År 2015
Projektet angår:
Frederiksberg Kloak A/S
Del 1 - Prins Henriks Skole
Projektets formål er at tilpasse
skolens arealer, så der ikke sker
skade på skolens ejendom ved
større regnhændelser.
Endvidere skal projektet mindske
belastningen på kloaksystemet i
Værnedamsområdet.
Projektejer: Frederiksberg
Kommune
Frederiksberg Kloak A/S
Del 2 - Domus Vista Park III
Projektets formål er at mindske
risikoen for oversvømmelser i
forbindelse med større
regnhændelser samt at mindske
risikoen for skade på
ejendommen Domus Vista Park
III.
Endvidere er formålet at
formindske belastningen på
kloaksystemet i forbindelse med
regnhændelser.
Projektejer: Ejerforeningen
Domus Vista Park III

Ansøgningen:
Frederiksberg Kloak har ansøgt om
medfinansiering til:
 Etablering af ”sure play”
og ”sure stone” områder.
 Regnbed og sportsbassin.
 Samtidig etableres
skybrudsrender mod
Frederiksberg Alle og
Værnedamsvej.
Levetid: 25 år

Frederiksberg Kloak har ansøgt om
medfinansiering til:
 Etablering af regnbede og
render.1
 Endvidere skal der etableres
faskiner, men finansieringen af
disse er ikke omfattet af
nærværende ansøgning.
Levetid: 25 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Forsyningssekretariatet finder, at
selskabet har sandsynliggjort, at der
udelukkende er tale om
regnvandsrelaterede foranstaltninger.
Det er Forsyningssekretariatets
samlede vurdering, at projektet
opfylder betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen,
hvorfor selskabet opnår tillæg i
selskabets prisloft herfor.

Forsyningssekretariatet finder, at
projektbeskrivelsen opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen, idet
selskabet har beskrevet projektets
formål, konkrete tiltag, levetid og
serviceniveau.

Afgørende momenter:
På baggrund af de indsendte
oplysninger og foretagne
beregninger er det
Forsyningssekretariatets
vurdering, at det alternative
projekt er mest
omkostningseffektivt.

Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at anlægsbudgettet for
det alternative projekt og
fordelingen af omkostningerne
opfylder betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Sagsnr.
14/0370

Projektet angår:
Hillerød Spildevand
- Hillerød Østby
Projektets formål er at undgå
oversvømmelse af kloaksystemet
i den nordøstlige del af Østbyen,
med deraf følgende opstuvning af
vand på terræn.

Ansøgningen:
Hillerød Spildevand har ansøgt om
medfinansiering til:
 Etablering af regnvandstrug
og regnvandsgrøfter.
 Etablering af
regnvandsledninger i det
øvrige terræn.

Endvidere er formålet med
projektet at sikre overholdelse af
det valgte servicemål for
kloaksystemet i området.

For at kunne afvande områder, som
ikke naturligt på terræn afleder
regnvandet til skoven, skal der lægges
regnvandsledning til de lokale
lavninger i området.

Projektejer: Hillerød Kommune

Projektets levetid: 70 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Forsyningssekretariatet vurderer, at
anlægsbudgettet for projektet og
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
bemærker, at den billigst mulige
sædvanlige
afhjælpningsforanstaltning, med
samme serviceniveau som dette
projekt, ville bestå i en traditionel
separatkloakering af hele
området, hvilket vil medføre
anlægsomkostninger på mere end
kr. 35 millioner.
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Sagsnr.
14/03755

Projektet angår:
Rudersdal Forsyning
- Bregnerødvej
Projektets formål er at
oversvømmelsessikre
Bregnerødvej 140.
Modelberegninger har vist, at
oversvømmelsen kommer fra den
nærliggende sø, og skyldes
underdimensionering af det
nærliggende rørlagte vandløb.

Ansøgningen:
Rudersdal Forsyning har ansøgt om
medfinansiering til:
 Annullering af eksisterende
afløbsforhold.
 Genåbning af vandløbet.
 Overløbsbygværk fra søen til
det genåbnede vandløb.
 Sikring af Ø200 kloakledning
som de genåbnede vandløb
krydser 35 meter nedstrøms
for søen.
 Reetablering af andre
eksisterende forhold.

Projektejer: Rudersdal Kommune
Levetid: 50 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Forsyningssekretariatet vurderer, at
anlægsbudgettet for projektet og
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
bemærker i budgettet
at ”Etablering af røroverkørsel
med Ø1000” er en bro, der sikrer
adgang til arealet ved vandløbet.

Det bemærkes endvidere af
Forsyningssekretariatet, at
driftsomkostninger på kr. 5.000,00 om
året til grødeskæring og oprensning af
vandet retmæssigt afholdes af
Rudersdal Kommune.

Samtidig bemærker
Forsyningssekretariatet, at posten
i budgettet ”Administrationsomkostninger Forsyningen
Allerød Rudersdal” i forbindelse
med projektet dækker over
selskabets omkostninger i
forbindelse med projektets
gennemførelse.
Forsyningssekretariatet
godkender herefter begge poster i
anlægsbudgettet, da posterne
relaterer sig til behandlingen af
tag- og overfladevand.
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Sagsnr.
14/03812

Projektet angår:
Tårnby Forsyning Spildevand
- Kastrup Strandpark
Projektets formål er at reducere
konsekvensen af fremtidige
nedbørshændelser, med henblik
på at undgå oversvømmelser i
lokalområdet.
Projektets gennemførsel vil
aflaste afløbssystemet, og sikre
arealer i samme opland bedre
mod oversvømmelse.
Projektejer: Tårnby Kommune

Ansøgningen:
Tårnby Forsyning Spildevand har
ansøgt om medfinansiering til:
 Etablering af regnbede.
 Separering af spildevands- og
regnvandsledninger.
Levetid: 40 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen
opfylder betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.
Af tabellen for projektet fremgår det, af
de to højre kolonner, hvilke
omkostninger, der skal afholdes af
selskabet.
Til grund for denne
omkostningsfordeling fastslår
selskabet, at disse omkostninger kan
henføres til håndteringen af tag- og
overfladevand.
Endvidere er der en række
fællesomkostninger såsom
gravearbejde, sætning af kantsten,
projektering og uforudsete udgifter,
som selskabet afholder 50 procent af.

