassificeret som udmærket, hvormed påvirkningen vurderes at være min-

dre positiv. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

6.2.2 Opstuvning af spildevand 
Risikoen for opstuvning af spildevand i kældre mindskes i takt med separering af 

fælleskloakerede områder. Indsatsen har dermed en positiv påvirkning af sund-

hed og hygiejne. 

For at undgå opstuvninger og oversvømmelser på terræn ved hverdagsregn skal 

der ifølge forslag til Spildevandsplan 2023 løbende ske en udvidelse af kapacite-

ten af afløbssystemet, så der skabes plads til den kraftigere regnhændelser. En 

tilpasning at afløbssystemet til fremtidens klimaforandringer betyder, at der 

højst må ske opstuvning på terræn hvert 10. år i fælleskloakerede områder og 

hvert 5. år i separatkloakerede områder. Yderligere vil HOFOR i masterplanerne 

belyse kapacitetsudfordringerne yderligere og mulige løsninger vil blive identifi-

ceret. 

Indsatser i forslag til Spildevandsplan 2023 vurderes at have en positiv, men 

ikke væsentlig, effekt på menneskers sundhed grundet færre overløb med spil-

devand til kældre og terræn. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

6.2.3 Støj 
I forbindelse med konkrete indsatser, der implementeres i lyset af forslag til 

Spildevandsplan 2023, vil der lokalt og tidsbegrænset være påvirkninger af be-

folkningen og menneskers sundhed som følge af bygge- og anlægsarbejder. 
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Støjgener kan bl.a. forekomme ved etablering af spildevandstekniske anlæg og 

separatkloakering. 

Hvidovre Kommune og tilknyttede forsyningsselskaber samt entreprenører skal 

overholde ”Forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter – Støj, støv og vibration” 

udarbejdet af Hvidovre Kommune i 201848. Forskriften fastsætter, at bygge- og 

anlægsaktiviteter må udføres hverdage mellem klokken 07:00 og 18:00. 

Bygge- og anlægsarbejder vil således være begrænsede, midlertidige og foregå i 

dagtimerne på hverdage, hvormed støjpåvirkningen af befolkningen og menne-

skers sundhed vurderes at være mindre negativ. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

6.3 Vand 

6.3.1 Vandområder 
I forbindelse med overløb vil vandområder blive tilført nærings- og miljøfrem-

mede stoffer, hvilket kan have en negativ indvirkning på vandmiljøet. Under 

kraftig regn har fælleskloakerede systemer ofte ikke kapacitet til at aflede alt 

overfladevand, herunder regnvand, samt spildevand til renseanlægget. Det kan 

betyde, at urenset overfladevand, herunder regnvand, samt spildevand udledes 

direkte til recipienter i såkaldte overløb/regnbetingede udløb. 

Indsatser i forslag til Spildevandsplan 2023 i form af separatkloakering som et 

led i byudviklingsprojekter, separering af fælleskloakerede områder og udvidelse 

af kapaciteten af afløbssystemet skal bl.a. reducere overløb til recipienterne Har-

restrup Å, Vestvoldens voldgrav (”fæstningskanalen”), Holmesø, Kalveboderne 

og Køge Bugt. 

Indsatser i forslag til Spildevandsplan 2023 til begrænsning af overløb til reci-

pienter vurderes i bilag 1 ikke at have en væsentlig påvirkning på vandmiljøet 

og miljøtilstanden i de målsatte vandområder. 

I planperioden for forslag til Spildevandsplan 2023 forventes der at blive ledt 

renset hospitalsvand via HOFORs regnvandsledning til Kalveboderne, såfremt 

vandet ikke påvirker den målsatte recipient negativt. Spildevand fra hospitaler 

er karakteriseret ved at indeholde et større indhold af miljø-og sundhedsfarlige 

stoffer fra behandling af patienter og rengøring. Det kan være radioaktive stof-

fer, klorholdige rengøringsmidler, lægemidler og sygdomsfremkaldende organis-

mer. Disse stoffer kan være vanskelige at rense i renseanlæggets almindelige 

 
48 Se her for ”Forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter – Støj, støv og vibration” 
udarbejdet af Hvidovre Kommune. 
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renseprocesser. Den fremtidige spildevandshåndtering på Hvidovre Hospital er 

endnu ikke fastlagt, og der arbejdes med to scenarier: 

› Scenarie 1: 

Spildevandet fra hospitalet og de administrative bygninger blandes og ledes 

til eget renseanlæg. 

› Scenarie 2: 

Spildevandet fra hospitalet ledes til eget renseanlæg, og spildevandet fra de 

administrative bygninger ledes til anden udledning. 

