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Høringssvar til høring om vandhandleplan for København
Nedenstående høringssvar har været behandlet på møde i Kgs.
Enghave Lokaludvalg d. 23. august 2012.
Kgs. Enghave Lokaludvalg finder det glædeligt, at der indenfor en
kortere årrække gøres noget ved overløbene til Harrestrup Å, så
vandkvaliteten i Kalvebodbugten kan forbedres til fordel for faunaen i
det EU-fuglebeskyttede område. Samtidig vil det give mulighed for en
badestrand.
Det fremgår af side 28, at der i 2013-16 vil blive etableret et rørsystem
til afvikling af 15 af de sydlige 20 overløbsbygværker, der er langs
Harrestrup Å. Det bakker Kgs. Enghave Lokaludvalg op om. Til
gengæld finder vi det uklart, hvad den nøjagtige plan og
tidsperspektivet for de 5 nordlige overløbsbygværker er. Vi finder det
væsentligt, at det også i nær fremtid sikres, at disse afvikles. Ligeledes
finder Lokaludvalget det vigtigt, at der indgås aftaler med
omegnskommunerne, så der ikke forekommer afledning af urenset
overløbsvand til Harrestrup Å fra disse.
I forhold til at opnå en god kvalitet mener vi desuden, at det er vigtigt
at se på Enghave Kanal, da denne også fungerer som overløbskanal
med udløb til Kalveboderne. Ligeledes mener vi, at det er vigtigt, at
det sikres, at der om nødvendigt gøres foranstaltninger til, at der ikke
Fejl! Betegnelsen for
udledes miljøfremmede stoffer til grundvand eller Kalveboderne fra
dokumentegenskaben
er
det forurenede område Sydhavnstippen, som støder op til Enghave
ukendt.
kanal. I ”Plejeplan for Sydhavnstippen” er der forslag til, hvordan
sådan en forebyggelse mod udledning kan håndteres. Plejeplanen er
Sagsnr.
fremsendt i 5 eksemplarer til Center for Park og Natur. Et eksemplar
Fejl!
Betegnelsen
for
kan også rekvireres fra Lokaludvalgets sekretariat eller den kan
dokumentegenskaben
er
downloades her: http://www.sydhavnstippen.dk/wpukendt.
content/PlejeplanTippen2012_18_3_2012.pdf.
Med venlig hilsen
Formand Joan Røge
P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg
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Kongens Enghave Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

