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1.

PROJEKT REGNVAND : Separatkloakering i Blårendens opland

’Nyt fra Hørsholm Sølaug’ har tidligere omtalt Masterplanen for Blårendens opland (se nr.
27 og nr. 28). Planen går i korthed ud på, at Blårendens opland (se kortet på næste side)
skal separatkloakeres for at reducere sandsynligheden for oversvømmelser og forbedre
vandkvaliteten i områdets søer og vandløb samt i Usserød Å.
Hørsholm Vand er i gang med at udarbejde detailplaner for etableringen af et tostrenget
system i dette område : spildevandet fra husstandene ledes til rensningsanlægget som
hidtil, mens regnvand ved normale nedbørsmængder ledes direkte til Blårenden. Når der
er kraftigere regnskyl, vil det såkaldte ’first flush’, som er det mest forurenede, ligeledes
strømme direkte til Blårenden. Men i tilfælde af ekstraordinære nedbørsmængder vil der
ske overløb til 9 søer i området : (1) Dronningedammen, (2) Slotssøen, (3) Elledammen
(ved Søvang/Sdr. Jagtvej), (4) Kohavedammen (Gluds Dam), (5) Vallerød Mose (neden
for Opnæsgård), (6) Alsmosen, (7) den mindre sø mellem Tjørnevej 35-39 og Grundsøvej,
(8) Uldsø (ved Møllevænget over for Hørsholm Mølle), og (9) den nye skovsø nær ved
Folehavegård (Kongens sø).

Det skal understreges, at det i første omgang kun er de nedbørsmængder, der falder på
vejarealerne (ca. en tredjedel af nedbøren), der ledes til den nye regnvandskloak, mens
resten (fra hustage mv.) som hidtil vil løbe i fælleskloakken. Det skyldes, at Hørsholm
Kommune som bekendt har gjort separatkloakering frivilligt for den enkelte grundejer.
Derfor er det indtil videre nødvendigt at bevare de eksisterende overløb fra fælleskloakken
til områdets søer og vandløb, men antallet af overløb fra fælleskloakken til søerne vil blive
reduceret, og mængden af overløbsvand vil mindskes i takt med grundejernes gradvise
overgang til separatkloakering.
Sølauget er som udgangspunkt positiv over for Projekt Regnvand, fordi fælleskloakering er
helt utilstrækkelig for nutidens forhold, og fordi det er absolut nødvendigt at gennemføre
en kraftigt reduktion i omfanget (dvs. mængde og hyppighed) af spildevandsoverløb til
søer og vandløb. Men vi ønsker at understrege, at når det er fysisk umuligt helt at undgå
overløb af spildevand ved ekstraordinære regnskyl, så skal det tilstrømmende spildevand
renses bedst muligt inden for økonomisk forsvarlige rammer. Dette gælder både overløb
fra fælleskloak og fra regnvandskloak.

I mange år har det været anset for ’best practice’ at etablere sandfang og olieudskiller
på regnvandsudløb. Det fremgår også af Hørsholm Kommunes spildevandsplan, at det er
kommunens praksis at stille krav herom. Argumentationen herfor er, at regnvand fra
parkeringsarealer og veje oftest vil være belastet med oliespild mv., som kan forvolde
problemer i recipienterne. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at tilbageholde forureningen
ved kilden. Teknologisk Institut peger også på, at sandfang og olieudskiller hidtil har
været ’best practice’.
Som konsekvens heraf er det Sølaugets holdning, at der som udgangspunkt bør etableres
såvel sandfang som olieudskiller på regnvandsudløb til søer eller vandløb. Olieudskiller
kan eventuelt erstattes af anden rensningsmetode, hvis det kan dokumenteres, at denne
anden metode er ligeså effektiv som olieudskiller.
Sølauget er i konstruktiv dialog med Hørsholm Vand om projektet og vil arbejde for, at der
etableres effektive rensningsforanstaltninger på alle regnvandsudløb, og at enhver tvivl om
berettigelsen af sådanne foranstaltninger bør komme søer og vandløb til gode.
2.

