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Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 – Hørsholm Kommune
Hørsholm Sølaug har følgende bemærkninger til ovennævnte tillæg til Spildevandsplan 2012-2016:
1. Vi noterer med tilfredshed, at det af planen omfattede område separatkloakeres, forudsat at
det overfladespildevand, der i fremtiden udledes til Vallerød Mose, renses bedst muligt – det
vil sige, at der etableres sandfang og olieudskiller på udløbet til Vallerød Mose. Vi henviser
i denne forbindelse til Spildevandsplan 2012-2016 punkt 8.3, hvoraf fremgår, at det er
kommunens praksis, at alle afledninger fra offentlige veje og parkeringsarealer med plads til
mere end 20 biler skal forsynes med sandfang og olieudskiller, idet – og vi citerer fra
spildevandsplanen – ”Regnvand fra parkeringsarealer, veje og lignende vil oftest være
belastet med dels olierester fra spild og dryp, og dels … Disse stoffer kan forårsage
problemer… i eventuelle recipienter, og det er derfor hensigtsmæssigt at tilbageholde dem
ved kilden”.
2. Vi har bemærket, at der på tegningen under punkt 3 (side 5) i Tillæg 2 er vist både et
sandfang og en olieudskiller, men det er også det eneste sted i tillægget, hvor der står noget
om, hvilke rensningsforanstaltninger, der skal foretages, inden vandet udledes til Vallerød
Mose. Vi mener, at det udtrykkeligt skal fremgå af teksten i planen, at der skal være
såvel sandfang som olieudskiller på udløbet. I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at
de befæstede arealer omfattet af forslaget må antages at huse en af de største koncentrationer
af parkerede biler nogetsteds i Hørsholm Kommune i betragtning af Opnæsgårds 574
husstande, hvortil kommer de bagvedliggende 40 husstande på Højskolevej mv. Derfor er
behovet for såvel sandfang som olieudskiller særlig stort i dette område.

3. I punkt 4, 2. afsnit hedder det: ”Hørsholm Kommune vil i takt med udviklingen sikre, at
Hørsholm Vand løbende fremlægger den nødvendige dokumentation for at gældende
serviceniveau og krav til enhver tid bliver overholdt”. Det er uklart, hvad der menes
med ”i takt med udviklingen”, og disse ord bør derfor udgå, således at det klart fremgår,
at Hørsholm Kommune til enhver tid har forpligtelsen til at sikre at Hørsholm Vand
fremlægger den fornødne dokumentation for overholdelse af serviceniveau mv. Alternativt
bør det præciseres, hvad det er for en udvikling, der eventuelt kan påvirke dokumentationskravet.
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