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Kommentarer t i l  forslag ti l  Spildevandsplan 20 1-4-2Ot7, Furesg
Kommune.

DN Fureso har med interesse lest forslaget t i l  spildevandsplan for den kommende
periode med henbl ik pt ,  hvordan vandplanen implementeres. Vi  har imidlert id ikke
umiddelbart  kunnet Iese af planen, hvordan den opfylder vandplankravene. DN
Furesg vil derfor opfordre ti l ,  at det meget tydeligt indskrives i planen, hvordan
spi ldevandsplanen opfylder vandplankravene, btde hvad angtr  udlederkrav og
tidsplan for ivarksattelse.

Forslaget t i l  spi ldevandsplan indeholder en gennemgang af kendskabet t i l  det eksisterende
aflobssystem, men planen har meget f3 konkrete ti l tag og berer preg af, at det foreliggende
vidensgrundlag er meget mangelfuldt .

Tif standen i over 50 o/o af kloaksystemet er ukendt, og ti lstanden vurderes at vere slidt i  en
stor del i bymiljoet, hvor kloaksystemet er godt 50 3r gammelt. Der er derfor et stort behov
for at skabe et overblik over t i lstanden af bl.a. kloaknettet for at t i lrettelegge relevante
indsatser for at  nedbringe forureningen af vandlob og saer mv. (Afsni t  4.2).
Spildevandsplanforslaget indeholder ikke sarl igt konkretiserede forslag om foraget
overvSgning af storre udlab fra kloaksystemet og inspektion af kloaknettet ved TV
undersogelser.  M.h.t .  vandkval i teten nevnes, at  den skal  vere udmerket ved de 4 badesteder
i kommunen, at grundvandsressourcerne skal beskyttes, at "der skal arbejdes hen imod" at
borgere og erhverv "sB vidt muligt" t i lbageholder regnvand lokalt, og at risikoen for
oversvommelser ikke m3 overst ige 1 gang pr 5 3r i  separatkloakerede omr8der og 10. 3r i
fe l leskloakerede omrSde. Der s iges dog meget l idt  konkret om, hvad si tuat ionen er p3
nuverende t idspunkt el ler  om hvad, hvorfor,  hvordan og hvornSr kommunen vi l  gare noget
konkret for at opfylde de ikke serl igt velbeskrevne eller veldefinerede m8t.



Forslaget t i l  spildevandplan indeholder nogle fornuftige men ikke serl igt konkrete overordnede
mSlsetninger,  og er i  v i rkel igheden mere en rekke generel le hensigtserkler inger end en
egentl ig plan med konkrete ti l tag. Fx nevner forslaget, at mht. kloakvedligeholdelse er den i
op ti l  40 o/o er d3dig, og at der altsS er et eftersleb, som det er nodvendigt at f3 et oveblik
over.  Det s iges ogsS "at  det ikke er mul igt  inden vedtagelse af  denne spi ldevandsplan, at
f remkomme med konkrete projekter t i l  k l imat i lpasning, der kan indarbejdes i  denne plan".

Det er ud fra planforslaget ret Sbenbart, at spildevandsomrSdet - bortset fra etablering og drift
af  de to renseanleg i  kommunen - desverre har haft  megen r inge pr ior i tet  hidt i l ,  men planen
indeholder desverre ikke delplaner,  der konkret kunne vise, at  nedbringelse af  forurening fra
spifdevandet t i l  vandlab og soer vil f3 en hojere prioritering i fremtiden. Dette f inder DN meget
beklagel igt .

