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3.2
”En ejendom kan vælge at håndtere regnvandet, helt eller delvist, på
egen grund, hvis der kan opnås tilladelse til det. En sådan ejendom vil
udtræde, helt eller delvist, af kloakforsyningen med hensyn til
regnvand, og må ikke tilslutte regnvand til kloakken i fremtiden.”
Dette er positivt. Men der findes ikke nogen offentlig og gennemsigtig
ordning for dette, så i dag administreres det per sag og uden ordentlig
beskyttelse under forvaltningsloven og reglerne. Der bør laves
gennemsigtige og klare regler for ordningen og en
informationskampagne, så borgerne opdager ordningen og selv tager
initiativ.
Vi vil pege på at Frederiksberg Forsyning har en meget mere
gennemsigtig og åben tilgang, som illustreret ved nedenstående
vejledning med tilbud om gratis hjælp:

Sekretariatet for Nørrebro
Lokaludvalg
Nørrebrogade 208
2200 København N
EAN nummer
5798009800275

I Københavns plan vil man i stedet gøre det top down med påbud (dog
uden for Nørrebro i første omgang). Som vi forstår Københavns plan,
regner man med at varsle påbud til gårdene om afkobling på Nørrebro
inden for en årrække, hvilket vil komme som overraskelse for mange,
for kommunen har ikke informeret om planerne. Det vil koste 5.000 –
10.000 kr. per lejlighed og vil give folkelig modstand mod en grønne
skybrudsløsninger.
Forslag til budget 2019:
Se vedhæftede budgetforslag, som Nørrebro Lokaludvalg tidligere
har bedt om at få penge til, og som sagtens kan skaleres op til at være
bydækkende. Det er langt bedre at have borgerne med sig, end mod
sig. Hvis der ikke kan gives penge til at oplyse og vejlede borgerne
om reglerne og kommunens planer, så mener vi forvaltningen må
spørge HOFOR hvorfor der er så stor forskel i serviceniveauet mellem
HOFOR og Frederiksberg Forsyning.
6.1.7 Store Torv & 6.1.8 Lille Torv i Tingbjerg
Det er positivt, at der laves separatkloak i de nye
byudviklingsprojekter, så regnvandet kan afkobles fra kloakken og
overløb til ferskvandssystemerne undgås. Det vil have en betydning
for mængden af rent vand til hele byen (Ladegårds Å, Søerne, Østre
Anlæg og Kastellet m.).
KV53 Grøndalsparken
Det er positivt, at vending af Grøndalsåen ud af byen mod Rødovre
ikke længere umiddelbart er med i projektet, for vi ønsker vandet i
byen. Vi ønsker ikke, at Grøndalsåen skal vendes ud af byen.
Vi ønsker at vandsystemet oprenses og at vandet bruges rekreativt og
som klimaressource i byen – bl.a. til at modvirke forventet
overophedning af de tætte bykvarterer som Nørrebro ved fremtidens
ekstreme hedebølger (Urban Heat Island).
Forvaltningen har valgt ikke at lave en miljørapport til
Spildevandsplan 2008, tillæg 8. Hvis der mod forventning og det vi
kan læse arbejdes med en vending af Grøndals Å, så mener vi der må
udarbejdes en miljørapport.
6.4.13 VEL21 Rensning i Peblinge Sø
Kortet viser projektområdet som værende et firkantet område på
Korsgade, private matrikler og dosseringen, mens overskriften
indikerer, at der skal foregå rensning i Peblinge Sø. Kortet eller
formuleringen bør konsekvensrettes.

Med venlig hilsen
Mogens Petersen
Formand for Nørrebro Lokaludvalg
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