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1.

En million kroner om året til oprensning af kommunale søer

Nu sker der endelig noget med oprensningen af Hørsholm Kommunes mange smukke
søer. I den netop vedtagne budgetaftale er der afsat 1.0 mill. kroner om året til oprensning af de kommunale søer i 2014 og i de efterfølgende 3 budgetår.
I Hørsholm Sølaug hilser vi denne beslutning velkommen. En million om året i 4 år vil
langt fra løse alle problemer, men det er godt, at der nu bliver taget fat på problemstillingen.
I bestyrelsen har vi i det sidste halve år arbejdet ihærdigt på at få forureningen af vort
områdes søer og vandløb højere op på den politiske dagsorden. Vi valgte at tage dette
initiativ nu, fordi det er valgår i år. Vi har haft møder med borgmesteren, formanden for
miljø- og planlægningsudvalget, og de politiske partier, og som man kan se af den nye
budgetaftale har vore anstrengelser nu båret frugt.

Vi er i dialog med de politiske partier og kommunens administration om, hvordan disse
penge skal anvendes, men detaljerne bliver formentlig først afklaret efter kommunalvalget til november.
I mellemtiden vil vi gerne opfordre Sølaugets medlemmer til at engagere sig aktivt i
dette spørgsmål. Vi modtager meget gerne forslag til, hvad I synes, at de bevilgede
penge skal anvendes til. Så skriv eller ring til bestyrelsen med jeres forslag. Men husk,
at pengene er øremærkede til de kommunale søer!

2.

Valg af forbrugerrepræsentanter til Hørsholm Vands bestyrelse

Når der i slutningen af november er valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i
Hørsholm Vand ApS, er Hørsholm Sølaugs næstformand, Kai Aaen Hansen, én af de i
alt 8 kandidater.
I Sølaugets bestyrelse er vi meget glade for Kais kandidatur, der stemmer helt overens
med de opfordringer, der fremkom på Sølaugets generalforsamling i marts.
Kai har et indgående kendskab til spildevandsforholdene i Hørsholm Kommune og har
flittigt deltaget i den offentlige debat herom. Samtidig har han i kraft af sin baggrund
som økonom og mangeårig medarbejder i Nationalbanken en indgående viden om og
indsigt i økonmomiske forhold. Han vil i Hørsholm Vands bestyrelse specielt arbejde for
-

at der fortsat er fokus på sikring af drikkevand af høj kvalitet;

-

at taksterne holdes i ro eller reduceres gennem en stram økonomisk styring;

-

at der i højere grad kommer fokus på miljøhensyn, herunder navnlig en reduktion af
den store forurening af vore søer og vandløb, som udledningerne fra kloaksystemet
er årsag til. Det vil i praksis sige (a) lukning af overløbsbygværker i fælleskloakerede
områder, og (b) etablering af sandfang og olieudskillere på alle udløb i områder med
separatkloakering.

Vi vedhæfter en præsentation af Kai og hans synspunkter.
Valget finder sted i perioden fra 26/11 til 3/12, d.v.s. kort tid efter kommunalvalget. Man
kan stemme på to forskellige måder : enten elektronisk eller via brevstemme. De, der
ønsker at brevstemme, kan bede Hørsholm Vand om at få tilsendt en stemmeseddel.
Når valgperioden nærmer sig, vil vi vende tilbage med yderligere detaljer om valghandlingen, inkl. hvordan man afgiver sin stemme elektronisk samt hvor og hvordan man
rekvirerer en stemmeseddel (én stemme pr. vandforbrugende husstand).
I Hørsholm Sølaug bakker vi aktivt op om Kai Aaen Hansens kandidatur, og vi vil gerne
opfordre alle vore medlemmer til at stemme på ham og til aktivt at markedsføre hans
kandidatur overfor naboer, venner, bekendte og i andre relevante sammenhænge.

3.

Særligt rabattilbud på grødeskæring for Sølaugets medlemmer

Hørsholm Sølaugs bestyrelse har haft ganske mange diskussioner med medlemmer,
der overvejer indgreb – som f.eks. grødeskæring og/eller oprensning -- for at forbedre
vandkvaliteten i deres søer, men er usikre på de økonomiske konsekvenser. På den
baggrund har vi været i kontakt med forskellige firmaer, der specialiserer sig på dette
felt og forsøgt at kortlægge prisniveau og andre betingelser.
To firmaer har inden for den seneste tid gennemført sådanne opgaver i vort område, og
vi kan på den baggrund konstatere, at omkostningerne ikke er helt så overvældende,
som vi først havde antaget. Hvis nogle af vore medlemmer går med overvejelser i
denne retning, står vi gerne bi med råd og vejledning.
Derudover har vi også forespurgt de pågældende firmaer, om de ville være villige til at
give en særlig rabat til sø-ejere i vor kommune, og svaret har været positivt. Begge
firmaer har tilbudt et 10% nedslag i normalprisen på arbejdsopgaver, der kommer til
dem via Sølauget. De pågældende firmaer (og deres hjemmesider) er som følger :
HedeDanmark, ved Mikkel Fagerbo
Driftscenter Taastrup, Sengeløsevej 4, 2630 Ttastrup
Tlf. 20 92 52 00 -- mif@hededanmark.dk
http://natur.hededanmark.dk/Gr%C3%B8desk%C3%A6ring.8914.aspx
SIVKLIP, ved Lars Fuglsang
Ternevej 5, 4040 Jyllinge
Tlf. 4040 2893 - lars@sivklip.dk
http://www.sivklip.dk
Vi hører gerne fra andre firmaer i denne branche, som også sympatiserer med vort
formål og er villige til at give os en favorabel pris.

