
 

Økonomi 

Københavns Kommune 

Projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018 medfører ikke 

økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Der vil i fire 

projekter blive pålagt økonomiske udgifter til private grundejere. 

Borgerrepræse tatio e  vedtog i ja uar 7 otatet ”Strategi for 
kli atilpas i g af kloakke  ved afkobli g af reg va d”, so  
beskriver afkobling af regnvand fra kloakken for at imødegå 

fremtidens stigende regnmængder og derved undgå, at kloakken 

skal udvides. I afkoblingsstrategien er det vurderet, at der for villaer 

og rækkehuse vil være tale om udgifter i størrelsesordenen 10-

50.000 kr. og for store boligejendomme vil der være tale om 

udgifter i størrelsesordenen 150-500.000 kr. Påbud, der rettes mod 

de store boligejendomme, vil typisk omfatte 30-50 familier. De 

afledte udgifter som følge af påbud vil således være 10-50.000 kr. 

pr. familie, der bor i villaer eller rækkehuse og 5-10.000 kr. pr. 

familie, der bor i etageejendomme. Strategien vil over den samlede 

investeringsperiode medføre udgifter til grundejere/beboere i 

boligejendomme tilsammen i størrelsesordenen 900 mio. kr. 

Beløbet er indregnet i skybrudsinvesteringsredegørelsens ramme 

for private investeringer, der også omfatter øvrige udgifter til 

eksempelvis etablering af højvandslukker og skybrudssikring af 

kældre, skakte, lyskasser mv. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker i 

denne sammenhæng at gøre Teknik- og Miljøudvalget opmærksom 

på, at der i budgetaftalen for 2022 blev afsat bevilling på 8,9 mio. kr. 

årligt på service i 2022 og frem til at implementere skybrudsplanens 

300 klimaprojekter. Bevillingen går blandt andet til igangsættelse, 

løbende koordinering og myndighedsbehandling af 

skybrudsprojekter. 



 

Forsyningsselskabernes investeringer 

Med vedtagelsen af Spildevandsplan 2018 den 6. juni 2019 har 

Borgerrepræsentationen godkendt en øget investeringsramme for 

spildevandselskabernes investeringer i planperioden fra 2019 til 

2028 på 4,5 mia. kr. Herudover videreføres investeringer på 6,6 mia. 

kr. til byudvikling, drift og vedligeholdelse, som er vedtaget af 

Borgerrepræsentationen den 24. april 2008 i forbindelse med 

vedtagelsen af Spildevandsplan 2008, og til skybrudssikring vedtaget 

af Borgerrepræsentationen den 26. november 2015 i forbindelse 

med ”Kli atilpas i g og Skybrudssikri g af Købe hav ”. 
 

Det betyder, at spildevandsselskabernes samlede 

investeringsramme, til både drift og vedligeholdelse og til 

skybrudssikring, i planperioden fra 2019 til 2028 udgør 11,1 mia. kr. 

(bilag 4). Heraf har spildevandsselskaberne budgetteret med 368 

mio. kr. i forbindelse med Projekttillæg 2022. 

Forsyningsselskabernes investeringer finansieres over 

vandtaksterne og indgår i HOFOR og BIOFOS årlige budgettillæg. 

Vedtagelsen af Projekttillæg 2022 udløser ikke yderlige 

takststigninger i forhold til, hvad der allerede er oplyst og godkendt i 

forbindelse med den endelige vedtagelse af spildevandsplan 2018.  