I scenarie 2 opnås en mere effektiv rensning, eftersom risikoen for interferens 

med andre stoffer mindskes, og koncentrationen af stofferne er højere og der-

med lettere at fjerne med den rette renseteknik (Miljøstyrelsen, 2019). 

Nærmere bestemmelser og vilkår for udledningen vil blive fastsat i en fremtidig 

tilslutningstilladelse for Hvidovre Hospital. I begge scenarier renses hospitalsspil-

devandet lokalt på hospitalets renseanlæg – med krav i tilslutningstilladelsen om 

rensning af spildevandet til et niveau, der kan nås ved anvendelse af Bedst Til-

gængelig Teknologi (BAT). På den baggrund vurderes det, at der ikke forekom-

mer en væsentlig påvirkning af målsatte vandområder. 

Samlet set forventes det, at påvirkninger fra forslag til Spildevandsplan 2023, 

som er relevante for nærliggende vandområder, omfatter reduktion af tilførte 

mængder nærings- og miljøfremmede stoffer til recipienterne. Det vurderes på 

den baggrund i bilag 1, at forslag til Spildevandsplan 2023 ikke vil medføre en 

væsentlig påvirkning af målsatte vandområder eller hindre vandområdernes mu-

lighed for at opnå god økologisk tilstand eller god kemisk tilstand. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

6.3.2 Grundvand 
Renovering af kloakker kan lokalt medføre svagt stigende terrænnært grund-

vand, fordi den drænende effekt af ældre, utætte rør forsvinder. Der vurderes 

ikke at være en væsentlig påvirkning som følge heraf. 

I områder, hvor grundvandsstanden ligger under kloakledningerne, vil tætning 

af kloakledningerne medføre mindre udsivning af problematiske stoffer til grund-

vandet. Det vurderes at være en positiv effekt, men dog ikke, at der vil være en 

væsentlig påvirkning som følge heraf. 

Jordforurening ved arealet til byudviklingen øst for Byvej udgør en øget risiko for 

forurening af grundvandet. Derfor vil der i henhold til jordforureningsloven49 

blive stillet krav om særlige foranstaltninger ved anlægsarbejde og ændring af 

 
49 Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017, Bekendtgørelse af lov om foru-
renet jord. 
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arealanvendelsen. Disse foranstaltninger skal bl.a. sikre, at udvaskning til 

grundvandet ikke forøges. Der vil kun blive givet tilladelse til nedsivning i et om-

råde med jordforurening, hvor anlægget efter en konkret vurdering ikke vil be-

tyde udvaskning til grundvandet. På den baggrund vurderes risikoen for forure-

ning af grundvandet at være ikke væsentlig. Det vurderes dermed, at indsatser i 

forslag til Spildevandsplan 2023 ikke forhindrer målopfyldelse for grundvand. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

6.4 Klimatiske faktorer 

6.4.1 Ekstreme regnhændelser 
Klimaforandringerne medfører kraftigere og hyppigere ekstreme regnhændelser 

og i forlængelse heraf større vandmængder, der skal håndteres. Dermed bliver 

der også en større risiko for overbelastning af afløbssystemer, der kan resultere 

i oversvømmelse af kældre, vand på terræn og flere overløb. 

Indsatser i forslag til Spildevandsplan 2023 omhandler en løbende kapacitetsud-

videlse af afløbssystemet samt separatkloakering med fokus på områder, hvor 

separatkloakering er nødvendig for at tilpasse sig de øgede nedbørsmængder. 

Herudover fastsættes der nye grænser for, hvor meget regnvand en ejendom 

må lede til kloakken for at sikre, at kloaksystemerne kan håndtere regnvandet 

og ikke overbelastes. 

Forslag til Spildevandsplan 2023 anvender yderligere den såkaldte klimafaktor til 

brug for dimensionering og analyse af regnafstrømning i byer. Klimafaktoren 

bygger på anbefalinger til klimafaktorer i Spildevandskomiteens Skrift 30 udar-

bejdet af IDAs Spildevandskomité i 201450. Klimafaktoren skal tage højde for 

forventede ændringer i regnintensiteten som følge af klimaforandringerne. Der 

tages dermed hensyn til, at kloaksystemet skal være indrettet til større vand-

mængder for at forhindre oversvømmelser, eftersom klimafaktoren indgår, når 

nye kloakker dimensioneres. 

Med forslag til Spildevandsplan 2023 pålægges HOFOR at udføre samfundsøko-

nomiske beregninger for at finde de hensigtsmæssige serviceniveauer og finan-

siere klimatilpasningsprojekter til det samfundsøkonomisk optimale niveau. 

