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Dorthe Sørensen Eren

Fra: Nadine Neugebauer
Sendt: 24. februar 2021 15:43
Til: Dorthe Sørensen Eren
Cc: Martin Oliver Macnaughton
Emne: Bedes om udtalelse fra Valby Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg 

Kære Valby Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg, 
 
København Kommune har fået undersøgt badevandskvaliteten på stranden i Valbyparken for 
badesæsoner i 2019 og 2020 i et rapport, som DHI har udarbejdet. 
Rapporten viser, at  stranden i Valbyparken har opnået ’tilfredsstillende badevandskvalitet’ både i 
2019 og 2020.  
 
Vores forventning er på nuværende tidspunkt at forvaltningen indstiller til TMU, at stranden 
åbnes for badning i løbet af 2021.  
Da vores undersøgelser dog peger på, at stranden på nuværende tidspunkt ikke vil kunne leve op 
til kriterierne for ’god badevandskvalitet’  
(jf. Bekendtgørelse om badevand og badeområder, BEK nr 917 af 27/06/2016), forventer vi at 
indstille, at stranden åbnes under forventningen  
om at leve op til den lidt lavere kategori ’tilfredsstillende badevandskvalitet’, hvilket betyder, at 
der skønsmæssigt vil være op til ca. 7 lukkedage  
i løbet af en badesæson.  
 
Badesikkerheden ift. bakterier forventes dog at være på linje med kommunens øvrige havbade, 
da stranden optages i kommunens varslingssystem  
for badevand, og borgere derfor kan se den aktuelle badevandsstatus på varslingstavler på 
stranden og på internettet. 
 
Samtidig er det vores forventning, at HOFOR over en nærmere årrække vil udføre tiltag i 
oplandet til Harrestrup Å, som bør øge badevandskvaliteten til god. 
 
Jeg vil bede om at I udformer en udtalelse om, hvorvidt Valby Lokaludvalg og Kgs. Enghave 
Lokaludvalg er indstillet overfor den model for åbning af stranden  
ved Valbyparken som forvaltningen forventer at indstille til TMU. 
 
Vi vil bede om jeres udtagelse senest den 10.marts. 
 
På forhånd mange tak. 
Venlige hilsner 
Nadine 
 
 
 
Med venlig hilsen  

Nadine Neugebauer 
Projektleder 
Park og Byrum 
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