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HØRSHOLMS KOMMUNES FORSLAG TIL  

SPILDEVANDSPLAN 2018-2024 
 

 

Hørsholm Sølaug har én altovervejende målestok for vurdering af kvaliteten af den kommunale 

spildevandsplan for de kommende seks år, nemlig dens målsætning i forhold til udledningen af 

spildevand i kommunens søer og vandløb.  

 

Vi forstår og sympatiserer fuldt ud med målsætningen om at holde styr på og forbedre badevands-

kvaliteten i Øresund – det er en vigtig parameter for livskvaliteten i vort område. Men vi finder det 

berettiget at påpege, at badesæsonen i Øresund kun strækker sig over nogle få sommermåneder, 

hvorimod borgernes naturoplevelser omkring vore søer og vandløb kan nydes og bliver nydt 12 

måneder om året, og at det derfor er mindst lige så vigtigt at fastsætte ambitiøse miljømålsætninger 

på dette område.  

 

Vi har noteret med tilfredshed, at Novafos har installeret målestationer for registrering af overløbs-

hændelser på 28 af Hørsholms 33 væsentligste overløbsbygværker med aflastning til Usserød Å og 

Øresund, således at vi nu – langt om længe – kan få sat konkrete tal på overløbsomfanget og få et 

mere solidt grundlag til at prioritere indsatsen til begrænsning af miljøskaderne fra denne kilde.  

 

På den baggrund er vi specielt skuffede over, at den nye Spildevandsplan så vidt vi har kunnet 

konstatere ikke indeholder detaljerede oplysninger om overløbsmængderne ved de enkelte overløb 

og derfor heller ikke giver grundlag for den prioritering, som man havde stillet i udsigt. 



Dette er specielt skuffende i betragtning af, at overløbsproblematikken har en lang og begrædelig 

forhistorie – præget af uambitiøse målsætninger og et utal af brudte løfter. 

  

Hørsholm Kommune har i årtier været opmærksom på problemerne med udledning af spildevand 

til søer og vandløb og har ved utallige lejligheder understreget, at ’man arbejder på at mindske 

stofudledningen’. Men de konkrete resultater på dette område har været særdeles skuffende. I 

Spildevandsplanen fra 1979 var der 39 spildevandsoverløb. I de efterfølgende spildevandsplaner, 

herunder den for årene 2004-2012, var der fortsat 39 overløb – på trods af gentagne løfter om 

reduktion af forureningen. I marts 2015 stillede borgmesteren i udsigt, at der ville ske et markant 

fald — på helt op til 20 — i antallet af spildevandsoverløb frem til 2018. Men så sent marts 2018 

fik Hørsholm Sølaug oplyst, direkte fra Novafos (se vedhæftede illustration udarbejder af Novafos), 

at der stadig resterer 36 spildevandsoverløb, dvs. at der kun er sket en reduktion på 3 overløb. Af 

samme illustration fremgår det desuden, at vi i Kommunen også har 49 regnvandsudløb – hvoraf 

mange slet ikke eller kun i ringe grad er udstyret med miljøbeskyttende foranstaltninger. 

 

Udkastet til den nye Spildevandsplan nævner, at Novafos i 2017 foretog en omfattende opdatering, 

samling og kalibrering af afløbsmodellerne for Hørsholm, og at de nu har ’én samlet model over 

kommunen, som gør det nemmere, blandt andet i styringsøjemed, at få realistiske og brugbare 

resultater’. På den baggrund anser vi det for imperativt, at den nye Spildevandsplan gør konkret 

brug af de data og modelanalyser, som allerede findes, til at udarbejde en klar og detaljeret plan for 

det videre forløb til opfyldelse af kommunens målsætning om overløbsreduktion. 

 

I Spildevandsplanen for 2012-2016 for Hørsholm (bilag 6) blev de 10 overløbsbygværker, som man 

sigtede mod at nedlægge, nævnt specifikt: 

 

U10 og U62, der aflaster direkte til hhv. Usserød Å og Flakvad Rende, og 

U24, U27a, U27b, U28, U29, U34, U36 og U37, der alle er beliggende  

i Blårendens opland og derfor aflaster indirekte til Usserød Å. 

 

Kommunens borgere må kunne forvente en mindst lige så præcis målsætning i den kommende 

plan, dels fordi det nu må være slut med de mange brudte løfter, og dels fordi man nu har et langt 

bedre empirisk grundlag for en målrettet og prioriteret indsats end tidligere. 

 

Da det nuværende udkast til den nye Spildevandsplan ikke lever op til denne standard på dette 

begrænsede, men for os meget vigtige, område, anbefaler vi, at udkastet bliver afvist og returneret 

til tegnebrættet. 
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