HOFOR tillades desuden at gennemføre supplerende klimatilpasningstiltag, der 

udføres i sammenhæng med et andet af spildevandsselskabets anlægsprojekter, 

der defineres som et hovedprojekt. 

Yderligere fastsætter forslag til Spildevandsplan 2023, at Hvidovre Kommune - 

for at imødekomme afledningen af øgede regnmængder – skal kunne vurdere 

 
50 Se her for Spildevandskomiteens Skrift 30 udarbejdet af IDAs Spildevandsko-
mité (ofte blot betegnet Spildevandskomiteen eller SVK) 2014. Se her for oplys-
ning om ændringer i regnearket 2016. 
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om afløbssystemet skal udbygges og/eller ændres. HOFOR skal bidrage med føl-

gende til Hvidovre Kommunes klimatilpasningsarbejde for at sikre et solidt be-

slutningsgrundlag: 

› Supplerende og uddybende analyser, der belyser det nuværende afløbssy-

stem, samt klimaforandringernes påvirkning af dette. Herunder oversvøm-

melseskort, 

› Beregninger der skal fastlægge konkrete projekters bidrag til at opnå ma-

ster-, skybruds- og klimatilpasningsplanernes mål, 

› Sparring om udformning af arealer for at sikre optimale løsninger til håndte-

ring af regnvand i området, 

› Dialog med interessenter om udformning af lokale regnvandsprojekter og 

› Fastsættelse af serviceniveauer for håndtering af tag- og overfladevand i 

overensstemmelse med den statslige samfundsøkonomiske metode. Fast-

sættelsen skal ske i forbindelse med udarbejdelse af masterplaner. 

En løbende udvidelse af kapaciteten af afløbssystemet, separatkloakering og 

supplerende klimatilpasningstiltag vil aflaste spildevandssystemet og reducere 

regnbetingede overløb af spildevand. Herudover vil dimensioneringen af afløbs-

systemet tage højde for ændringer i regnintensiteten samt en højere vandstand 

i f.eks. udløb til havet. Samtidig vil der være fokus på at overholde serviceni-

veauet, så risikoen for opstuvning af spildevand på terræn mindskes, når det 

regner. Påvirkningen fra kraftigere og hyppigere ekstreme regnhændelser er 

dermed indtænkt i forslag til Spildevandsplan 2023, der således spiller sammen 

med Hvidovre Kommunes anden planlægning i forbindelse med klimatilpasning. 

Forslag til Spildevandsplan 2023 bidrager dermed til at reducere risikoen for ne-

gative påvirkninger som følge af ekstreme regnhændelser, hvormed påvirknin-

gen vurderes at være mindre. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

6.4.2 Drivhusgasudledninger 
Spildevandshåndtering og -rensning rummer mange aktiviteter, som medfører 

et stort CO₂-aftryk. Derfor er det vigtigt, at der er fokus på CO₂-belastningen i 

de enkelte projekter – særligt når der vælges løsninger ved store anlægsprojek-

ter. Dette bl.a. for at imødekomme Hvidovre Kommunes klimamålsætninger. 

Hvidovre Kommune har besluttet, at kommunen skal være klimaneutral i 2045, 

og at Hvidovre Kommune skal have reduceret sin CO₂-udledning med 80 % i 

2045 i forhold til CO₂-udledningen i 1990. Hvidovre Kommune har samtidig en 

målsætning om at reducere CO₂-udledningen i forbindelse med håndteringen af 

spildevand i fremtiden. Derfor lægger forslag til Spildevandsplan 2023 op til, at 

HOFOR skal bidrage til at opnå disse målsætninger ved f.eks. at: 
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› Have viden om CO₂-effekten ved anlæg og drift af projekter og hermed 

skabe mulighed for at reducere udledningen ved at vælge mindre CO₂-

belastende alternativer, 

› Arbejde med at reducere udledningen i forbindelse med transport og ikke-

vejgående maskiner ved at vælge fossilfrie alternativer, 

› Se på arbejdsgange i forbindelse med jordhåndtering med det formål at re-

ducere transportarbejdet for f.eks. jord og 

› Sikre at klimabelastningen ved, at f.eks. rør og andre produktionsinput har 

så lille et klimaaftryk som muligt, herunder overveje om der findes alterna-

tiver med mindre klimabelastning. 

Indsatsen for at separatkloakere vil ligeledes føre til en reduktion af drivhusgas-

udledninger, eftersom renseanlæg forventes at forbruge mindre energi, når de 

ikke skal rense regnvand, men kun koncentreret spildevand. 

