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1.

Klimatilpasningsplanen for Hørsholm Kommune

Forslaget til Klimatilpasningsplanen er omtalt i ’Nyt fra Hørsholm Sølaug’ nr 27. Her
refererede vi bestyrelsens høringssvar, som gik ud på, at vi var tilfredse med, at der
blev udarbejdet en klimatilpasningsplan, at vi var tilfredse med planens overordnede
mål og retningslinier, men at vi fandt, at planen ikke var et tilstrækkeligt operationelt
værktøj til at løse klimatilpasningsproblemerne, og at vi ønskede en meget mere
konkret og ambitiøs plan.
Klimatilpasningsplanen er nu vedtaget med stort set samme ordlyd som det forslag,
der blev sendt i høring. Vore indvendinger mod planen er i et notat fra administrationen
til kommunalbestyrelsen affærdiget med en bemærkning om, at ’Klimatilpasningsplanerne, på det foreliggende niveau, har således ikke til formål at beskrive konkrete
løsninger på konkrete problemer med en fastlagt tidsplan’.
Det er vi i bestyrelsen naturligvis ikke tilfredse med. Hvis en plan ikke beskriver, hvad
man vil, hvordan man vil det og hvornår man vil det, så er det ikke en plan. Så er det
bare et ligegyldigt slag i luften, og det er ikke i orden at kalde det for en plan.

Vi må desværre konstatere, at klimatilpasningsplanen formentlig kun er udarbejdet,
fordi kommunerne ifølge en aftale med staten er forpligtet til at lave disse klimatilpasningsplaner, og reelt ønsker Hørsholm Kommune ikke at forpligte sig til noget som
helst på dette område. Det er trist, men det ligger jo desværre i forlængelse af den
indstilling kommunen har lagt for dagen i andre sammenhænge (f. ex. Spildevandsplanen).

2.

Planerne for oprensning af de kommunale søer

I ’Nyt fra Hørsholm Sølaug’ nr 23 omtalte vi, at der i forbindelse med budgetforliget i
2013 var afsat 1 million kroner om året i fire år til oprensning af de kommunale søer. I
bestyrelsens beretning for 2013 (se ’Nyt fra Hørsholm Sølaug’ nr 26) nævnte vi, at det
gik lidt langsomt med at få sat nogle konkrete projekter i gang.
Umiddelbart inden sommerferien havde vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening et møde med administrationen, og nu er der omsider kommet gang i sagen.
Det er besluttet at oprense to søer ved Kokkedal Slot, som hidtil har været belastet
af nogle drænledninger, som nu er nedlagt. Søerne har rekreativ værdi og er derfor
velegnede ’pilotprojekter’ for søoprensningsinitiativet. Endvidere er det besluttet, at
man over det næste år uddyber den undersøgelse af de 7 småsøer, der tidligere er
foretaget af Fiskeøkologisk Laboratorium (se omtale af rapporten i ’Nyt fra Hørholm
Sølaug’ nr 24), nemlig Dronningedam, Slotssøen, søen ved Uldvejen, Kodammen,
Alsmosen, Ubberød Dam og Springdammen, for at se, hvordan tilstanden i søerne har
udviklet sig, samt desuden at undersøge Kohavedammen og Vallerød Mose.
Undersøgelserne afsluttes i august 2015 og skal danne grundlag for udarbejdelse af
en handlingsplan for oprensningen af søerne i bymidten. Vi deltager sammen med
Danmarks Naturfredningsforening i dette arbejde.

3.

Masterplanen for Blårendens opland

Dette projekt omtalte vi i ’Nyt fra Hørsholm Sølaug’ nr 27. Planen går i korthed ud på,
at Blårendens opland (dvs Hørsholm Centrum, områderne omkring Alsmosen og
Vallerød Mose og hele Folehavekvarteret) separatkloakeres for derved at reducere
sandsynligheden for oversvømmelser i oplandet og at forbedre vandkvaliteten i
områdets søer og vandløb og i Usserød Å.
Sølaugets indstilling er, at det er meget positivt, at kommunen nu erkender, at der er
store problemer med spildevandet i disse områder, og at man nu agter at gøre noget
ved dette. Vi er enige i, at separatkloakering er en god løsning – forudsat at overfladespildevandet renses bedst muligt, dvs gennem både sandfang og olieudskiller, inden
det udledes i søer og vandløb.
Et væsentligt problem i forbindelse med planen var, at et område, hvorpå der ønskes
etableret en vådeng, er omfattet af en fredning, og det var usikkert om der kunne
opnås en dispensation fra fredningen.

Dette problem er formentlig nu løst. Vådengen planlægges flyttet til et andet område,
hvor den kan etableres uden større indgreb i de fredede områder.
Hvis denne løsning som forventet kan realiseres, kan projektet startes pr. 1. januar
2016. Hele projektet forventes gennemført over en 5-årig periode og er altså planlagt
til at være færdigt ultimo 2021.

4.

De statslige vandplaner

I ’Nyt fra Hørsholm Sølaug’ nr 24 omtalte vi de såkaldte andengenerationsvandplaner,
der skal gælde fra 2015 til 2021. Naturstyrelsen har udsendt et arbejdsprogram, og i
henhold til den procedure, der er fastlagt, melder de enkelte kommuner i øjeblikket
ind, hvad de planlægger af indsatser i forbindelse med andengenerationsvandplanerne.
På kommunalbestyrelsesmødet d. 29. september 2014 behandlede kommunalbestyrelsen dette spørgsmål og besluttede at stille forslag om, at den eneste indsats i
Hørsholm Kommune i planperioden er, at der udlægges sten og grus i Usserød Å og
Flakvad Rende. Begge disse vandløb vurderes i risiko for ikke at opfylde målsætningen om god økologisk tilstand i 2021. Omkostningen ved forslaget er knapt
200.000 kroner.
I bestyrelsen finder vi, at det er en meget beskeden og helt utilfredsstillende indsats i
en femårig periode.
Vi har ikke haft mulighed for at kommentere på forslaget, der ikke har været i offentlig
høring eller lignende, men vi vil følge op på dette spørgsmål, når vandplanerne
kommer i offentlig høring, og til den tid gøre vore synspunkter gældende.