Afgørende momenter:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at anlægsbudgettet for
projektet, og fordelingen af
omkostningerne, opfylder
betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor
projektet kan godkendes i sin
helhed.
Ligeledes fremgår det af
driftsomkostningsbudgettet, at
selskabet afholder udgiften til
vanding og ukrudtsbekæmpelse
samt rensning af brønde, der er
nødvendige for at sikre
håndteringen af tag- og
overfladevand, mens kommunen
afholder udgiften til
affaldsindsamling.
Forsyningssekretariatet
godkender derfor også denne
fordeling.
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Sagsnr.
14/03830

Projektet angår:
HOFOR Spildevand København
A/S
Del 1 - Strandstræderne
Projektets formål er at klima- og
skybrudssikre området ved
Strandstræderne.
Projektejer: Københavns
Kommune

Ansøgningen:
HOFOR Spildevand København A/S
har ansøgt om medfinansiering til:
 Alle gadevendte tagarealer ud
mod Strandstræderne skal
afledes til forsinkelsesbassiner, hvorfor de afkobles
100 % fra det
fælleskloakerede system.
 Det afledte tag- og overflade
vand vil efter simpel rensning
blive udledt i havnebassinet
ved Kvæsthusmolen.
 Derudover vil 300 meter vej
blive omdannet til
skybrudsvej.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen
opfylder betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen, da
selskabet har beskrevet projektets
formål, konkrete tiltag, levetid og
serviceniveau.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
bemærker, at Københavns
Kommune betaler for alle de
omkostninger, der vedrører
renovering af forskønnelse af
området.
Derfor er det
Forsyningssekretariatets
vurdering at anlægsbudgettet for
projektet og fordelingen af
omkostninger opfylder
betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Projektet indeholder også en lang
række byfornyelseselementer, hvorfor
projektet betegnes som et
byrumsfornyelsesprojekt.
Levetid: 75 år.
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Sagsnr.
14/03761

Projektet angår:
HOFOR Spildevand København
A/S
Del 2 – Enghave Park
Projektets formål er at klima- og
skybrudssikre Vesterbro,
Langegårds Å og Frederiksberg
Øst.
I forbindelse med renovering af
Enghave Park skabes der plads til
opmagasinering af skybrudsvand i
parken.

Ansøgningen:
HOFOR Spildevand København A/S
har ansøgt om medfinansiering til:
 Etablering af et overjordisk
bassinanlæg, som skal
forsinke tag- og overfladevand.
 Bassinet skal være så stort
som muligt.
 Det opmagasinerede tag- og
overfladevand vil blive tilledt
Lynettefællesskabet i takt med
renseanlæggets
behandlingskapacitet.

Projektejer: Københavns
Kommune

Levetid: 50 år

HOFOR Spildevand København
A/S
Del 3 – Skt. Kjelds Kvarteret

HOFOR Spildevand København A/S
har ansøgt om medfinansiering til:
 Tag- og overfladevand skal
afkobles og udledes til
havnebassinet ved
Svanemøllen efter
forudgående rensning.
 Etablering af skybrudsveje.
 Løsningen til at håndtere tagog overfladevand vil enten
blive udført som ”hårde”
løsninger (opstuvning på
terræn) eller som grønne
løsninger (lokal nedsivning).

Projektets formål er at klima- og
skybrudsikre området omkring og
langs Bryggervangen og
Landskronagade i Skt. Kjelds
Kvarteret.
Klimatilpasningsprojektet er en
integreret led i et generelt
områdeløft.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Forsyningssekretariatet bemærker, at
der er tale om et projekt beliggende i et
rekreativt område, hvilket gør at
selskabet skal fordele omkostninger
efter lovens § 3.
Dette betyder at selskabet kun skal
betale meromkostninger, der er
nødvendige for projektets håndtering
af tag- og overfladevand.

Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet vurderer,
at projektet er i
overensstemmelse med
medfinansieringsbekendtgørelsen, da selskabet
alene afholder meromkostninger
til jordhåndtering i forbindelse
med udgravning, og
terrænregulering i parken samt
mindre anlægsarbejder i
forbindelse med ind- og udløb fra
bassinet.

Det bemærkes af
Forsyningssekretariatet, at
fordelingen at omkostningerne til
den hydrauliske del af projektet
afholdes af selskabet, da denne
del er nødvendig for behandlingen
af tag- og overfaldevand.

Levetid: 75 år
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Sagsnr.

Projektet angår:
HOFOR Spildevand København
A/S
Del 4 – Grundejerforeningen
Øresund
Projektets formål er at klima- og
skybrudssikre de to private
fællesveje Kongedybs Alle og
Prøvestens Alle.
Klimatilpasning sker som et
integreret led i renoveringen af
vejene.
Projektejer: Grundejerforeningen
Øresund

Ansøgningen:
HOFOR Spildevand København A/S
har ansøgt om medfinansiering til:
 Afkobling af tag- og
overfladevand fra
kloaksystemet, så vandet
behandles på overfladen.
 Dette skal ske ved grønne
løsninger, som integreres i
rekreative anlæg.
 Vejbaner skal indsnævres.
 Fortov og unødvendig
befæstelse skal i begge sider
fjernes og erstattes med brede
grønne rabatter, som skal
opsamle og opmagasinere
tag- og overfladevandet,
hvorefter det nedsives gennem
filtermuld.
 Rabatterne bliver etableret
med overløb til vejbanen, der
er udformet som skybrudsvej.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Ingen særlige momenter.

Levetid: 75 år
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Sagsnr.

Projektet angår:
Skanderborg
Forsyningsvirksomhed
Del 1 - Vestergade
Projektets formål er at
skybrudssikre Vestergade.
Oplandet til Vestergade er
karakteriseret ved et ensidigt fald i
terrænet mod Vestergade, hvorfor
store mængder vand samler sig
på gaden.
Projektejer: Skanderborg
Kommune

Ansøgningen:
Skanderborg Forsyningsvirksomhed
har ansøgt om medfinansiering til:
 Opretning af kantsten og fortov
samt etablering af vejbump til
at lede vandet langs
Vestergade til grønne områder
og et nyt bassin.
 Etablering og tilpasning af fire
korridorer til afledning af
vandet fra Vestergade til Lille
Sø og Sorte Sø.
 Omprofilering af sti, så vand
kan bortledes til grønt område
og anvendes som vandvej.
 Etablering af vold ved
boldbaner.
Levetid: 65 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Forsyningssekretariatet bemærker, at
budgettet indeholder en
post ”erstatning for anvendelse af
private stier”. Endvidere bemærker
Forsyningssekretariatet, at disse
arealer er ejet af Skanderborg
Kommune.
Hertil udtaler Forsyningssekretariatet
at selskabet ikke kan medfinansiere
omkostninger til erstatning for
anvendelse af stier, da der er tale om
et areal, der er ejet af Skanderborg
Kommune, som samtidig er
projektejer.
Projektet gennemføres netop fordi
kommunen finder det
hensigtsmæssigt, hvorfor det er
urimeligt, at selskabet skal betale
erstatning til kommunen for at anvende
arealet, til det af kommunen ønskede
projekt.
Endvidere har Forsyningssekretariatet
vurderet, at der ikke er tale om en
omkostning, der er nødvendig af
hensyn til projektets håndtering af
overfladevand.

