
 
   

Besvarelse af brev af 17. november 2022 vedr. kloake-
ring af 13 kolonihaveforeninger, gennemført som et 
OPP-projekt 

 

Kære Amy Lauridsen 

Tak for dit brev, hvor du udtrykker bekymring for, at kloakeringen af de 

første 13 kolonihaveforeninger på arealer ejet af Københavns Kommune 

(KK) gennemføres i et Offentlig Privat Partnerskab (OPP). Endvidere 

rejser du spørgsmålet om behovet for separatkloakering i Hf Bryggen. 

Du gør opmærksom på, at I ikke føler jer hørt i dialogen med KK vedr. 

kloakering og lovliggørelse af kolonihaverne. 

Det er vigtigt for os, at I oplever en inddragende og åben dialog i for-

hold til den proces, som Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet om 

at kloakere og lovliggøre de varige kolonihaver i KK.  

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) vil invitere de 13 koloniha-

veforeninger, formanden for Kolonihaveforbundet (KHF) Karsten Keh-

let og Kolonihaveforbundet, Kreds 1 til et informationsmøde primo fe-

bruar 2023, hvor der kan stilles spørgsmål til OPP-modellen for kloake-

ring af de 13 kolonihaveforeninger, OPP-udbuddet samt KEID vil infor-

mere om den videre proces for OPP-udbuddet og inddragelse af jer. 

Der er endvidere en invitation på vej til KHF og Kreds 1, da direktionerne 

i Økonomiforvaltningen (ØKF) og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) 

gerne vil drøfte grundlaget for det fremadrettede samarbejde om lov-

liggørelse og kloakering af kolonihaverne. 

Vi har forelagt de specifikke spørgsmål fra Kreds 1 for vores respektive 

forvaltninger. Ansvaret for dialogen og beslutningen om OPP-

løsningen ligger under KEID i Økonomiforvaltningen, og vurderingen af 

behovet for separatkloakering er TMF’s ansvarsområde. 

KEID og TMF, Bygge-, Parkerings- og Miljømyndigheden er vendt tilba-

ge med svar, som er vedlagt som bilag. Bilag 1-4 besvarer spørgsmåle-

ne vedr. OPP-løsningen og bilag 5 spørgsmålene om separatkloakering. 

Vi ser frem til en fortsat god og åben dialog om kloakering og lovliggø-

relse af kolonihaverne i København. 
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Sophie Hæstorp Andersen  Line Barfod 

 

Bilag  

Bilag 1: Svar på spørgsmål om OPP-løsningen 

Bilag 2: Notat om kolonihavernes forventede betaling ved OPP og tradi-

tionel totalentreprise. 

Bilag 3: Referat fra BR-møde den 4. marts 2021 

Bilag 4: Referat fra BR-møde den 24. marts 2022 

Bilag 5: Notat fra TMF om separatkloakering 

 

 