DN Fureso mener, at der skal opsti l les konkrete mtlbare mtl for de lokaliteter, hvor
det fx gnskes at nedbringe overlgb fra falleskloakerede omrtder t i l  soer og vandlob.
De falleskloakerede overlob udggr et stort problem, fordi spildevandet her
indeholder en blanding af urenset spi ldevand fra industr i  og husholdninger og st
regnvand. Den slags udledninger er sarl igt forurenende. Kommunen bgr fastsette
konkrete mtl for, hvor mange overlob og ff i3, der accepteres af den slags udledninger
trligt, Af sarlig prioritet er de udledninger, hvor der er stgrst beskyttelsesinteresser,
og de der bidrager med stgrst forurening (fx mtlt i  f t vandvolumen, neringsstof-
(COD' N' P) og bakterie-belastning (fx E. coli). De enkelte mtlsatninger for de
forskell ige overlgbsudlab lra felleskloakerede omrtder bar begrundes i forhold ti l
strbarhed og den kvalitetsmtlsetning, der er fastlagt i de vedtagne vandplaner for
det modtagende vandsystem, (sg eller vandlob).

Da de konkrete mtl ikke er formuleret i spildevandsplanen, er der desverre en
meget reel sandsynlighed for, at hOringsretten af de ti l tag, som et ordentl ig
spildevandsplanforslag burde indeholde, i realiteten bliver offentl igheden berovet,
idet fx det acceptable forureningsniveau (antal og mangden af spildevands-
udledninger fra diverse udlob og andre vasentl ige prioriteringer af indsatserne),
foreslAs besluttet internt inden for planperioden uden offentl ig hgring. DN opfordrer
ti l '  at spildevandsplanforslaget endres, st planen ti lkendegiver, at offentl igheden
efterfglgende vil ft de forslag om ti l tag i horing, der udarbejdes inden for
planperioden.

Eksempelvis v i l  en rekke bassiner i  p lanperioden "bl ive gennemgSet mht.  funkt ion og
kapaci tet .  Renoveringer og nodvendige udbygningervi l  b l ive udfart  i  p lanperioden".  Det er her
skjult for offentl igheden, hvad der konkret menes med "n6dvendig". Er det en nodvendig
udbygning, at  der kun sker udledning af spi ldevand t i l  naturen, hver t redje m8ned, halv8r l igt
el ler  hver fx 2.  el ler  5.  3r? Er det l igegyldig hvor denne udledning f inder sted osv.?

Forslaget t i l  generelle servicemSl, at det accepteres at regnvandskloakker fyldes ti l  deksler
hvert  5.  3r og fel leskloakker fy ldes t i lsvarende hvert  10. 3r,  er generel le landsdekkende
servicemSl, og det er de eneste konkrete servicemSl nevnt i planen for spildevandssystemet!

DN Fureso mener, at kan kommunen pt nuverende tidspunkt pt grund af
mangelfuldt vidensgrundlag ikke konkretisere servicemtlene kvantitativt og
detaljeret mht. mil joet, der kunne legges ti l  grund for bl.a. udbygning af forsinkelses
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bassiner for overlob fra ikke mindst felleskloakerede omrtder, st bgr mtl og
indsatsforslag i horing, ntr de er formuleret. Med konkrete mil jgmtl menes bl.a.
accepteret antal af trlige overlab og trligt accepteret overlgbsvolumen (mt og o/o) og
-belastning.

Andre bemerkninger

Kloakvedligeholdelse og fornyelse.

Afsn i t  4 .2 .2 :
"Forsyningen udarbejder en handlingsplan for kloakfornyelse for at vurdere, om ti lstanden er
god eller d8rl ig". Dette er et eksempel p3, hvor ukonkret planforslaget er.

DN Fureso mener, at det klartbar fremgt, hvorntr forsyningen har t i l  hensigt at
fremlegge en plan for kloakvedligeholdelse og fornyelse.

Regnvandsbassiner/ oprensning af smts eer.
Det er i  p lanforslaget nevnt,  at  mange af kommunens regnvandsbassiner i  v i rkel igheden er
oprindelige, naturl ige saer. pB bunden af regnvandsbassiner ophobes stof fra oplandet,
indeholdende bl .a.  ol ie og tungmetal ler.  Almindel ige dimensionerede regnvandsbassiner skal
oprenses ca. hvert 30 3r. Tilstanden af disse sger, det spildevandstekniske oprensningsbehov
el ler dert i lhgrende oprensningsplan, er ikke nevnt.

