
 
   

 
Fagligt notat om udledningspunkt for Svanemøllen 
Skybrudstunnel 

 

Gregers Kudsk (fra Strandpromenade-Kvarterets Grundejerlaug) og 

Susse Laustsen (fra Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved 

Solvænget m.v.) har d. 01/10/2020 på vegne af beboerlaug og -forenin-

ger fra boligområdet ved Svanemøllebugten sendt indsigelse mod mu-

ligt udledningspunkt for Svanemøllen Skybrudstunnel ved Svaneknop-

pen.  

Indsigelsen er sendt til overborgmester Frank Jensen og teknik- og mil-

jøborgmester Ninna Hedeager Olsen forud for behandlingen på Teknik- 

og Miljøudvalgets møde d. 05/10/2020.  

Forvaltningen har følgende bemærkninger til henvendelsen: 

Teknik- og Miljøforvaltningen har i foråret 2020 modtaget henvendelse 

fra HOFOR og Novafos med anmodning om, at Københavns Kommune 

udpeger hvilket af tre alternative udledningspunkter, HOFOR skal ar-

bejde videre med som hovedalternativ i den VVM-proces, der skal gen-

nemføres, før Miljøstyrelsen kan meddele en VVM-tilladelse. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet de tre alternative udled-

ningspunkter ud fra miljømæssige forhold, herunder i forhold til gener 

for brugere og borgere samt spildevands-, klimatilpasnings- og sky-

brudsplanerne i kommunen. I forvaltningens vurdering er de specielle 

forhold ved Svaneknoppen, herunder forholdene for beboere og bru-

gere, taget med i betragtning.  

Forvaltningen forelagde sagen for Teknik- og Miljøudvalget den 5. okto-

ber 2020. I indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget anbefalede forvalt-

ningen, at der ud fra hensyn til de miljømæssige forhold vælges udled-

ningspunktet ved Fiskerihavnen som hovedalternativ.  

Teknik- og Miljøudvalget godkendte forvaltningens indstilling uden af-

stemning.  

Teknik- og Miljøforvaltningen vil nu rette henvendelse til bygherre (for-

syningsselskaberne HOFOR og Novafos) og informere om, at Køben-

havns Kommune vejleder om, at udledningspunktet Fiskerihavnen an-

vendes til hovedalternativ. 

Dette hovedalternativ forventes at indgå i den videre VVM-proces, som 

gennemføres hos bygherre og Miljøstyrelsen. Det er i sidste ende VVM-

myndigheden (Miljøstyrelsen) som sammen med bygherre udpeger 

hvilke alternativer, der skal indgå og undersøges i VVM-processen.  
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Udover VVM-processen, som skal ende ud i en VVM-tilladelse meddelt 

af Miljøstyrelsen, skal der gennemføres en række andre myndigheds-

mæssige behandlinger og tilladelser af bl.a. Københavns Kommune. 

Herunder skal kommunen bl.a. behandle og godkende et spildevand-

planprojekt og udledningstilladelse for tunnelen samt gennemføre 

eventuelle følgende ekspropriationsprocesser.  

Indstillingen med tilhørende bilag samt referat fra mødet i Teknik- og 

Miljøudvalget er offentligt tilgængelige på Københavns Kommunes 

hjemmeside under udvalgsmødet den 5. okt. 2020: 

https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale 

 

 

 

 

 