Forslag til Spildevandsplan 2023 fastsætter yderligere, at HOFOR skal arbejde 

med at vurdere den CO₂-effekt, som konkrete projekter, anlæg og drift har. Det 

skal gøre, at der på mellemlang sigt kan arbejdes med at reducere CO₂-effekten 

for virksomhedens aktiviteter. 

Samlet set vil forskellige anlægsaktiviteter som følge af forslag til Spildevands-

plan 2023 medføre en øget udledning af drivhusgasudledninger, der modarbej-

der klimamålsætningerne i Hvidovre Kommune. Enkelte indsatser som f.eks. se-

paratkloakering vil dog på sigt kunne reducere energiforbruget og dermed CO₂-

udledningen. Forslag til Spildevandsplan 2023 ligger herudover op til forskellige 

CO₂-reducerende tiltag, f.eks. at der i planlægningsfasen for projekter indtæn-

kes reduktion af CO₂-reducerende tiltag i forbindelse med valg af materialer og 

transport. Påvirkningen vurderes derfor at være mindre. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

6.5 Materielle goder 
Separatkloakering medfører mindre risiko for overbelastede kloakker og opstuv-

ning af spildevand i kældre eller på terræn. Udbredelse af separatkloakering be-

skytter derved flere borgere mod gener forbundet med opstuvning af spildevand 

i kældre. 

Oversvømmelser i forbindelse med skybrud samt stigninger i vandstand kan 

have store negative indvirkninger på ejendomsværdi og andre materielle goder i 

form af skader på bebyggelse og anlæg. Indsatser i forslag til Spildevandsplan 

2023, som går på at nedbringe antallet af oversvømmelser gennem ny dimensi-

onering af afløbssystemer samt nye afløbskoefficienter, forebygger risikoen for 

tab af materielle goder (som f.eks. privat ejendom og offentlig infrastruktur) og 

for påvirkning af befolkningen og menneskers sundhed. Indsatser i forslag til 
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Spildevandsplan 2023 kan derfor samlet set reducere de negative konsekvenser 

og vurderes at have en positiv påvirkning af materielle goder. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

6.6 Kulturarv og arkæologisk arv 

6.6.1 Bevaringsværdige kulturmiljøer 
Anlægsarbejde i forbindelse med kloakering af ejendomme og separatkloakering 

kan påvirke de bevaringsværdige kulturmiljøer inden for Hvidovre Kommune. 

Området ved Høvedstensvej/Gungevej, der skal separatkloakeres, grænser op til 

et område udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Kulturmiljøet består af 

Grenhusene, som er et eksperimentelt boligbyggeri projekteret med tegninger af 

Svenn Eske Kristensen i 1953 og opført 1957-1958 af Dansk Almennyttigt Bolig-

selskab på en del af Bredalsgårdens jorder. Kvarteret består af 158 tæt-lave 

huse i en parkbebyggelse udformet efter atriumprincippet med lukkede gårdha-

ver. Boligbyggeriet vurderes ikke at blive påvirket i forbindelse med separatkloa-

keringen. 

Den konkrete placering af andet fremtidigt anlægsarbejde kendes ikke på nuvæ-

rende tidspunkt, men eftersom anlægsarbejdet vil være midlertidigt og ikke syn-

ligt efterfølgende, vurderes påvirkningen af bevaringsværdige kulturmiljøer at 

være mindre. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

6.6.2 Fredningsinteresser 
Anlægsarbejde i forbindelse med kloakering af ejendomme og separatkloakering 

kan påvirke fredede fortidsminderne. 

Projekter i planperioden ligger ikke inden for områder med fredningsinteresser. 

Den konkrete placering af fremtidige anlægsarbejder kendes ikke på nuværende 

tidspunkt, og det kan derfor ikke vurderes nærmere, om der i den forbindelse vil 

være en påvirkning af fredede fortidsminder. 

Ved anlægsarbejde inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen skal der indhentes 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18. Samtidig fremgår det af muse-

umslovens § 27, stk. 2, at hvis der under jordarbejde findes spor af et eller flere 

fortidsminder, skal jordarbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmin-

det/fortidsminderne. Derfor vurderes der ikke at være påvirkning af fredede for-

tidsminder. 
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Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

6.7 Landskab 

6.7.1 Rekreative interesser og visuelle forhold 
Etablering af nye våde bassiner/søer og enge til forsinkelse af tag- og overflade-

vand kan have en påvirkning på den visuelle oplevelse af landskabet og med-

virke til en rekreativ udnyttelse. 