DN FuresO mener, at den endelige spildevandsplan bgr indeholde en beskrivelse af
ti lstanden af reg nvandsbassiner/sm tsaer, oprensn ingsbehovet og en
oprensningsplan. Alternativt, hvis det nuvarende vidensgrundlag er for ringe, bar
planen indeholde en plan for, hvorntr disse oplysninger vil bl ive fremlagt t i l  offentl ig
hOring sammen med forslag om passende indsatsforanstaltninger (indbefattet en
tidsplan for indsatsernes ivarksattelse).

Det stSr i pldnen, at soerne fortsat kan benyttes under hensyntagen ti l  den hydrauliske
befastning, (s ide LO 2. afsni t ) .

DN Fures0 mener, at stofbelastningen er af vasentlig stgrre betydning for s6erne
end den hydrauliske belastning. Forvaltningen bar derfor inddrage dette.

Disse forhold har DN's serl ige bevSgenhed, fordi soerne sandsynligvis nu er blevet forsogt
omdefineret fra naturl ige s6er t i l  kloaktekniske anlag. Men sgerne her er jo oprindelige,
naturf ige s0er og derfor beskyttet af naturbeskyttelseslovens g3. SOerne b4r i det mindste
oprenses regelmessigt p3 et t idspunkt, hvor dyre- og planteliv ikke skades (i det t idl ige
efterBr)

DN mener, at der b4r opsti l les konkrete servicemtl mht. regelmassig oprensning af
sOer i regnvandssystemet. Der ber laves en plan for undersogelse af
oprensningsbehov' og derefter en oprensningsplan med udgangspunkt i
servicemtlene. oprensningsplanerne bar i offenil ig horing.



Udlgb fra felleskloakerede omrtder

Bilag 2 i spildevandsplanforslaget er udlgbskort og det skema, hvor forsyningen har vist
udlgbene t i l  sger og vandlgb ide forskel l ige dele af  Fureso Kommune samt opgjort  andre
detal jer,  s3 som hvor of te der udledes samt hvi lke Sr l ige mengder vand, COD (organisk
materiale), kvelstof (N) og fosfat (P).

Her er det vesentl igt at se p3 antallet af Srl ige udlgb fra felleskloakken (der er sSledes
angivet i  skemaets kolonne 7: OV og FB).  De fem over lab: F-U7, F-U8, F-U1, 11AF201,
4OXF2O2 har hhv. L8,26,5, 10 og 16 Sdige udtedninger af  en blanding af urenset spi ldevand
og regnvand t i l  Farum sg og Furesa pe t i lsammen 67.70O ms spi ldevand.

DN mener, at overlob fra falleskloakken ti l  Farum So og Fureso tbenlyst sker alt
for ofte og med for store mengder. 26 gange trl igt er hver 14. dag i gennemsnit. Det
er et tydeligt tegn pt, at vi har underdimensioneret felleskloakeret system med for
ringe bufferkapacitet i de nuvarende forsinkelsesbassiner, der er nodvendige i
perioder med kraftig nedbgr eller pludseligt tOvejr

D/Vs bemarkninger:

1. Af 22 overlobssteder fra falleskloakken til naturen har man jfr. spitdevandsplanforslagets
bilag 2 kun konkrete mtl for mangden af overlobsspitdevand 6t sted, V-IJ1 tit Tipperup A,
hvor der vil spares 900 m3/3r. Det er alt for uambitigst.

2. Det bar konkret beskrives, hvordan overlobene reduceres, og der skal inden renovering
gennemfores opstilles miljomtl. Stdanne mtl kan fx valr€ overlob I gang hvert tr, hvert
andet, hvert tredje, fjerde eller femte tr, alt efter recipientens fgtsomhed.

3. Indsatsforslagene, som bor indgt i staanne kommende mere konkrete planer, bor tage
udgangspunkt i hvor falsomme de modtagene vandsystemer er, hvordan disse er
miliokvalitetsmtlsat i de vedtagne vandplaner, samt hvor stor effekt pt mitjotilstanden de
foresltede indsatser skannes at ft. Disse mere konkrete spildevandsplaner bor i offenttig
haring.