Afgørende momenter:
På baggrund af de indsendte
oplysninger fra selskabet vurderer
Forsyningssekretariatet, at der
alligevel kan ske medfinansiering,
da selskabet har gjort begrundet
rede for Forsyningssekretariatets
kritikpunkter, herunder:
 Den ene sti er ejet af
Skanderborg Kommune og den
anden af en privat byggemodner
indtil den overdrages til en
fremtidig grundejerforening.
 Budgettet på kr. 500.000,00
angår jorderhvervelse og/eller
erstatning i forbindelser med
deklarationer på den private
grund.
 Selskabet oplyser
endvidere, at der ikke er
budgetteret med penge til
erstatning eller lignende på
Skanderborg Kommunes grund.
 Afslutningsvis oplyser
selskabet, at det er essentielt for
projektet, at vandvejen løber på
den private grund.
Forsyningssekretariatet
konkluderer, at der på baggrund
af selskabets forklaring alene er
tale om nødvendige omkostninger
forbundet med projektets
håndtering af tag- og
overfladevand, hvorfor disse kan
medfinansieres.
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Sagsnr.
14/03818

Projektet angår:
Skanderborg
Forsyningsvirksomhed
Del 2 – Galten
Projektets formål er at sikre
bytorvet i Galten mod
oversvømmelser.
Projektejer: Skanderborg
Kommune

Ansøgningen:
Skanderborg Forsyningsvirksomhed
har ansøgt om medfinansiering til:
 At der indrettes en
vandkorridor ved at
henholdsvis hæve og sænke
vejbanen samt hæve kantsten,
så vandet ledes mod Bytoften.
 Endvidere etableres en
strømningsvej på terrænet på
Bytoftevej og ind til
oversvømmelsesarealet ved
Bytoften.
Levetid: 40 år

Skanderborg
Forsyningsvirksomhed
Del 3 – Agnetevej
Projektets formål er at klimasikre
området omkring Agnetevej og
Søkildevej.
Projektejer: Skanderborg
Kommune

Skanderborg Forsyningsvirksomhed
har ansøgt om medfinansiering til:
 Ændring af kantsten, fortov og
vejbump.
 Anlæg for opsamling af vand.
 Regnbede.
 Etablering af vandvej.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet lægger til
grund at udgiften til græsslåning
og renholdelse af arealet er en
ekstra aktivitet, der ligger ud over
det sædvanlige.

Forsyningssekretariatet bemærker
dog, at driftsomkostningerne
indeholder udgifter til service og
vedligeholdelse, herunder græsslåning
og renholdelse af arealet.

Efter en konkret vurdering
godkender
Forsyningssekretariatet dog
udgiften, da det er nødvendigt
med fri passage for at sikre
opsamling af tag- og
overfladevand, så vandet kan
løbe frit videre på terræn mod
regnvandsbassinet og
oversvømmelsesarealet.

Forsyningssekretariatet godkender, at
det er nødvendigt for at sikre
opsamling af tag- og overfladevand
samt at vandet kan løbe frit videre på
terræn mod regnvandsbassinet og
oversvømmelsesarealet.
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen, da
selskabet har beskrevet projektets
formål, konkrete tiltag, levetid og
serviceniveau.

Ingen særlige momenter.

Levetid: 40 år
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Sagsnr.

Projektet angår:
Skanderborg
Forsyningsvirksomhed
Del 4 – Siimvej
Projektets formål er at
klimatilpasse Siimvej og omegn.
Projektejer: Skanderborg
Kommune

Ansøgningen:
Skanderborg Forsyningsvirksomhed
har ansøgt om medfinansiering til:
 At hæve kantstene og etablere
vejbump.
 Tilledning af vand til
underføring.
 Terrænregulering.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.
Forsyningssekretariatet bemærker
dog, at driftsomkostningerne
indeholder udgifter til service og
vedligeholdelse herunder græsslåning
og renholdelse af arealet. Baggrund
herfor er at sikre opsamling af vand i
området, samt at vandet kan løbe
videre på terræn mod
regnvandsbassinet og
oversvømmelsesarealet.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet lægger til
grund at udgiften til græsslåning
og renholdelse af arealet er en
ekstra aktivitet, der ligger ud over
det sædvanlige.
Efter en konkret vurdering
godkender
Forsyningssekretariatet dog
udgiften, da det er nødvendigt
med fri passage for at sikre
opsamling af tag- og
overfladevand, så vandet kan
løbe frit videre på terræn mod
regnvandsbassinet og
oversvømmelsesarealet.
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Sagsnr.

Projektet angår:
Skanderborg
Forsyningsvirksomhed
Del 5 – Låsby
Projektets formål er at klimasikre
området omkring Låsby ved
gennemførsel af fem individuelle
projekter.
Projektejer: Skanderborg
Kommune

Ansøgningen:
Skanderborg Forsyningsvirksomhed
har ansøgt om medfinansiering til:
 Åbning af rørlagt vandløb
mellem Århusvej og Byskellet,
samt etablering af underføring
under Århusvej.
 Åbning af rørlagt vandløb
mellem skoven gennem et
grønt rekreativt område og til
Byskellet.
 Åbning af rørlagt vandløb i
Byskellet.
 Regulering af vandløb
opstrøms motorvejen, så
vandløbsvandet tilbageholdes
på en mark ved ekstreme
hændelser.
 Etablering af to våde og et tørt
bassin, samt etablering af stier
og udenoms arealer, så de
omkringliggende ejendomme
sikres.
Levetid: 75 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Forsyningssekretariatet bemærker, at
dele af projektet er beliggende i et
rekreativt område, hvilket gør at
selskabet skal fordele omkostninger
efter lovens §§ 3 og 4.
Derudover godkender
Forsyningssekretariatet fordelingen af
omkostninger i henhold til selskabets
anlægsbudget.
Forsyningssekretariatet bemærker
dog, at driftsomkostningerne
indeholder udgifter til vedligeholdelse
af vandløbene, som ikke kan
medfinansieres.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet udtaler at
Skanderborg Kommune som
vandløbsmyndighed skal betale
den almindelige drifts- og
vedligeholdelsesomkostning ved
vandløbene. Selskabet kan kun
medfinansiere de
driftsomkostninger, der ligger
herudover, og som er nødvendige
af hensyn til projektets håndtering
af tag- og overfladevand.
Det er derfor Forsyningssekretariatets vurdering, at
sædvanlig vedligeholdelse og
græsklipning er almindelig drift,
som ikke kan medfinansieres af
selskabet.
Endvidere er det
Forsyningssekretariatets
vurdering, at udgiften til
oprensning af vandløb, kan være
nødvendig for, at der skabes
kapacitet i vandløbet til at
håndtere tag- og overfladevand.
Derfor kan udgiften hertil
medfinansieres af selskabet.
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Sagsnr.