Arealet til byudvikling ved Byvej i Hvidovre Kommune er udpeget i Fingerplanen 

2019 som grøn kile og overgår fra jordbrug til almen friluftsanvendelse. Som led 

i byudviklingen skal naturområdet indeholde nyanlagte våde bassiner/søer og 

enge til rensning og forsinkelse af tag- og overfladevand fra hverdagsregn. Den 

tidligere landbrugsjord overgår herved fra jordbrug til rekreativt naturområde, 

der udformes med forskellige naturtyper og offentlige stier. Ligeledes indtænkes 

placering af mindre anlæg til fritidsformål. 

I forbindelse med etableringen af de spildevandstekniske anlæg planlægges om-

råder med grønt præg for at forbedre de bynære rekreative muligheder. Spilde-

vandstekniske anlæg som våde bassiner/søer og enge kan i den forbindelse ind-

tænkes i en rekreativ sammenhæng. På den baggrund vurderes påvirkningen af 

rekreative interesser og visuelle forhold at være mindre positiv. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

6.8 Det indbyrdes forhold mellem ovenstående 
faktorer (kumulative forhold) 

De identificerede potentielle miljøpåvirkninger af forslag til Spildevandsplan 

2023 kan medføre forskellige indbyrdes kumulative forhold. Samlet set peger 

vurderingen af miljøfaktorerne ovenfor generelt i en positiv retning. 

Kraftigere og hyppigere ekstreme regnhændelser kan medføre oversvømmelser 

af afløbssystemet. Oversvømmer kloakker i et fælleskloakeret område, fører det 

til større sundheds- og forureningsmæssige problemer, end det er tilfældet i et 

separatkloakeret område. Grunden er, at der i et fælleskloakeret område vil 

være uhygiejnisk sanitært spildevand, som spredes sammen med regnvandet. I 

et fælleskloakeret område er der dermed både risiko for, at borgere kommer i 

kontakt med spildevand, og at spildevand ledes sammen med regnvand ud i re-

cipienterne. Det har mærkbare konsekvenser for miljø og badevand. Desuden 

kan kloakvand ved kraftige regnskyl resultere i opstuvning i kældre, som påvir-

ker menneskers sundhed samt materielle goder. 

Hvidovre Kommune vil med forslag til Spildevandsplan 2023 arbejde med en 

række indsatser, der skal reducere overløb til recipienterne, herunder 
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separatkloakering som et led i byudviklingsprojekter, separering af fælleskloake-

rede områder og udvidelse af kapaciteten af afløbssystemet. Indsatserne kan re-

ducere de negative konsekvenser forbundet med kraftigere og hyppigere eks-

treme regnhændelser. Separatkloakeringsindsatser bidrager yderligere positivt 

til en forbedret vandkvalitet i vandområderne, som ikke kun har betydning for 

menneskers sundhed, men også for flora og fauna. 

Samlet miljøvurdering i forhold til 0-alternativ 

Sandsynlig uvæsentlig påvirkning. 

6.9 Vurdering af 0-alternativet 
Med 0-alternativet – som omfatter situationen, hvor forslag til Spildevandsplan 

2023 ikke vedtages – vil ændringerne ikke blive gennemført. 

Hvis ændringerne ikke gennemføres, vil der ikke være en positiv påvirkning af 

miljøtilstanden i Hvidovre Kommunes målsatte vandområder som følge af min-

dre overløb eller en positiv påvirkning af badevandskvaliteten ved Hvidovre 

Strand/Lodsparken, Mørtelrenden og Hvidovre Havn. 

Hvis ændringerne ikke gennemføres, vil Hvidovre Kommunes klimatilpasnings-

planer dog fortsat fordre tilpasning af det eksisterende afløbssystem, så det le-

ver op til serviceniveauet for hverdagsregn. Også i kraft af dem vil der være 

fastsat grænser for, hvor ofte opstuvninger af vand på terræn må forekomme, 

hvilket har en positiv effekt på menneskers sundhed og materielle goder. 
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7 Miljømålsætninger 
I dette kapitel gennemføres en vurdering af, hvorvidt og i givet fald i hvilket om-

fang realisering af planlagte aktiviteter i forslag til Spildevandsplan 2023 forven-

tes at fremme eller hindre en realisering af de miljømålsætninger, som er be-

skrevet i internationale, nationale eller regionale lovgivninger, strategier, hand-

lingsplaner og lignende på området. 

I afgrænsningsrapporten er det vurderet, hvilke miljømålsætninger, som er rele-

vante for forslag til Spildevandsplan 2023. 

