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NYVANDPLANLÆGNING i DANMARK, IDÉFASEN
Vandplanens idéfase er behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 17-12-2007 under
punkt TMU-108/07-B på grundlag af rapport fra ENVICARE Aps af 7 november 2007.
Idéfasen blev vedtaget og resultatet fremsendt til sammenfattende behandling ved Miljøcenter
Roskilde.
Den næste fase i den samlede tidsplan er offentliggørelse af Forslag til Vandplaner til
offentliggørelse senest 22 december 2008 med en høringsfrist på 6 måneder. Se også
Vandplanen side 5 punkt 3 og punkt 4.
Hørsholm Sølaug ønsker i den forbindelse at give nogle kommentarer. Sølauget er den lokale
forening af borgere, der er interesserede i at forbedre og bevare Hørsholms mange mindre
søer. Adskillige medlemmer er medejere eller ejere af søer i Kommunen jvf. vor hjemmeside:
www.hoersholmsoelaug.dk.
Vore medlemmer yder en stor indsats for at holde søerne i god stand. Mange søer er
undersøgt af konsulenter og rapporterne er tilgængelige på hjemmesiden. Undersøgelserne
er ligesom flere opretningsarbejder blevet betalt af medlemmerne. Der er således tale om en
aktiv indsats. Vi oplyser også om mulighederne for forbedringer ved beluftning, træfældning,
fjernelse af affald m.m. – en sø er ikke et affaldsdepot for haveaffald.
Et meget stort antal søer fungerer som forsinkelsesbassiner for de kommunale kloakker, og
endnu flere benyttes som aflastning for regnvand fra befæstede arealer. På den måde er
Hørsholms søer i vid udstrækning blevet et vigtigt led i afviklingen af presset på det
kommunale kloaksystem ved pludselige tilstrømninger af store nedbørsmængder. Det er sket
gennem årtier og har givet en forurening af vore søer. Forureningsproblemet er blevet spredt
videre, eftersom vandet fra en del søer har afløb til Dronningedammen, der via Blårenden står
i forbindelse med Usserød Å og Øresund. Kommunen har øget vandmængden til
Dronningedammen gennem en ny rørlagt ledning fra Alsmosen.
Styringen af afløbsmængderne fra alle områder udøves af kommunen som vor fælles
koordinerende myndighed. De enkelte søejere er små bidragydere i denne forbindelse; men
de er interesserede i, hvorledes de ”spiller med” i denne styring. Vi vil derfor gerne
samarbejde med kommunen om forskellige løsnings/styrings muligheder med henblik på i
fællesskab at finde frem til bæredygtige resultater. Vort bidrag vil være de erfaringer, som vi
løbende indsamler gennem vore forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder.
På denne baggrund skal jeg på Hørsholm Sølaugs vegne venligst anmode, at vi får mulighed
for at medvirke ved den videre udarbejdelse af NYVANDPLANLÆGNING i samarbejde med
Miljø- og Forsyningsafdelingen.
Med venlig hilsen
H.C.Alsted, formand
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