Firmaet Sivklips amfibiefartøj i gang med en grødeskæringsopgave

Bilag 1

Præsentation af Kai Aaen Hansen, kandidat til valget
af to forbrugerrepræsentanter i Hørsholm Vand Aps,
26. november – 3. december 2013
I mit virke som eventuelt medlem af Hørsholm Vands bestyrelse
vil jeg lægge vægt på at indtage rollen som bestyrelsens ’grønne
stemme’. Vi skal naturligvis helt centralt fortsat sikre drikkevand
af højeste kvalitet baseret på uforurenet grundvand. Men vort
grundvand er truet. Hvad de fleste nok ikke ved er, at Hørsholm
Vand i dag er en massiv forurener af vort sø- og vandmiljø, og
denne forurening har stået på i årtier p.gr.a. et årelangt misligholdt kloaksystem. Jeg har fået betydelig indsigt i arbejdet med
disse problemer siden midten af 1990erne og videreført indsatsen for den grønne omstilling som bestyrelsesmedlem i Hørsholm Sølaug gennem syv år.
Samtidig med mit engagement i Hørholm Sølaug har jeg været en aktiv ’grøn stemme’
som fortaler for et højt niveau for drikkevandskvaliteten og i forlængelse heraf arbejdet
for at rette op på et yderst mangelfuldt kloaksystem. Jeg har ved adskillige lejligheder -både offentligt og i dialog med Hørsholm Vand og kommunen -- gjort opmærksom på, at
Hørsholm i dag har et af Danmarks mest nedslidte og underdimensionerede kloaknet,
hvor 60-70% har et akut behov for gennemgribende sanering.
Konsekvensen er nu, at mere end 650.000 m3 regnvand og spildevand årligt må ledes
ud i vore søer og vandløb for at aflaste det mangelfulde kloaksystem. Alene
spildevandsudledningen udgør årligt 180.000 m3 -- en stigning på mere end 30 pct. bare
inden for de seneste 10 år. Det er til stor skade for vort sø- og vandmiljø og kan føre til
uacceptable sundhedsrisici og drikke-vandsforurening. Udledningerne i naturen sker
gennem næsten forskellige 100 overløb, hvoraf 40 udleder spildevand. Det er det
samme antal som i 1979.
Spildevandsproblemerne er derfor mere end noget andet et eksempel på, at kommunen
gennem tre årtier har skubbet problemerne foran sig. Hvis jeg bliver valgt, vil det blive
en af mine vigtige opgaver at få neddroslet disse problemer nu i årene fremover.
Hørsholm Kommune har i årtier vendt det blinde øje til de voksende spildevands- og
kloakproblemer. Og i dag er problemet vokset til et omfang, der sammen med de nytilkomne klimaproblemer på den ene eller anden måde vil kunne mærkes af alle borgere i
kommunen. Ud over at sikre drikkevand af højeste kvalitet må Hørsholm Vand for alvor
tage fat på en løsning af de voldsomme forurenings- og oversvømmelsesproblemer, der
er skabt af et helt utidssvarende kloaksystem.

Det skal ske ved en grundig samtænkning af indsatsen på den korte bane (bl.a.
olieudskillere og sandfang) med mere lang-sigtede tiltag i form af egentlig kloaksanering
og udbygning af kloaknettet mv. Og i mod-sætning til tidligere skal der aftales klare
måltal og tidsfrister, som skal holde kommune og vandselskab fast på, at tingene
gennemføres som planlagt og til tiden - alt sammen inden for en langtidsholdbar
økonomisk ramme, der tager rimeligt hensyn til de enkelte hustandes interesser. Det vil
der blive fremlagt forslag til.
Alt i alt er der tale om en strategi, der skal sigte på et opgør med skiftende kommunalbestyrelsers mangel på rettidig omhu i en situation, hvor kombinationen af et underdimensioneret kloaksystem og voksende klimatilpasningsproblemer i dag og i fremtiden
vil udfordre den samlede opgaveløsning i et hidtil uset omfang.
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