I Tabel 7-1 gennemgås de miljømålsætninger, som ikke allerede er omfattet af 

denne miljørapport, og det vurderes hvorvidt og i givet fald hvordan, forslag til 

Spildevandsplan 2023 tager hensyn hertil. 

Tabel 7-1 Vurdering af miljømålsætninger, som er relevante for Spildevands-
plan 2023. 

Emne Miljømålsætning Vurdering 

FN’s 17 verdensmål Verdensmål for bæredygtig udvikling, som er 

væsentlige i forhold til spildevandshåndtering: 

› 6. Rent vand og sanitet: Delmål 6.3 om 

forbedring af vandkvaliteten og delmål 

6.6 om beskyttelse af vandrelaterede 

økosystemer. 
 
 
 
 
 
 

 

 

› 14. Livet i havet: Delmål 14.1 og 14.2 

om reduktion i havforurening og beskyt-

telse af hav- og kystnære økosystemer. 

 

 

 

 

 

 

› 15. Livet på land: Delmål 15.1 om bære-

dygtig brug af økosystemer på land og i 

ferskvand. 

 

 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med verdensmål 6, herunder 

delmål 6.3 og 6.6. Indsatser i 

form af separatkloakering og 

begrænsning af overløb vil for-

bedre vandkvaliteten og økosy-

stemerne i Hvidovre Kommunes 

recipienter: Harrestrup Å, Vest-

voldens voldgrav (”fæstnings-

kanalen”)51, Holmesø, Kalvebo-

derne og Køge Bugt. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med verdensmål 14. Indsatser i 

form af separatkloakering og 

begrænsning af overløb vil re-

ducere udledning af nærings-

stoffer til havmiljø og kyster 

ved Køge Bugt og nordlige Øre-

sund. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med verdensmål 15. Indsatser i 

form af separatkloakering og 

 
51 Vestvoldens voldgrav (”fæstningskanalen”) må ikke at forveksles med Fæst-
ningskanalen, som er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune. 
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Emne Miljømålsætning Vurdering 

begrænsning af overløb vil for-

bedre vandkvaliteten og økosy-

stemerne i vandområder. 

Natura 2000 (område nr. 

143 Vestamager og havet 

syd for)52 

› Naturtypen Strandeng. 

› 15 fuglearter, heraf 7 trækfuglearter og 

8 ynglefuglearter. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med naturplanens målsætnin-

ger om naturtypen Strandeng. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med naturplanens målsætnin-

ger for fuglearterne. 

Vandområdeplan 2021-

2027 for vandområdedi-

strikt II Sjælland (vandop-

landene Nordlige Østersø 

og Køge Bugt, begge ho-

vedvandopland Øresund)53 

› Overfladevandområder skal som ud-

gangspunkt opnå god kemisk tilstand og 

et godt økologisk potentiale. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med vandområdeplan 2021-

2027 for vandområdedistrikt II 

Sjælland. Indsatser i form af 

separatkloakering og begræns-

ning af overløb vil reducere ud-

ledning af næringsstoffer til 

Harrestrup Å, Vestvoldens vold-

grav (”fæstningskanalen”), Hol-

mesø, Kalveboderne og Køge 

Bugt. 

Der vil samtidig ske en marginal 

øget udledning til Holmesø, som 

vurderes ikke at påvirke mulig-

heden for at opnå miljømålet i 

søen betydende. 

Vandløbsregulativer Fællesregulativer: 

› Harrestrup Å. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med vandløbsregulativer, jf. in-

gen forventning om påvirkning 

 
52 I henhold til EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektiver og 
habitatdirektiv. 
53 I henhold til EU’s vandrammedirektiv: 

Vandplaner 2019-2015 (første planperiode): Hvidovre Kommune havde udpe-
gede indsatser i relation til regnbetingede udløb. Disse blev opfyldt i 2010 ved 
etablering af ny hovedledning og udbygning af afløbssystemet tilknyttet Harre-
strup Å. 

Vandplaner 2015-2021 (anden planperiode): Hvidovre Kommune havde ikke ud-
pegede indsatser. 
Vandplaner 2021-2027 (tredje planperiode): Indsatser i Hvidovre Kommune er 
primært målrettet nedbringelse af antallet af overløb til recipient. 
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Emne Miljømålsætning Vurdering 

› Vestvoldens voldgrav (”fæstningskana-

len”). 

af målsætninger i fællesregula-

tiver. 

Vandforsyningsplan 

201754 (Hvidovre 

Kommune, 2017) 

› Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse55. › Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med Vandforsyningsplan 2017, 

jf. indsats for at undgå udvask-

ning til grundvand i forbindelse 

byudvikling. 

