
 
   

 
Notat om data vedr. overløb fra overløbsbygværket U11 
til Fæstningskanalen 

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i brev af den 11. februar 2021 til tek-

nik- og miljøborgmesteren og Teknik og Miljøudvalget anmodet om 

straks at modtage data fra måleren på bygværket U11, når der er overløb 

til Fæstningskanalen. Derudover har lokaludvalget opfordret til, at der 

etableres et alarmsystem ved overløb enten i form af en rød lampe ved 

bygværket eller ved sms-beskeder til udvalgte kontakter.  

 

Anmodningen begrundes med dels, at lokaludvalget sætter spørgs-

målstegn ved rigtigheden af de årlige data, der rapporteres fra Novafos, 

og dels, at lokaludvalget ønsker at kunne igangsætte en sejlende bor-

gerdrevet affaldsindsamling i Fæstningskanalen, der skal kunne alarme-

res ved overløb. 

 

Bygværket er fælleseje mellem HOFOR og Novafos med fordelingen 

10/90%, og Novafos udleder 90% af overløbsmængden. Novafos ejer 

også måleudstyret på overløbsmængden. Københavns Kommune kan 

derfor ikke pålægge Novafos at gennemføre de ønsker, som lokaludval-

get har, men kan anmode Novafos herom. 

 

På den baggrund har Teknik- og Miljøforvaltningen bedt Novafos om et 

udkast til en rapporteringsform til lokaludvalget og Teknik- og Miljøfor-

valtningen, og vil invitere lokaludvalget, Gladsaxe Kommune og No-

vafos til en drøftelse af mulighederne.  

 

Lokaludvalget nævner muligheden af at lave en sejlende affaldsindsam-

ling. Udover de tilladelser som lokaludvalget allerede er i gang med at 

indhente, skal der også søges om tilladelse efter vandløbsloven, da det 

gældende vandløbsregulativ forbyder sejlads. Det stærkt forurenede 

sediment og overløb til Fæstningskanalen gør, at det ikke er sundheds-

mæssigt forsvarligt i dag at sejle i kanalen.  

 

Forvaltningen er i gang med at rense sedimentet op, men der er kun 

midler til den første halvdel. Der er udarbejdet et budgetnotat om mid-

ler til den resterende del, som indgår i de kommende budgetforhand-

linger om Overførselssagen 2021, som er til politisk forhandling i for-

året. Hvis midlerne bevilliges, vil oprensningen fortsætte 2021 ud og 
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færdiggøres. Herefter vil tilladelse til sejlads vil antagelig yderligere 

kræve, at der i en rum tid tages kontrolprøver af vandkvaliteten.  
 

 

Hans Christian Karsten 
Vicedirektør 