4. Noget neit andet, der ikke sttr om i planforslaget, som ofte er et probtem, er fejtkobtinger
af spildevand pt regnvandsledningerne. Vil forsyningen gare en indsats her? (Forsyningen
har i spildevandsplanforslaget anfort, at man vil gare en indsats for uvedkommende
regnvand pt spildevandsledningerne). DN mener at fejtkobtede spildevandstilstutninger pt
regnvandssystemet ogst bor prioriteres og undersoges. Udarbejdelse af en plan og tiltag,
som kommer i horing, bor indgt.

5. Sidst men ikke mindst foreslSr DN en serlig akut konkret indsats som sarlig hastende
prioritet: at forsinkelsesbassinet fgr udlgbet af overoverlgbs-udledning (F-U7) fra det
gamle /forhenvarende renseanlag v. Farum So (ved St. Hansbtlpladsen/
Fredtofteparken) udbygges til et vasentligt storre volumen end det har titfatdet i dag.

Dette udlgb havde i  2012L8 gange over lob af  fe l leskloakeret spi ldevand og ial t  en udledning
pE +S.000 m3 (med nesten 6 t COD, knapt et halvt tons N og L23 kg P). "Rensningen" bestSr
alene af et neddykket bassin aflab og en rist! Der er et forbassin pe 800 m3, .men det er jo for
l i l le med det antal  Sdige over lob -  som blot  p.g.a.  k l imaforandringerne kan forventes at  bl ive
hyppigere. Her indeholder spi ldevandsforslaget ingen plan el ler hensigtserkler ing om at
forbedre noget, selvom denne udledning markant er den storste overlgbsudledning af
fel leskloakeret spi ldevand i  hele kommunen. 
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Dette udlgb giver et  storre Sr l igt  over lobs-udlgb t i l  Farum Sg end al le andre t i lsvarende
overlobsudlab t i l  samtl ige soer og vandlab i  hele Kommunen (de udleder t i lsammen godt
30. 000 m3 urenset overlobsspildevand fra fel leskloakerede omrSder).

Der kan laves en sammenl igning, der v iser,  hvor speciel t  forurenende denne udledning, er.
Udledningen indeholder nemlig mere end halvt  sB meget kvelstof  og fosfat  som den 9 gange
storre udledning af renset spildevand fra renseanlegget i Stavnsholt. Det er i denne
sammenheng verd at bemerke, at Stavnsholt renseanleg st8r for stort set al
spi ldevandsrensning i  Farum. SB ikke kun Farum Sg men ogsS Fureso og hele Mgl le8 systemet
vil le blive vesentl igt mindre neringsstofbelastet, hvis et storre forbassin blev etableret for at
nedbringe de nuv&rende over lgbsudledninger f ra det ovenfor nevnte udlgb i  Farum Sg med
fel leskloakeret spi ldeva nd.

Lidt overraskende indeholder spildevandsplanen en ret ukonkret hensigtserklering om fgrst at
undersoge og evt. senere forbedre situationen m.h.t. aflgbet ved Doktorbugten (F-U8).
Forslaget om indgreb er umiddelbart l idt overraskende, fordi dette udlgb trods dets hyppige
overlob bidrager med ca. 15 gange mindre kvelstof og fosfat end ovenfor nevnte
spildevandsudlobet neden for USlplaOsen/fredtofteparken (FU7). DN g3r ud fra, at Srsagen ti l
forslaget om evt.  at  overveje indgreb her er,  at  den nuverende udledning ud i  soen sker v.h.a.
en kort  spi ldevandsledning og a.h. t .  onske om at undg8 bakter iebelastning af  den nyanlagte
badestrand i Doktorbugten. Udledningen ved Doktorbugten er ogsS felleskloakeret, havde 26
gange over lob i  20L2, af  3000 m3 vand med COD 360 kg, N: 30 kg, P: Bkg; dvs. endnu
dSrl igere fungerende forbassin end udledningen ved nslplaOsen (F-U7)- men ca. 15 gange
mindre forureningsbidrag af urenset felleskloakeret overlobsspildevand end den storste af
denne verste type over lobsudledning i  Kommunen - nemlig den ved bSlpladsen -  som planen
ikke angiver,  man vi l  gore noget ved! Det erverd at  bemerke, at  der kun er ca. 500 meter
mel lem de to udlab t i l  Farum So.

