
Valby 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.

Valby Lokaludvalg 

Høringssvar Københavns Klimatilpasningsplan

Valby Lokaludvalg har modtaget ”Københavns Klimatilpasningsplan” 
i høring. 

Høringssvaret er baseret på inddragelse af lokale grundejerforeninger 
og andre boligforeninger samt drøftelser i Valby Lokaludvalgs 
planudvalg og drøftelser i miljøgruppen under Valby Lokaludvalg, der 
består af borgere og Lokaludvalgsmedlemmer.  

En lang række af planens elementer løses bedst i tæt samarbejde med 
borgerne. Her kan man tage udgangspunkt i borgernes behov for f.eks. 
cykelstier, sikker skolevej etc. og heri indbygge Lokal Afledning af 
Regnvand og andre løsninger

Valby Lokaludvalg vil gerne deltage i at informere og engagere lokale 
borgere, grundejere og boligforeninger om at implementere 
klimatilpasningsplanens løsningsmodeller, og vi foreslår Københavns 
Kommune at afsætte en pulje til et sådant lokalt arbejde. Det er vores 
erfaring, at det er mest hensigtsmæssigt, at tiltag, der skal have en 
adfærdsregulerende effekt, har en lokal forankring.

I Valby er der blandt grundejere stor interesse for LAR. Dog viser 
høringsprocessen, at der er et behov for en mere ensrettet og tydelig 
oplysning og information om de forskellige løsningsmuligheder. Flere 
borgere har oplevet divergerende information, når de har henvendt sig 
til hhv. Københavns Kommune og Københavns Energi vedr. 
omlægning af regnvandsafledning fra kloak til egne faskiner, ligesom 
flere har oplevet, at der ikke er udvist særlig interesse for at vejlede og 
rådgive dem.

Vi anbefaler, at Københavns Kommune udarbejder en langt mere aktiv 
og handlingsrettet informationsstrategi om klimatilpasning. Vi 
foreslår, at der etableres én samlet indgang til feltet, at der fremstilles 
’how-to’-manualer for LAR mm., og at det gøres lettere at få adgang 
til oplysninger om forhold af betydning for lokale løsninger, herunder 
jordbundsforhold mv.  

Vi anbefaler også, at der arbejdes på at gøre den økonomiske 
incitamentstruktur for LAR langt mere gennemskuelig og fleksibel.
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Også hvad angår begrønning er der behov for information og 
rådgivning, bl.a. om plantetyper. Her bør man eksplicit forholde sig til 
principperne i planen om biodiversitet i strategien ’Plads til naturen’.
Vi forslår vi, at Københavns Kommune drager omsorg for midlertidig 
begrønning af ”ventende arealer” – eksempelvis arealer, der afventer 
byudvikling. 
Valby bydel gennemskæres af mange jernbanestrækninger. Vi 
anbefaler, at Københavns Kommune går i dialog med BaneDanmark 
og DSB om begrønning af banearealer og støjskærme. 

Vi efterlyser, at planen forholder sig eksplicit til muligheden for at 
implementere et tostrenget kloaksystem i København.

Generelt efterlyser vi, at Københavns Kommune går foran med at 
omsætte strategien principper i praksis. Vi hæfter os fx ved, at 
kommunen ofte asfalterer eller lægger grus på arealer, der lige så vel 
kunne begrønnes, fx nyanlagte legepladser. Kommunen kunne fx 
fastsætte en %-grænse for, hvor stor en del af byens arealer, der må 
være befæstet.

Valby Lokaludvalg samarbejder aktivt med lokale borgere om at 
forgrønne bydelen. Et stort borgerinitiativ ’Træer i Folehaven’ er 
under projektering. Valby Lokaludvalg forslår, at dette projekt gøres 
til pilotprojekt jf. klimatilpasningsplanens forslag om at oprette et 
sådant. Folehave-projektet er utrolig velegnet, idet det vedrører et stort 
område, der består af blandende boliger, omfatter en af de største og 
mest trafik- og forureningsbelastede indfaldsveje til København, er 
rodfæstet i et lokalt borgerinitiativ, nyder stor lokal opbakning mv. 
(Projektet er fremsendt til forvaltningen).

Bydelen rummer en række store byudviklingsområder, bl.a. 
Grønttorvet, hvor det er vigtigt, at en kommende lokalplan stiller krav 
til bl.a. flerstenget afledningssystem, LAR, begrønning og hensyn til 
biodiversitet.
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