Projektet angår:
Århus Vand A/S
- Lystrup
Projektets formål er at
skybrudssikre den lavtliggende
del af Elsted Byvej.

Ansøgningen:
Århus Spildevand har ansøgt om
medfinansiering til:
 Etablering af dige, der kan
tilbageholde store
regnmængder.
 Etablering af et overløb til
Lystrupvej.

Projektejer: Århus Kommune
Levetid: 75 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
bemærker, at
driftsomkostningerne indeholder
udgifter til ”friholdelse og kontrol
af elementer, der kan tilstoppe
reguleringen af
overløbsbygværket samt
græsslåning og rydning af det nye
dige.”
Hertil bemærker
Forsyningssekretariatet at
selskabet alene kan
medfinansiere de
meromkostninger ved
græsslåning, der er nødvendige
af hensyn til projektets håndtering
af tag- og overfladevand.
Almindelig vedligeholdelse er ikke
omfattet.
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Sagsnr.
14/03843

Projektet angår:
Ikast-Brande Spildevand
- Klimaprojekt Sædbækken
Projektets formål er at klimasikre
og hæve serviceniveauet for
ejendomme i Brande ved at
gennemføre afvandingsmæssige
forbedringer i og langs ådalen
langs Sædbækken.
Projektejer: Ikast-Brande
Kommune

Ansøgningen:
Ikast-Brande har ansøgt om
medfinansiering til:
 Omlægning af Brande
Å/Sædbækken.
 Etablering af dæmnings- og
omledningsforanstaltninger.
 Etablering af vådområde/
regnvandssø.
 Opkøb/ekspropriation af
private arealer.
 Omlægning af vej med henblik
på afløb til vådområde.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
bemærker at selskabet har fordelt
omkostningerne efter § 4, hvilket
medfører, at selskabet afholder
alle omkostninger, der er
nødvendige for projektets
håndtering af tag- og
overfladevand.

Sagsnr.
14/03769

Forsyningssekretariatet vurderer, at
underposten ”Etablering af beplantning
m.v.” i anlægsbudgettet angår
reetablering af eksisterende
bevoksning.

Da alle udgifterne angår
behandlingen af tag- og
overfladevand betales hele
beløbet af selskabet.
Merudgiften ved dette projekt
udgør altså hele anlægssummen.

14/03738

Levetid: 25 år
Fredensborg Spildevand
- Kratbjerg
Projektets formål er at klimasikre
omkringliggende områder til
oversvømmelsesområdet
Kratbjerg.
Projektejer: Fredensborg
Kommune

Fredensborg Kommune har ansøgt om
medfinansiering til:
 Etablering af 6.200 m3
regnvandsbassin.
 Omlægning af grøft så den
slynges over et større areal og
derved kan tilbageholde en
større mænge tag- og
overfladevand.
Levetid: Ej oplyst

Endvidere bemærker
Forsyningssekretariatet at selskabet
har fordelt omkostningerne efter § 3,
da projektet er beliggende i et
rekreativt område, så alene
merudgiften skal afholdes af selskabet.

Gennemgang af afgørelser om medfinansieringen for år 2014 og 2015 - 13/30

År 2014
Projektet angår:
Tårnby Forsyning Spildevand A/S
- Amager Landevej
Projektets formål er at optage,
forsinke og aflede tag- og
overfladevand fra Amager
Landevej.

Ansøgningen:
Tårnby Forsyning Spildevand A/S har
ansøgt om medfinansiering til:
 Omdanne eksisterende
asfaltrabatter til muldbede,
regnbede og p-pladser med
permanent belægning.
 Projektet angår en
vejstrækning på 600 meter.

Projektejer: Tårnby Kommune
Levetid: 51 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
bemærker, at selskabet har
fordelt omkostningerne efter § 4,
hvilket medfører, at selskabet
alene medfinansierer de
anlægsomkostninger, der er
nødvendige for, at projektet kan
håndtere afledning, forsinkelse og
fordampning af tag- og
overfladevand.
Det betyder, at selskabet
medfinansierer omkostningerne til
faskiner, drænrør, brønde og
afløb, som både er med til at
forsinke og aflede vandet.
Selskabet medfinansierer
endvidere omkostningerne til
etablering af permanente
belægninger, vandrender samt
underbygning af disse, da disse
aktiviteter er afgørende for at
forsinke og aflede vandet.
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Sagsnr.
13/04897

Projektet angår:
Hjørring Vandselskab
- Hjørring Midtby
Projektets formål er at klimasikre
Hjørring Midtby.
Projektejer: Hjørring Kommune

Ansøgningen:
Hjørring Vandselskab har ansøgt om
medfinansiering til:
 Etablering af regnbede med
nedsivning.
 Åbne render.
 Kinnekullerender
(fortovsrender fra tagnedløb
(der er støbt i beton, og styrer
vandets afstrømning).
 Linjeafvanding.
 Bassiner med
magasinvolumen.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
konstaterer at en mindre del af
projektområdet ikke er velegnet til
de planlagte tiltag. Her etableres i
stedet for en Ø500
regnvandsledning.

Sagsnr.
13/04715

Denne del kan ikke
medfinansieres, da der er tale om
anlæg, der hører under
selskabets primære aktiviteter, og
derfor skal finansieres som
almindelige investeringer.