Af spildevanQsplanforslaget p. 27 tabel 7 fremg8r, at Farums Sos ti lstand er "moderat" (nok
alene mSlt  pB klorofyl ,  dvs. eutrof ier ingsgrad alene bedgmt p3 Oaggrund af
planktonalgeforekomst) men at "kravet t i l  vandplanen 2010-15" er "God".  Med andre ord
informerer spildevandsplanforslaget om, at den nuverende eutrofieringsti lstand i Farum Sg
IKKE er som mSlsat /  krevet i  f lg.  vandplanerne. Og det samtidig med, at  det IKKE angives i
spildevandsplanforslaget, at man har tenkt sig at gare noget for forbedre ti lstanden ved at
mindske den formentl ig langt vesentl igste kilde ti l  at dette krav eller m8t ikke er opfyldt,
nemlig gennemforelse af  en udbygning af forbassinet for udlab F-U7. Dette v i l le kunne
mindske over lobshyppigheden og dermed udledningerne af denne meget vesent l ige
forureningskilde for Farum Sg - og dermed ogsS Fureso, hvor der jo ellers er gjort meget for
at mindske specielt fosfatbelastningen (jfr. fosfatfeldningen p3 Stavnsholt renseanleg og
restaureringsprojektet af Fureso).

DN beder altsS Kommunen om at genoverveje planforslaget hvad angtr t i l tag ti l
overholdelse af vandplanens krav ti l  gkologisk vandkvalitet i Farum Sa, og konkret at
komme med et forslag om st hurtigt som muligt at undersoge, hvordan fx. en
forogelse af kapaciteten af forbassinet fgr dette overlobsudlgb F-U7 med
felleskloakeret spildevand kunne mindske forureningsbelastningen (btde med N, P,
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COD og E. col i )  -  og at  den derudover indeholder et  forpl igtende t i lsagn ( inklusiv en
tidsplan) for derefter at ft ivarksat passende indgreb.

Stavnsholt Renseanlag
Derskal  bruges 2,7 mio. kr .  i20L4/L5 p3 at lave en lengere udlobsledning fra Stavnsholt
Renseanleg for at fB udledningen lengere vek fra land for at gge fortyndingen mht. de
badende i  Fureso, (s ide 15).

DN g3r generel t  imod en sSdan "det for lengede rors strategi"  -  l igesom DN er imod holdningen
om, at  "di lut ion is the solut ion of  pol lut ion".  Fortynding er normalt  en dSrl ig lgsning p3 et
forureningsproblem i et s3 lukket system som Fureso, og mil jOmyndigheder plejer principielt
ikke at acceptere fortynding som en losning p3 et forureningsproblem for at n3 ned under en
grenseverdi. Naturstyrelsen beskriver dette princip for forurenende stoffer i bl,a. fOlgende:

Fra Udledni nger og miljOkvalitetskrav, Naturstyrelsen
"En blandingszone kan udpeges omkring et udledningspunkt, n6r koncentrationen af et eller
flere stoffer i udledningen er hoiere end de relevante mitjokvalitetskrav, stledes at disse krav
ikke kan overholdes i umiddelbar narhed af udtedningspunktet. Det forudsattes at

bedste tilgangelige teknik jf. bekendtooretsen g 73.',

( ki I de : http : //www. natu rstyrel sen . d k/Va n det/Va nd -i -
hverdagen/spi ldevand'  ld ledninger mi l joekval i tetskrav/ )

