
Svar fra formanden for teknik- og miljøudvalget i Brøndby Kommune. 

 

Fra: Vagn Kjær-Hansen [mailto:vkh@brondby.dk]  
Sendt: 10. marts 2019 23:20 
Til: Steen W. Nielsen 
Cc: Borgmester; GF Bakkegård Vest v/Claus Hoffmann; GF Grønneled v/Allan Brehm Clausen; Casper 
Toftholm; Kathleen Kjærulff 
Emne: Sv: Revision af Spildevandsplan - separatkloakering. 
 

Kære Steen 

 

Tak for din mail på vegne af bestyrelsen i Vesterled Grundejerforening. 

 

Jeres henvendelse vil indgå i behandlingen af spildevandsplanen. Her blot nogle korte og 

foreløbige svar fra min side. 

 

Klimatilpasningsplanen og spildevandsplanen er ikke det samme. Regnvand fra Vesterled som 

ledes i kloakkerne vil ikke nødvendigvis skabe problemer i Vesterled, men snarere længere nede i 

kloaksystemet.  

 

Spildevandsbassiner nær boligområder er ikke så rare på grund af lugtgener og en mulig 

overløbsrisiko. Derfor vil det være fint at slippe for bassinet. Hvis det omdannes til 

regnvandsbassin, kan det samtidig gøres til en rekreativ sø (ligesom det er sket 

mellem kolonihaverne og den nye jernbane til Ringsted). Det afhænger ikke kun af 

separatkloakering af Vesterled, men også af de områder som ellers leverer kloakvand til det 

eksisterende bassin. 

 

Ældrecenteret skal selv håndtere sit regnvand og vil derfor ikke belaste kloaknettet væsentligt. Det 

er op til Hofor hvor ældrecenteret skal tilsluttes kloakken. 

 

Separatkloakering er billigst for grundejerne, når ændringerne kan gennemføres samtidig med 

andre ændringer, fx nybyggeri eller større renoveringer. Derfor er Vesterled med mange ældre 

huse udvalgt. I forbindelse med fjernvarmesagen for nogle år siden fik vi syn for, at en del huse i 

Vesterled var dårligt isolerede. Det tyder på, at en del renovering udestår. 

 

Det er ikke min intention, at en separatkloakering af eksisterende ejendomme i Vesterled eller 

andre villakvarterer i kommunen skal presses igennem i løbet af en kort årrække. For nogle 

ejendomme vil der formentlig være billigere løsninger som fx lokal nedsivning af regnvandet. 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Vagn Kjær-Hansen (SF) 
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