Levetid: 50 år
Randers Spildevand
- LAR-løsning i Drastrup
Projektets formål er at håndtere
tag- og overfladevand. Projektet
skal være retningsgivende for
områdets lokalplanlægning.
Projektejer: Randers Kommune

Randers Spildevand har ansøgt om
medfinansiering til:
 Etablering af render i/langs
områdets veje.
 Etablering af grøfter langs
gangstier.
 Etablering af
tilslutningspunkter og render
fra de enkelte husstande

Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Forsyningssekretariatet
bemærker at projektet er
beliggende i et reekreativt
område, hvorfor § 3 anvendes til
fordeling af udgifterne.
Selskabet skal alene finansiere
meromkostningen, der er
nødvendig for projektets
håndtering af tag- og overflade.

Levetid: 75 år
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13/04822

Projektet angår:
HOFOR Spildevand København
Del 1 – Amagerbanen
Projektets formål er at etablere ny
cykelsti på en del af
Amagerbanen, for at klimasikre
oplandet.
Projektejer: Københavns
Kommune

Ansøgningen:
HOFOR Spildevand København har
ansøgt om medfinansiering til:
 Etablering af ny cykelsti, som
er nedsunket 0,7 meter, som
skal løbe i traceet for den
tidligere Amagerbane.
 Etablering af 0,5 meter høj
støttemur ved cykelstiens
vestlige side.
 Løsningen med støttemur gør,
at der etableres et 7.000 m3
stort regnvandsbassin ved
skybrud.
 Etablering af regnvandsgrøft.
 Der etableres et overløb via
bassinledningerne i Prags
Boulevard.
 Etablering af kontraklap på
afløbssystemet.
Levetid: 30 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.
Forsyningssekretariatet bemærker
dog, at udgifterne til ”græs”, ”plantning
af nye buske” og ”forurenet jord”, som
udgangspunkt ikke kan
medfinansieres, da der er tale om
fornyelse.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet vurderer
på baggrund af de indsendte
oplysninger fra selskabet, at der
kan ske medfinansiering til de
nævnte poster, da projektets
klimatilpasningsdel vil betyde en
udgravning af cykelstien.
Dette medfører, at en del af den
eksisterende bevoksning skal
fjernes, hvilket den ellers ikke
skulle have været.
Endvidere skal der ske
terrænregulering langs hele
cykelstien, hvilket medfører, at
hele rækker af træer muligvis skal
fjernes.
Forsyningssekretariatet
godkender også driftsbudgettet,
selvom posten indeholder udgifter
til opsamling af barnevogne,
cykler og sammenhobet
materiale, da
Forsyningssekretariatet finder det
godtgjort, at udgiften er
nødvendig for at håndtere tag- og
overfladevand.
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Sagsnr.
13/04407

Projektet angår:
HOFOR Spildevand København
Del 2 – Tåsinge Plads
Projektets formål er at
skybrudssikre Tåsinge Plads, så
området kan håndtere
ekstremnedbør.
Projektejer: Københavns
Kommune

Ansøgningen:
HOFOR Spildevand København har
ansøgt om medfinansiering til:
 Tag- og overfladevand fra de
gadevendte tagarealer, der
vender ud mod Tåsinge Plads,
skal afledes til
forsinkelsesbassiner og
dermed afkobles helt fra
kloaksystemet.
 Bassinernes formål er at
aflede og forsinke
overfladevandet.
 Vej- og pladsvand håndteres i
særskilte bassiner.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
bemærker at selskabet har fordelt
omkostningerne efter §§ 3 og 4,
og idet de budgetterede
omkostninger ud fra selskabets
redegørelse vurderes at være
nødvendige, af hensyn til
håndtering af tag- og
overfladevand, hvorfor fordelingen
godkendes.

Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Forsyningssekretariatet
godkender at projektet er delt op
på en sådan måde, at selskabet
skal afholde en del af
omkostningerne til de af projektet
omfattede spildevandstekniske
anlæg som egne planlagte
investeringer, og en del af
omkostningerne kan
medfinansieres efter lovens §§ 3
og 4, idet omkostninger ud fra
selskabets redegørelse vurderes
at være nødvendige af hensyn til
håndtering af tag- og
overfladevand.

Levetid: 75 år
HOFOR Spildevand København
Del 3 – Sankt Annæ Plads
Projektets formål er at
skybrudssikre Sankt Annæ Plads
samt klargøre pladsen til at
modtage store mængder
regnvand fra det topografiske
opland, og lede vandet videre til
havnen.
Projektejere: Københavns
Kommune og Sankt Annæ
Selskabet A/S

HOFOR Spildevand København har
ansøgt om medfinansiering til:
 Etablering af tiltag, som skal
sikre, at skybruddet skal
strømme på overfladen fra det
topografiske opland ned til
Sankt Annæ Plads.
 Etablering af grønt areal med
forsænkning mellem
trærækkerne, hvorfra vandet
skal tømmes via rør til havnen.
 Forsænkning med en dybde
mellem 16 og 32 cm i forhold
eksisterende terræn.
Levetid: 75 år
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Sagsnr.

Projektet angår:
Solrød Spildevand
- Kilen
Projektets formål er at etablere et
regnvandsbassin, som kan
forhindre oversvømmelse af
området.
Projektejer: Solrød Kommune

Ansøgningen:
Solrød Spildevand har ansøgt om
medfinansiering til:
 Etablering af regnvandsbassin
for at forsinke afstrømningen
fra de separatkloakerede
boligområder Elmelyparken og
Klosterparken.
 Fra bassinet lede vandet
videre til bækken.
Levetid: 75 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
bemærker at projektet ville kunne
finansieres og etableres som
almindelig investering, da et
sådan anlæg ligger inden for
selskabets primære aktivitet.
Selskabet vælger at
medfinansiere, da selskabet
derved opnår den bedste
mulighed for at koordinere med
den rekreative del af projektet,
som kommunen betaler for,
hvilket Forsyningssekretariatet
også godkender.
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Sagsnr.
13/04860

Projektet angår:
Lyngby-Taarbæk Spildevand
Del 1 – Agervang
Projektets formål er at håndtere
tag- og overfladevand ved lokal
nedsivning.
Projektet er et LAR-projekt.
Projektejer: Lyngby Boligselskab

Ansøgningen:
Lyngby Taarbæk Spildevand har
ansøgt om medfinansiering til:
 Etablering af render, som
transporterer tag- og
overfladevandet fra tagrender
og vejbelægningen ud til
Agervang.
 I Agervang og Kornager
etableres en samlerende, der
skal modtage tag- og
overfladevandet fra stikvejene
og lede dette ud i
Ermelundskilen via tre udløb.
 Fra husenes sydvestvendte
tagflader ledes vandet ud i
haverne, hvor vandet siver ned
i græsplænerne, da plænerne
hælder bort fra husene.
 Fra den østlige og sydlige del
af bebyggelsen ledes vandet
ud til Ermelundskilen, hvor en
grøn grøft opsamler vandet.
 Etablering af regnbede.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen, idet
de budgetterede omkostninger ud fra
selskabets redegørelse vurderes at
være nødvendige af hensyn til
håndtering af tag- og overfladevand.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
godkender at selskabet har fordelt
omkostningerne efter § 4, da
projektet er beliggende i by og
vej.