DN mener at en lengere ledning ti l  2,7 mio. kr. fra Stavnsholt Renseanlag for at
forbedre badevandskvaliteten ved fortynding er en dtrl ig id6. DN er imod strategien
om at pr4ve at fortynde sig ud af et forureningsproblem. Det heller ikke lovligt, med
mindre BAT er anvendt fOrst javnf0r det i ovenfor anfgrte. DrV beder om indsigt i,
hvilken type forureningskomponent der tigger til grund for spildevandsforslaget for st vidt
angtr den langere tedning fra Stavnshott rensningsanlag samt hvad det Ovrige grundlag for
beslutningerl er' samt hvilke teknologier der har varet overvejet (ud over den langere tedning
som i ovrigt ikke er en rensningsteknologi), Hvis det er badevandskvatiteten specielt i Fures7
bad (Marinaen) handler det om udledning af bakterier og bakterieantal. Har et l7V-anleg
varet overveiet? (Det fortynder ikke, men renser problemet). Hvis det er metaller og
miliofremmede stoffer, hvilke stoffer er det st i givet fald, og hvilken kildeopsporing og hvitke
vurderinger er der foretagetT

Kloakrenovering
Forslaget t i l  spildevandsplan anforer, at kendskabet t i l  kloaknettes ti lstand er meget ringe,
men at det sk0nnes, at 30-40 o/o forventes at vere i dSrlig eller mindre god ti lstand.
Planforslaget anfarer derfor, at der skal gennemfores undersogelser af kloaknettets t i lstand, og
derefter vi l "Fureso Egedal Forsyning A/S i samarbejde med Fures@ kommune udarbejde en
langsigtet plan for opfyldelse af servicenievau i fremtiden". Det anfores ogs3, at "planen vil
beskrive, hvordan kloakrenoveringen skal forlabe teknisk, t idsmessigt og okonomisk". Dette
skal  ses i  sammenheng med de nye udfordr inger der v i l  ske p.g.a.  de forventede
klimaendringer, som vil medfore hyppigere og voldsommere skybrud og dermed storre risiko
for overbelastning af kloaknettet med oversvommelser og overlab af urenset regnvand blandet
med spi ldevand t i l  soer og vandlob.
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Desverre er planforslaget ogsS her helt ukonkret - og ovennevnte forhold anfores under
overskriften "perspektivperioden 2017 -40" .

DN mener, det er vigtigt, at de lovede kloakinspektioner for at afdakke kloakkernes
tifstand gennemtores hurtigt specielt i  de omrtder, hvor t i lstanden forventes at vare
ringe/dtrl ig. Offentl igheden bar dernest inddrages i de renoveringsplaner, der
pStenkes. Man bar i den sammenhang ogst endnu mere aktivt fra Kommunens side
ti lskynde borgerne og erhvervene ti l  at gennemtgre endnu bedre
regnvandshtndtering, st regnvand ogst i de aldre bebyggelser i hojere grad
nedsives lokal t .  Fx kunne man passende iden kommende per iode starte en kampagne fra
Kommunens side om bedre regnvandsh8ndter ing, hvor man opfordrede borgerne t i l  at  komme
med forslag t i l ,  hvordan man kunne forbedre kommunens regnvandshSndter ingssstrategi
herunder forslag t i l  endr inger af  diverse regler.

Et par eksempler:
1) hvis en husejer anlegger en faskine og af leder al t  tagvand fra s i t  hus dert i l ,  fBr han i

dag et nedslag i vandafledningsafgiften - men for en del huse er det kun praktisk
muligt at aflede tagvandet fra den ene side. Der fEs i dag intet nedslag i
vandafledningsafgiften, hvis der kun afledes tagvand fra den ene side af huset, selvom
vandmengden der af ledes t i l  k loakken er halveret.

2) Hvi lke mul igheder er der i  de eksisterende bydele for at  af lede regnvand t i l  lokale
smSsoer /  damme (el ler evt .  temporere vSdomrSder i  haver og parker).  Hvi lke
barr ierer er der p. t .  i  forhold t i l  nuvarende regler.  Kunne nogle af  disse endres?

Men ven l ig  h i lsen
P3 vegne af foreningen

Lisbet Heerfordt
Farumg8rds Al le 11
3520 Farum
Mai l :  fu resoe@dn.dk