Strategi for klimatilpas-

ning 201456 (Hvidovre 

Kommune, 2014) 

Handlingsplan: 

› Klimatilpasning af kloaksystem. 

› Klimatilpasning over for skybrud. 

› Klimatilpasning over for stormflod. 

› Klimatilpasning over for Harrestrup Å. 

› Andre klimatilpasningsaktiviteter. 

 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med Strategi for klimatilpasning 

2014, jf. indsatser i form af se-

paratkloakering, udvidelse af 

kapacitet af afløbssystem og 

supplerende klimatilpasningstil-

tag. 

Regnvandets veje – Sky-

brudsplan 202057 

(Hvidovre Kommune, 

2020) 

Anbefalinger: 

› Ambitiøse og kloge sikringsniveauer. 

› Koordination med andre anlægsprojek-

ter. 

› Klimarobust planlægning. 

› Prioritering. 

 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med Regnvandets veje – Sky-

brudsplan 2020, jf. indsatser i 

form af separatkloakering og 

udvidelse af kapacitet af afløbs-

system. 

Risikostyringsplan 2021 

for oversvømmelse af 

Hvidovre Kommune58 

(Hvidovre Kommune, 

2021) 

Målsætninger: 

› At etablere fysiske sikringer mod storm-

floder fra syd i planperioden 2028-2033. 

› At arbejde på, at sikringen af Avedøre 

Holme tilpasses det nye risikoniveau. 

 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med Risikostyringsplan 2021 for 

oversvømmelse af Hvidovre 

Kommune. Indsats i forbindelse 

 
54 Se hvidovre.dk/borger/by-bolig-og-byggeri/vand-og-kloak/vandforsynings-
plan/. 
55 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/jord-og-grundvand/indsatsplan-

for-grundvandsbeskyttelse/. 
56 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/klima/klimatilpasning/strategi-
for-klimatilpasning/. 
57 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/klima/klimatilpasning/strategi-

for-klimatilpasning/ 
58 Se hvidovre.dk/borger/natur-miljo-og-klima/klima/klimatilpasning/stormflods-
sikring/hvad-gor-hvidovre-kommune/risikostyringsplan-for-oversvommelse-fra-
koge-bugt/. 
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Emne Miljømålsætning Vurdering 

› At kommuner i Strandparken I/S vil ar-

bejde for at sikre et sammenhængende 

graduerende sikringsniveau, som tager 

hensyn til/udgangspunkt i lokale forhold. 

› At sikre de nødvendige ressourcer for at 

imødekomme de beredskabsfaglige be-

hov før, under og efter en stormflod, 

samt koordinere med andre relevante 

kommuner og aktører. 

med dimensionering af afløbs-

systemet vil tage højde for en 

højere vandstand i f.eks. udløb 

til havet. 

Kommuneplan 2021 for 

Hvidovre Kommune 

(Hvidovre Kommune, 

2021) 

Retningslinjer: 

› 5.6 Vandløb, søer og kystvande59 i tema 

5 – Natur. 

 

 
 

 

› 6.2 Beskyttelse af grundvand60 i tema 6 

– Bæredygtighed og klimatilpasning. 

 
 
 
 

 

› 6.6 Robusthed overfor oversvømmelse 

ved regn61 i tema 6 – Bæredygtighed og 

klimatilpasning. 
 

 

› 6.7 Robusthed overfor oversvømmelse 

fra Harrestrup Å62 i tema 6 – Bæredyg-

tighed og klimatilpasning. 

 
 

 
 

 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med retningslinje 5.6. Målsæt-

ninger om at reducere overløb 

til målsatte vandområder vil 

forbedre vandkvaliteten. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med retningslinje 6.2, jf. ind-

sats for at undgå udvaskning til 

grundvand i forbindelse byud-

vikling samt tætning af kloak-

ledninger. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med retningslinje 6.6, jf. ind-

satser i form af supplerende kli-

matilpasningstiltag. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med retningslinje 6.7, jf. fokus 

på koordinering mellem master-

planer for håndtering af regn-

vand og kloakkapacitet med an-

lægsprojektet omkring 

 
59 Se hvidovre.dk/kommuneplan21/temaer/tema-5-natur/5-6-vandlob-soer-og-
kystvande/. 
60 Se hvidovre.dk/kommuneplan21/temaer/tema-6-baeredygtighed-og-klimatil-
pasning/6-2-beskyttelse-af-grundvand/. 
61 Se hvidovre.dk/kommuneplan21/temaer/tema-6-baeredygtighed-og-klimatil-
pasning/6-6-robusthed-overfor-oversvommelse-ved-regn/. 
62 Se hvidovre.dk/kommuneplan21/temaer/tema-6-baeredygtighed-og-klimatil-
pasning/6-7-robusthed-overfor-oversvommelse-fra-harrestrup-a/. 
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Emne Miljømålsætning Vurdering 

 

 

› 6.8 Robusthed overfor terrænnært 

grundvand63 i tema 6 – Bæredygtighed 

og klimatilpasning. 