Ligeledes godkender
Forsyningssekretariatet driftsbudgettet.

Levetid: 75 år
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Sagsnr.
13/04795

Projektet angår:
Lyngby-Taarbæk Spildevand
Del 2 – Bondebyen
Projektets formål er at håndtere
tag- og overfladevand på terræn,
som er en bedre afløbsløsning.
Projektet er et LAR-projekt.
Projektejer: Lyngby-Taarbæk
Kommune

Ansøgningen:
Lyngby Taarbæk Spildevand har
ansøgt om medfinansiering til:
 Vejene anvendes til afledning
af vandet – rabatter forbedres.
 Anlægning af brolagt
vadested, hvor vandet kan
krydse over til bassinnet.
 Omlægning af Peter Lundsvej
for at gøre plads til gadekær.
 Reetablering af gadekær.
 Anlægning af skybrudsveje og
overløb i området.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.
Ligeledes godkender
Forsyningssekretariatet driftsbudgettet.

Selskabet oplyser, at den
historiske værdi ligger i at
gadekæret genskabes, men dette
er nødvendigt, da gadekæret er
en del af LAR-anlægget.

Levetid: 50 år

Lyngby-Taarbæk Spildevand
Del 3 – Sorgenfrigård Nord
Projektets formål er at håndtere
overfladevand på vejarealerne til
aflastning af det eksisterende
fælleskloaksystem.
Det sker ved at afskære, forsinke
og rense tag- og overfladevandet
fra en del af oplandet inden udløb
i Mølleåen.

Lyngby Taarbæk Spildevand har
ansøgt om medfinansiering til:
 Etablering af regnvandsbede.
 Etablering af skybrudsvej og
hævning af kantsten.
 Sektionsopdelte langsgående
ralkasser, hvori vandet
opmagasineres og nedsiver.
 Etablering af bassin ved
Lyngby Stadion.
 Skybrudssikring af
Nærumbanen.
 Etablering af dige.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
efterspurgte en nærmere
begrundelse for
omkostningsfordelingen, da
beskrivelsen af projektet henviste
til ”gunstige virkninger af projektet
på det historiske kulturmiljø i
Bondebyen”, hvilket umiddelbart
ikke kan medfinansieres.

Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.
Ligeledes godkender
Forsyningssekretariatet driftsbudgettet.

Forsyningssekretariatet
bemærker, at det er korrekt at en
del af projektet er fordelt efter
bekendtgørelsens § 3, da en del
af projektet er beliggende ved
Lyngby Stadion og parken ved
Lykkens Gave, som er udlagt som
rekreativt område.

Projektet er et LAR-projekt.
Levetid: 50 år
Projektejer: Lyngby-Taarbæk
Kommune
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Sagsnr.

Projektet angår:
Ruderdal Forsyning
- Holmebjerg
Projektets formål er at sikre
området omkring Holmebjerg i
Trørød mod oversvømmelser i
forbindelse med regn.
Projektejer: Ruderdal Kommune

Ansøgningen:
Ruderdal Forsyning har ansøgt om
medfinansiering til:
 Etablering af vejbede med
muld, filtermuld og
beplantning.
 Etablering af grøfter i området.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Levetid: 50 år

Driftsomkostninger til vedligeholdelse
af vejbede er ikke tilstrækkeligt
begrundet til at omkostningerne hertil
kan medfinansieres.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet vurderer,
at der ud fra det oplyste er tale
om omkostninger, som udover at
sikre beplantningens
filtreringsfunktion, også har til
formål at opretholde projektets
rekreative værdi, hvilket ikke kan
medfinansieres, da
omkostningerne ikke udelukkende
er nødvendige for projektets
håndtering af tag- og
overfladevand.
På baggrund af ovenstående
vurderer Forsyningssekretariatet
at halvdelen af
driftsomkostningerne kan
medfinansieres.
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Sagsnr.
13/04833

Projektet angår:
Billund Spildevand
- Billund midtby
Projektets formål er at øge
afledningsmuligheden for tag- og
overfladevand, der løber gennem
Billund By og Billund Lufthavn
mod oversvømmelser ved større
regnhændelser.

Ansøgningen:
Billund Spildevand har ansøgt om
medfinansiering til:
 Genåbning af Billund Bæk.
 Etablering af nye bassiner for
at forsinke tag- og
overfladevandet.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Levetid: 25 år

Projektejer: Billund Kommune

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
bemærker, at selskabet afholder
alle omkostninger i
anlægsbudgettet på
nær ”Velfærdsfaciliteter”
og ”Beplantning mv”, da alle
andre omkostninger er
nødvendige for projektets
håndtering af tag- og
overfladevand, hvorfor
anlægsbudgettet kan godkendes.

Sagsnr.
13/03959

Driftsomkostningerne godkendes
også, da selskabet har fordelt
disse korrekt med Billund
Kommune.
Bornholms Spildevand
Del 1 – Byåsen
Projektets formål er at
klimatilpasse og sikre Borgmester
Nielsens Vej og Kalmergade
Kvarteret.
Projektejer: Bornholms Kommune

Bornholms Spildevand har ansøgt om
medfinansiering til:
 At opdimensionere
rørlægningen og udløbet ved
Byåsen fra 1,6 til 3,0 meter.
Udvidelsen medfører, at
Byåsen kan håndtere en større
mængde tag- og
overfladevand, som dermed
ikke tilflyder
fælleskloaksystemet.

Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Ingen særlige momenter

Levetid: Ej oplyst
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13/03949

Projektet angår:
Bornholms Spildevand
Del 2 – Teevadsbækken
Projektets formål er at
klimatilpasse området omkring
Sandemandsvej og langs
Zahrtmannsvej i Rønne mod
oversvømmelser som følge af
ekstreme regnhændelser.
Projektejer: Bornholms Kommune

Ansøgningen:
Bornholms Spildevand har ansøgt om
medfinansiering til:
 Etablere en afskærende
ledning/åbent vandløb langs
Søndre Ringvej.
 Projektet vil medføre en
afskæring/åbning over en
strækning på ca. 875 meter,
hvorefter vandet kan udledes
videre af allerede eksisterende
anlæg.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Ingen særlige momenter

Sagsnr.

Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Endvidere bemærker
Forsyningssekretariatet at
selskabet har fordelt
omkostningerne efter § 3, da
projektet er beliggende i et
rekreativt område, så alene
merudgiften skal afholdes af
selskabet.

13/04611

Levetid: 75 år
Køge Afløb
Del 1 – Ellebæk Syd - Naturligt
Vådområde
Projektets formål er at omdanne
området til at opmagasinere tagog overfladevand, ved at udnytte
den naturlige lavning i terrænet.

Køge Afløb har ansøgt om
medfinansiering til at:
 Etablere en brønd.
 Etablere en regulator.
 Etablere et overløb, så
nærliggende områder ikke
bliver oversvømmet.
Levetid: 50 år

Projektejer: Køge Kommune

Forsyningssekretariatet bemærker at
Køge Kommune stiller arealerne til
rådighed uden at modtage vederlag.

I dette tilfælde angår hele
anlægsudgiften tag- og
overfladevand, hvorfor selskabet
medfinansierer hele udgiften.
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Projektet angår:
Køge Afløb
Del 2 – Ellebæk Syd Regnvandsbassin
Projektets formål er at etablere et
36.000 m3 bassin til tag- og
overfladevand for at aflaste Køge
Midtby.

Ansøgningen:
Køge Afløb har ansøgt om
medfinansiering til:
 Etablering af et åbent
jordbassin på mark i området.
 Dette kan gøres uden ret
meget gravearbejde ved at
udnytte den naturlige lavning i
området.

Projektejer: Køge Kommune

Levetid: 50 år

Køge Afløb
Del 3 – Hastrupsøerne
Projektets formål er at udnytte
volumen i Hastrupsøerne til
opstuvning af overfladevand,
kombineret med en styring af
vandstanden.

Køge Afløb har ansøgt om
medfinansiering til:
 Sænkning af vandstanden i
Hastrupsøerne for dermed at
kunne øge vandvolumen.
 Samlet set vurderes det muligt
at skabe 8.000m3 ekstra
stuvningsvolumen i søerne.

Projektejer: Køge Kommune

Levetid: 50 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.
Forsyningssekretariatet bemærker at
Køge Kommune stiller arealerne til
rådighed.

Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Endvidere bemærker
Forsyningssekretariatet at
selskabet har fordelt
omkostningerne efter § 3, da
projektet er beliggende i et
rekreativt område, så alene
merudgiften skal afholdes af
selskabet. I dette tilfælde angår
hele anlægsudgiften tag- og
overfladevand, hvorfor selskabet
medfinansierer hele udgiften.
Endvidere bemærker
Forsyningssekretariatet at
selskabet har fordelt
omkostningerne efter § 3, da
projektet er beliggende i et
rekreativt område, så alene
merudgiften skal afholdes af
selskabet. I dette tilfælde angår
hele anlægsudgiften tag- og
overfladevand, hvorfor selskabet
medfinansierer hele udgiften.
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Sagsnr.

Projektet angår:
Vejle Spildevand
- Vejle midtby
Projektet medvirker til at undgå at
vandet trænger baglæns op i
Mølleåen og Omløbsåen og
oversvømmer området i tilfælde af
stormflod og forhøjet vandstand i
Vejlefjord.

Ansøgningen:
Vejle Spildevand har ansøgt om
medfinansiering til:
 Etablering af et
fordelingsbygværk.
 Etablering af sluse med
tilhørende pumpe ved
Omløbsåens udløb i Sønderå.
 Etablering af sluse med
tilhørende pumpe ved
Omløbsåens udløb i Vejle Å.

Projektejer: Vejle Kommune
Levetid: 75 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet beder dog
selskabet gøre nærmere rede for
projektets omkostninger.
Selskabet redegør for at alle
andre omkostninger
end ”Færdigbearbejdning/indpasning” (som betales af kommunen)
er nødvendige af hensyn til
overflade og spildevand, hvorefter
Forsyningssekretariatet vurderer,
at udgifterne til både sluse- og
pumpeanlæg er nødvendige for at
håndtere tag- og overfladevand.
Ligeledes godkendes
driftsomkostningerne på kr.
450.000,00 årligt, med samme
begrundelse.
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Sagsnr.
13/04924

Projektet angår:
Århus Vand
- Klimasikring af Lystrup
Projektets formål er at undgå
oversvømmelser af Lystrup by.
Dette sker gennem 10
delprojekter, hvor 5 projekter er
indberettet som miljø- og
servicemål. De resterende 5
ansøges der om medfinansiering
til.
Projektejer: Aarhus Kommune

Ansøgningen:
Århus Vand har ansøgt om
medfinansiering til:
 Omprofilering af kørebaner.
 Etablering af
en ”portoverkørsel”, som skal
forhindre tag- og
overfaldevand i at løbe ind på
Ellebækvej, der er et lavpunkt.
 Udvidelse af eksisterende
rørlagte vandløb.
 Etablering af vold langs åbne
vandløb, der forhindrer vandet
i at løbe ind på de tilstødende
grunde.
 Etablering af
to ”terrassebassiner” i det
grønne areal, som skal
forsinke tag- og
overfladevandet.
Levetid: 75 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Forsyningssekretariatet bemærker at
selskabet har fordelt omkostningerne
efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3 for så vidt angår
projekterne i veje, og en efter § 4 for
så vidt angår projekterne beliggende i
rekreativt område og i vandløb i
landzone.

Afgørende momenter:
På baggrund af yderligere
oplysninger fra selskabet fastlår
Forsyningssekretariatet, at
udgiften til ”arealopgørelse” på kr.
60.000,00 reelt er erstatning til
kommunen for anvendelse af
arealet til håndtering af tag- og
overfaldevand.

Forsyningssekretariatet kan ikke
godkende anlægsbudgettet, da
selskabet betaler erstatning til
kommunen, der også er projektejer.

Forsyningssekretariatet udtaler at
dette ikke kan medfinansieres, da
det netop er kommunen der
ønsker projektet gennemført.
Det samme gør sig gældende for
posten ”Erstatning for ændret
arealanvendelse”, da kommunen
også ejer dette areal.
Projektet etableres netop med
kommunen som projektejer,
hvorfor kommunen ikke også kan
få erstatning for ændret
anvendelse.

