
Orientering fra møde med Klimavej.dk fredag d.18. 

 

De 3 repræsentanter fra grundejerforeningerne mødte Hannibal Rasmussen og Signe Thora Larsen 

fra Klimavej.dk 

 

Fra mødet har jeg noteret mig flg.: 

 

- et projekt med klimatilpasning skal sikre afledning til Øresund i en skybruds situation. 

-i alle andre situationer, hverdagsregn, 5 og 10 års regn, skal regnvandet "renses" inden det når 

recipienten 

-rensning er i denne sammenhæng lig med tilbageholdelse i regnbede, grøfter, semipermeable 

belægninger mm.  

- en grov tommelfingerregel er, at en løsning med regnbede kræver at ca. 10% af arealet med faste 

belægninger lægges ud som regnbede 

-til den ansøgning, som skal være afleveret til Hofor inden 31-12-2015 hvis man skal opnå 100% 

medfinansiering, skal der kun angives meget overordnet hvilke løsninger projektet omfatter 

 

Til det organisatoriske / aftalemæssige var der følgende: 

-Klimavej.dk vil have en aftale med hver enkelt grundejerforening, så der er en og kun en juridisk 

person pr aftale 

-depositum på 40.000 kr skal altså betales af hver enkelt grundejerforening 

-depositum kan mistes, hvis man går ud af aftalen, eller hvis projektet ikke bliver godkendt af 

Hofor, men vil ellers gå ind i modellen for finansiering af hele projektet og dermed blive 

medfinansieret af Hofor. 

-Klimavej.dk fremsender i slutningen af den kommende uge, et oplæg til en aftale med hver af de 3 

grundejerforeninger. 

-for SKGL kommer en evt. aftale kun til at omfatte Kildevænget, som er foreningens eneste 

privatfællesvej. Jeg kan ikke umiddelbart vurdere om dette areal overhovedet er relevant at 

inddrage, fordi det også er det laveste areal i området.  

 

Næste skridt må være at se på oplægget fra Klimavej.dk når det foreligger og derefter afholde et 

møde i den tværgående gruppe. 

 

Ovenstående er mit ud kommende af mødet, jeg har ikke fået det kordineret med Svend Aage og 

Erik. 

 

med venlig hilsen 

Søren Carsten Nielsen 

 

 

 

 

 

-  

 

Den 8. september 2015 kl. 22.13 skrev Ulrik Danneskiold-Samsøe <ulrik@danneskiold-

samsoe.dk>: 



Kære Hannibal Rasmussen  

  

Jeg refererer til din opringning for nogle dage siden angående udarbejdelse af et eventuelt forslag til 

klimaprojekt i vort område. 

Som jeg nævnte for dig, så skulle vi holde møde i aften. Og mødet er netop afsluttet.  

  

På mødet blev det besluttet at gå videre i dialogen med Klimavej.dk. Og da jeg flyver til Aberdeen i 

morgen tidlig, bedes du i stedet ringe til følgende personer for at aftale tid snarest muligt for et 

møde på Klimavej.dk’s kontor. Disse personer repræsenterer de tre samarbejdende 

grundejerforeninger: 

  

     

 

  

Selv om de tre grundejerforeninger er meget forskellige mht. fordeling af medlemmerne på 

henholdsvis offentlige og private veje, så ønsker vi en helstøbt og ingeniørmæssig fornuftig løsning. 

Det vil indebære, at der også skal ses på, hvordan vandet kan transporteres fra tagene til klimavejen. 

  

For SKGL er alene Kildevænget på privat vej, og her vil ”bortledning af overfladevand til Øresund” 

på grund af niveauet næppe komme på tale. Det vil sige, at HOFOR (finansierings-)projektet ikke 

isoleret set vil have den store betydning for SKGL.   



  

Men omvendt er der, både med hensyn til at finde en samlet teknisk fornuftig løsning for hele 

Svanemøllekvarteret og med hensyn til at danne en projektramme, som alle tre foreninger kan have 

udbytte af - og interesse i - stor fornuft i at indsende et projektforslag, som rummer mere end det 

HOFOR inviterer til. Jeg går ud fra, at HOFOR/Københavns Kommune er interesserede i at få så 

meget overfladevand som muligt fra hele kvarteret ført uden om kloaksystemet. 

  

Med venlig hilsen 

  

 

Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v. 
www.solvaenget.dk 

Ulrik Danneskiold-Samsøe, formand 
  
Ulrik Danneskiold-Samsøe 

Soldalen 12 

2100  KØBE$HAV$ Ø 

T:  39 29 61 30     M:  31 37 61 30 

E:  ulrik@danneskiold-samsoe.dk 

  

  

  

 

 

 

 

--  

 

Med venlig hilsen/Kind regards 

 
Søren Carsten Nielsen 
Afdelingschef Vand / General manager, Water Supply 
KRÜGER A/S 

 
off. +45 39 57 20 34 / mob.: +45 27 22 53 19 / email: scn@kruger.dk 
Krüger A/S / Gladsaxevej 363 / 2860 Søborg / Denmark 
CVR: 57446412 - www.kruger.dk 
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