 
 
 
 

 

 

 

› 6.9 Robusthed overfor oversvømmelse 

fra havet64 i tema 6 – Bæredygtighed og 

klimatilpasning. 

 
 
 

 

› 8.6 Afledning af regn- og spildevand65 i 

tema 8 – Mobilitet og tekniske anlæg. 

naturgenopretning og klimatil-

pasning af Harrestrup Å. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med retningslinje 6.8. Indsats i 

forbindelse med eventuel reno-

vering af kloakker kan medføre 

stigning af terrænært grund-

vand, da den drænende effekt 

fra ældre, utætte rør forsvinder, 

men dette modvirkes af tilkob-

ling af omfangsdræn. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med retningslinje 6.9. Indsats i 

forbindelse med dimensionering 

af afløbssystemet tager højde 

for en højere vandstand i f.eks. 

udløb til havet. 

› Forslag til Spildevandsplan 

2023 er i overensstemmelse 

med retningslinje 8.6, jf. effek-

tiv afledning, herunder separat-

kloakering, begrænsning af 

overløb og udvidelse af kapaci-

tet af afløbssystem. 

 

 
63 Se hvidovre.dk/kommuneplan21/temaer/tema-6-baeredygtighed-og-klimatil-
pasning/6-8-robusthed-overfor-terraennaert-grundvand/. 
64 Se hvidovre.dk/kommuneplan21/temaer/tema-6-baeredygtighed-og-klimatil-
pasning/6-9-robusthed-overfor-oversvommelse-fra-havet/. 
65 Se hvidovre.dk/kommuneplan21/temaer/tema-8-mobilitet-og-tekniske-an-
laeg/8-6-afledning-af-regn-og-spildevand/. 
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8 Muligheder for at undgå eller nedbringe 
væsentlige påvirkninger 

Miljørapporten skal indeholde oplysninger om ”planlagte foranstaltninger for at 

undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ 

indvirkning på miljøet” ved gennemførelse af forslag til Spildevandsplan 2023. I 

forbindelse med denne miljøvurdering er det vurderet, om der er muligheder for 

at undgå og begrænse væsentlige påvirkninger. 

Det er i forbindelse med miljøvurderingen af forslag til Spildevandsplan 2023 

vurderet, at påvirkningen af § 3-beskyttede områder skal søges minimeret gen-

nem følgende tiltag: 

› Kloakledninger og spildevandstekniske anlæg skal så vidt muligt anlægges 

og placeres, så de ikke medfører tilstandsændringer i § 3-beskyttede områ-

der, da en tilstandsændring udløser krav om dispensation fra naturbeskyt-

telseslovens § 3. 
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9 Overvågning 
Det fremgår af miljøvurderingslovens § 12, stk. 4, at miljørapporten ”skal inde-

holde en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af 

de væsentlige indvirkninger på miljøet” ved gennemførelse af forslag til Spilde-

vandsplan 2023. I forbindelse med denne miljøvurdering er det vurderet, om der 

skal laves et særskilt program til overvågning af miljøpåvirkningerne. 

Overvågningen, som myndigheden skal sikre, kan f.eks. gennemføres for at 

identificere uforudsete negative påvirkninger og træffe hensigtsmæssige afhjæl-

peforanstaltninger. Eksisterende overvågningsordninger kan anvendes. 

Der er i forbindelse med miljøvurderingen af forslag til Spildevandsplan 2023 

ikke fundet miljøpåvirkninger, som er så væsentlige, at der er behov for at lave 

et særskilt program til overvågning af disse som følge af planlægning for Spilde-

vandsplan 2023. 
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11 Bilagsliste 
Bilag 1: Natura 2000-væsentlighedsvurdering af forslag til Spildevandsplan 

2023 for Hvidovre Kommune 

Der er tale om en Natura 2000-væsentlighedsvurdering af påvirkningerne af Na-

tura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for i lyset af forslag til Spil-

devandsplan 2023 samt en vurdering af påvirkningerne af bilag IV-arter og en 

vurdering efter indsatsbekendtgørelsens § 8 af påvirkningerne af vandoplandene 

Nordlige Østersø og Køge Bugt (begge oplande er en del af hovedvandopland 

Øresund). 