Projektet godkendes med et afslag på
kr. 110.000,00.

Dog godkender
Forsyningssekretariatet at
udbetale erstatning
for ”Strukturskade ved etablering”,
da en del af projektet foregår på
privat dyrket mark. Ejeren af
afgrøderne skal have dækket det
tab, som projektet forvolder.
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Sagsnr.
13/04377

Projektet angår:
Gentofte Spildevand
- Mosegårdsvej
Projektets formål er at klima- og
skybrudssikre området omkring
Mosegårdsvej.
Projektejer: Gentofte Kommune

Ansøgningen:
Gentofte Spildevand har ansøgt om
medfinansiering til:
 Etablering af i alt 50
regnvandsbede samt trug med
underliggende faskiner.
 Etablering af et
skybrudsbassin i områdets
sydvestlige hjørne op mod
Nymosen.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Ingen særlige momenter.

Levetid: 25 år

Gennemgang af afgørelser om medfinansieringen for år 2014 og 2015 - 27/30

Sagsnr.
13/04648

Projektet angår:
Ringsted Spildevand
- Benløse Bypark
Projektets formål er at håndtere
tag- og overflade fra det naturlige
opland til Benløse Bæk, på en
omkostningseffektiv måde, der
medvirker til at undgå
oversvømmelser.
Projektejer: Ringsted Kommune

Ansøgningen:
Ringsted Spildevand har ansøgt om
medfinansiering til:
 Etablering af græsbelagte trug
med svagt skrående sider.
 Etablering af grøft og evt.
fordybninger (til magasinering
af regnvand), som ledes væk
gennem skovområdet.
 Overskudsjord anvendes til
modellering af
omkringliggende overflader,
der sikrer faldretningen mod
trugene.
 Restaurering af rør til vejvand
og erhvervsområdets vand.
Levetid: 75 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
bemærkede at anlægsbudgettet
ikke indeholdte en specifikation
over, hvad de enkelte poster
indeholdte. Da Forsyningssekretariatet havde modtaget en
redegørelse om de enkelte
poster, blev anlægsbudgettet
godkendt i sin helhed.
Endeligt bemærkede
Forsyningssekretariatet, at
driftsomkostningerne indeholdte
en udgift til græsslåning og
fjernelse af affald. Selskabet
oplyste, at posten kun omfatter
græsslåning og fjernelse af affald
udover det, som skal varetages af
kommunen og
grundejerforeningen. Det vil sige,
at driftsomkostningerne
udelukkende afholdes af hensynet
til projektets håndtering af tag- og
overfladevand.
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Sagsnr.
13/04831

Projektet angår:
Fredericia Spildevand
- Ullerup Bæk
Projektets formål er at udvide
kapaciteten i Ullerup Bæk for at
kunne håndtere mere tag- og
overfaldevand
Projektejer: Fredericia Kommune

Ansøgningen:
Fredericia Spildevand har ansøgt om
medfinansiering til:
 Oprensning og udvidelse af
eksisterende bassiner til
håndtering af 100.000 m 3 tagog overfladevand.
 Etablering af rensebassiner
ved eksisterende udløb til
Ullerup Bæk.
 Etablering af vådområder.
 Udvidelse af sø.

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
bemærkede dog, at projektet var
omfattet af VVM-reglerne, hvor
anlægsbudgettet indeholdte
penge til en sådan undersøgelse.

Sagsnr.
13/04571

Anlægsbudgettet indeholdte også
udgifter til ”borgerhåndtering”,
hvilket Forsyningssekretariatet
fandt begrundet, da projektet
involverer et helt lokalområde.

Levetid: 75 år
Herning Spildevand
- Herning Å/Gullestrup
Projektets formål er at sikre dele
af Herning by mod
oversvømmelser ved at
imødekomme den fremtidige
øgede regnvandsmængde.
Projektejer: Herning Kommune

Herning Spildevand har ansøgt om
medfinansiering til:
 Øgning af kapaciteten i
Herningholm Å.
 Etablering af et åbent bassin
på 200.000 m3 til at forsinke
vandet for at mindske risikoen
for oversvømmelser af Herning
By.
 Projektet vil yderligere
afhjælpe Hernings centrale
rensningsanlægs problemer
med at udlede renset
spildevand på grund af for høj
vandstand i Herningsholm Å.
Levetid: 50 år

Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Herning Kommune planlægger at
integrere bassinet i et
naturområde, som skal opfylde
rekreative behov hos borgerne.
Hertil bemærker
Forsyningssekretariatet, at
udgifter ikke kan medfinansieres,
da disse interesser ikke angår
tag- og overfladevand.
Af anlægsbudgettet fremgår det,
at kommunen afholder udgiften til
etablering af bro og gangbrædder
til stier. Selskabet afholder derfor
alene udgifter, der er nødvendige
i forhold til håndteringen af tag- og
overfladevand, hvilket også
godkendes af
Forsyningssekretariatet.
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13/04704

Projektet angår:
Frederiksberg Kloak A/S
- Lindevangsparken
Projektets formål er at klimasikre
og skybrudsikre området omkring
Lindevangsparken.
Projektejer: Frederiksberg
Kommune

Ansøgningen:
Frederiksberg Kloak har ansøgt om
medfinansiering til:
 Afkobling af vandet fra de
omkringliggende veje og føring
af vandet ind i parken ved at
ændre indgangspartier, så
vandet ledes frit ind i parken.
 Etablering af et åbent
regnvandsbassin ved Sløjfen,
som også skal fungere som
amfiteater.
Levetid: 25 år

Forsyningssekretariatet udtaler:
Det er Forsyningssekretariatets
vurdering, at projektbeskrivelsen og
anlægsbudgettet for projektet samt
fordelingen af omkostningerne opfylder
betingelserne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afgørende momenter:
Forsyningssekretariatet
bemærkede at anlægsbudgettet
har en difference på kr. 100.000.
Forsyningssekretariatet antager,
at dette beror på en fejl.
Differencen bliver tillagt den andel
selskabet skal afholde.
Endvidere bemærker
Forsyningssekretariatet, at der er
foretaget en korrekt
omkostningsfordeling efter
medfinansieringsbekendtgørelsen
§ 4 for projektet i veje, og efter § 3
for projektet i rekreative områder
samt at omkostningerne til
forskønnelse af området,
etablering af læringselementer,
teatereffekter, solfanger mv.
afholdes af kommunen, da disse
udgifter ikke kan relateres til
behandlingen af tag- og
overfladevand.
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Sagsnr.
13/04572