Opnæsgård som pioner i frivillig separatkloakering

Andelsboligforeningen A/B Opnæsgård - Danmarks næststørste andelsboligforening med
574 lejligheder - har ’meldt sig frivilligt’ til snarlig gennemførelse af separatkloakering. Der
er indgået en aftale med Hørsholm Vand om etablering af et regnvandssystem, som skal
håndtere tag- og overfladevand fra Opnæsgårds ejendomme samt ca. 40 omkringliggende
ejendomme for at forbedre den samlede regnvandshåndtering i området, herunder forebygge oversvømmelser af stuelejligheder og kælderrum. For Opnæsgårds vedkommende
er der kun tale om regnvand fra tagene på bygningerne og nogle få gangstrøg, da
bebyggelsen i forvejen har et velfungerende afvandingssystem for vejarealerne.
Når separeringen af kloaksystemet i området er færdiggjort, vil overfladevandet blive ledt
til nedgravede forsinkelsesbassiner (for at udjævne flow’et) og derfra videre gennem et
sandfang og en olieudskiller til Vallerød Mose (søen bag ved Netto-forretningen på hjørnet
af Alsvej og Ørbæksvej). Det forventes, at dette projekt vil medføre forbedret vandkvalitet i
Vallerød Mose og dermed også i nabosøen Alsmosen, fordi disse to søger er forbundet
med hinanden via en rørledning under Alsvej.
Kommunal godkendelse af dette pioner-projekt er ved at blive indhentet – ved hjælp af
Tillæg nr. 2 til ’Spildevandsplan 2012-2016’, som er sendt til høring. Selve arbejdet med
separeringen påbegyndes, når tillægget til spildevandsplanen inden længe er godkendt.
Man satser på at afslutte projektet i 2017.
Sølauget har afgivet et høringssvar, hvori vi overordnet udtrykker tilfredshed med dette
initiativ. Vi har dog peget på, at det ikke fremgår entydigt af tillægget, at der skal etableres
både sandfang og olieudskiller på det fremtidige udløb til Vallerød Mose, og vi har også
påpeget, at der er en vis usikkerhed om den dokumentation, som Hørsholm Vand skal
præstere for at alle krav i udledningstilladelserne er overholdt.
Interesserede medlemmer kan på vor hjemmeside finde Tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen
(med detaljerne om dette projekt) og Sølaugets høringssvar.

3.

STRATEGI 2015 : Plan- og bæredygtighedsstrategi for Hørsholm Kommune

Denne plan har været i høring, og i høringsperioden blev der på Kulturdagen 5. september
afholdt et debatmøde om strategipapiret. Dokumentet indeholder kommunalbestyrelsens
vurdering af og strategi for den fremtidige udvikling og er optakten til en revision af
kommuneplanen. Planen fokuserer på 5 temaer :






Boliger og byliv, et godt sted at bo og leve for alle
Kultur- og fritidsliv, kulturelle oplevelser af høj kvalitet og i stadig udvikling
Handels- og erhvervsliv, en attraktiv handelsby med et dynamisk erhvervsliv
Kysten, en attraktiv kyststrækning med tilhørende kystnære arealer
Naturen, en rig og mangfoldig natur tæt på

Også til denne plan har Sølaugets bestyrelse afgivet høringssvar. Heri anførte vi, at vi
fandt, at der var mange gode intentioner i dokumentet – navnlig at det er en del af visionen,
at der skabes inspirerende og grønne rammer. Samtidig fremhævede vi dog, at vi har set
mange fine planer med gode intentioner, som ikke har ført til noget som helst, og at vi
håbede, at Strategi 2015 ikke kom til at lide samme skæbne.
Vi havde også nogle mere specifikke kommentarer til planen. Blandt andet fremhæves det
i afsnittet om ’Kysten’, at vores beliggenhed ved Øresunds kyst er noget unikt. Derfor
indeholder planen en række tiltag for at forbedre adgangsforholdene og de rekreative
muligheder ved kysten. Men den nævner ikke med ét ord den dårlige badevandskvalitet.
Vi opfordrede til, at der sættes specielt fokus på at løse dette problem, som vi flere gange
har fremhævet over for kommunalpolitikerne.
I afsnittet om ’Naturen’ påpegede vi nogle uklarheder omkring den Natur- og Friluftsplan,
som kommunen for tiden er i gang med at udfærdige, og at Strategi 2015 indeholdt nogle
begrænsninger på indsatsen i forhold til søer og vandløb, som vi fandt helt uacceptable.
På Hørsholm Sølaugs hjemmeside kan man finde både ’Strategi 2015’ dokumentet
(under ’Kilder’) og vort høringssvar (under ’Kommunikation’).
4.

Formandsskifte i Hørsholm Sølaug

Efter 3½ år som formand for Hørsholm Sølaug har Klaus Friis-Hansen af personlige
årsager besluttet at fratræde formandsposten og bestyrelsesarbejdet. Kai Aaen Hansen,
der hidtil har været næstformand, overtager formandsposten midlertidigt og senest frem til
Sølaugets generalforsamling i marts 2016.
I denne anledning udtaler Kai Aaen Hansen : ’Vi beklager, at Klaus af personlige årsager
har ønsket at forlade formandshvervet og bestyrelsesarbejdet i Sølauget. I sine 3½ år som
formand har Klaus ydet en stor indsats for foreningen, såvel i selve bestyrelsesarbejdet
som udadtil, hvor han har bidraget til at øge Sølaugets gennemslagskraft og medvirket til
at skabe betydelig opmærksomhed omkring miljøet i vore mange smukke søer og vandløb,
ofte i et konstruktivt samarbejde med ligesindede foreninger og Hørsholm Kommune. Alle i
bestyrelsen beklager Klaus’ fratræden, men respekterer samtidig, at personlige årsager
har ligget til grund for beslutningen’.

