
 

1 

VANDHANDLEPLAN 
2010-2015 

 

 

 



 

2 

 Indholdsfortegnelse 
 

1. Vandhandleplanens indhold ....................................................................................... 3 

2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund. ............. 4 

3. Forord ........................................................................................................................... 5 

4. Baggrund ...................................................................................................................... 8 

5. Spildevand.................................................................................................................. 11 

6. Vandløb ...................................................................................................................... 12 

7. Søer ............................................................................................................................ 17 

8. Grundvand.................................................................................................................. 19 

9. Forholdet til anden relevant planlægning ................................................................ 21 

10. Øvrige indsatser i Rudersdal Kommune ................................................................ 25 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kolofon 

August 2015, Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø.  

 

Vandhandleplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune den 30. 

september 2015. 

 

Vandhandleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner. 

 

Forsidefoto: Furesø, foto: Rudersdal Kommune 

Øvrige foto. Rudersdal Kommune 
  



 

3 

1. Vandhandleplanens indhold 
 

De statslige vandplaner er en del af Danmarks implementering af EU's Vandrammedirektiv. 

Direktivet pålægger landene i EU at gennemføre planlægning, der sikrer at de eksisterende forhold 

ikke forringes, og at der i de tilfælde, hvor forholdene ikke er tilfredsstillende, sker en aktiv indsats 

for at de skal blive det. De nødvendige indsatser skal gennemføres indenfor en bindende tidsfrist.  

 

De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Vandplanens 

retningslinjer har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration. 

De 23 endelige statslige vandplaner blev vedtaget af miljøministeren d. 30. oktober 2014. 

Rudersdal Kommune er omfattet af den statslige Vandplan 2.3 Øresund.  

 

Vandhandleplanen for Rudersdals Kommune beskriver kommunens planer for realiseringen af den 

statslige vandplans indsatsprogram.  

 

Rudersdal Kommune skal i lighed med landets øvrige kommuner udarbejde kommunale 

vandhandleplaner på baggrund af statens vandplaner. Da vandplanerne går på tværs af 

kommunegrænserne har Rudersdal Kommune samarbejdet med Lyngby-Taarbæk, Allerød og 

Hørsholm kommuner i forbindelse med udarbejdelse af handleplanen. 

 

Kommunerne skal i henhold til Miljømålsloven senest ½ år efter vedtagelsen af statens vandplaner 

udarbejde forslag til kommunale vandhandleplaner og sende dem i offentlig høring i mindst 8 uger. 

Herefter skal kommunerne udarbejde endelige vandhandleplaner, som skal vedtages af 

kommunalbestyrelsen senest 1 år efter vedtagelse af statens vandplaner, hvilket vil sige senest d. 

30. oktober 2015.  

 

Forslaget til vandhandleplan for Rudersdal Kommune har været i offentlig høring i perioden den 30. 

april 2015 til den 26. juni 2015.  

 

Den endelige vandhandleplan blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. september 2015. 

 

Det er muligt via Naturstyrelsens hjemmeside at indhente yderligere informationer om vandplanens 

indsatser på et mere detaljeret niveau og andre informationer om vandplanlægning. 

 

Vandplanen kan læses på Naturstyrelsens hjemmeside: 2.3 Øresund og ses på kort  
  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:DA:HTML
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127102
http://www.naturstyrelsen.dk/
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/12506862/2.3__resund_med_forside.pdf
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014%20%20
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2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund. 
 

Staten har udarbejdet indsatsprogrammer for de enkelte vandområder, hvor Rudersdal Kommune 

er omfattet af Vandplan 2010-2015 for hovedvandopland 2.3 Øresund. Vandplanerne indeholder 

retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og 

administration herunder i relation til konkrete sager. Statens vandplaner indeholder en redegørelse 

for de enkelte vandområder, og de tekniske baggrundsnotater beskriver krævede handlinger.  

 

Vandplanens indsatsprogram omfatter følgende indsatser i Rudersdal kommune frem til udgangen 

af 2015: 

 Indsats overfor 1 regnbetinget udløb i Usserød Å 

 Restaurering af ca. 0,5 km af Kighanerenden.  

  
Vandplanen forudsætter at der i oplandet til Sjælsø skal etableres ca. 4 ha. vådområder, der skal 

reducere den eksterne fosforbelastning af søen. Det eneste egnede område til dette ligger i Allerød 

Kommune på forsvarets arealer. Dette projekt er nu opgivet, da staten ved Naturerhvervsstyrelsen 

ikke kan fravige kravet om at forsvaret ikke må anvende arealerne til øvelser efterfølgende. Dette 

krav kan forsvaret ikke opfylde, og projektet kan derfor ikke gennemføres. 

 

 
Figur 1. Oversigtskort med vandplanens indsatsprogram. På den røde strækning af Kighanerenden skal der 

gennemføres vandløbsrestaurering (se også figur 5). Den røde stjerne markerer det regnbetingede udløb, 

hvor der skal ske reduktion af belastning. 
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3. Forord 
 

I denne vandhandleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanen for vandområde 2.3 

Øresund og dens indsatsprogram bliver realiseret indenfor Rudersdals kommunes geografiske 

område på land.   

 

Rudersdal kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en vandhandleplan 

på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet 

en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode 

(2010-2015, 2016-2021 og 2022-2027). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes 

retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale handleplan vil være gældende frem til 

næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december 2015. 

 

Vandoplandene går i flere tilfælde på tværs af kommunegrænserne og Rudersdal Kommune har 

derfor indgået et samarbejde på tværs af kommunegrænsen med Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og 

Allerød kommune. 

 

Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens 

vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011), som er udarbejdet i medfør af 

§ 31 a stk. 3 i miljømålsloven. 

 

 
Figur 2. Vandløb og søer, der er omfattede af den statslige vandplan 2.3 Øresund 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139425
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Ifølge bekendtgørelse nr. 1219 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen 

indeholde: 

 
1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiserings-

rækkefølge og – tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats 
(Bekendtgørelsens §§ 4 og 5) 

 
2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens § 3) 

 
3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter 

(Bekendtgørelsens § 4. stk. 2) 

 

Handleplanen må ikke stride imod vandplanen. 

 

 

 
 

For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering (Miljørapport). Efter 

loven om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer 

alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på 

grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. 

Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en 

ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den 

statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver 

kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens § 3, stk. 2, og kan finde 

anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Miljørapporten for Vandplan 2.3 Øresund kan ses 

her. 

 

Da Rudersdal Kommunes vandhandleplan blot gengiver den statslige vandplans foranstaltninger 

skal den således ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer 

(Lovbekendtgørelse nr. 936, 24/09/2009). 

Figur 3. Tidslinje fra de statslige vandplaners vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66636/2_3_OERESUND.pdf
http://retsinformation.w0.dk/Forms/R0710.aspx?id=127111
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Offentlighedsfase. 

Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af 

miljømålslovens § 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af 

handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens 

borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. F.eks. er prioriteringen af 

indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres.  

Rudersdal kommune vil lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., som 

efter miljølovgivningen skal gennemføres i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af 

de konkrete initiativer for at følge op på den kommunale handleplan. 

 

Forslaget til Rudersdal Kommunes vandhandleplan blev vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget den 

15.april 2015 og blev derefter sendt i 8 ugers offentlig høring i perioden 30. april til 26. juni 2015.   

 

I forbindelse med denne høring har kommunen kun modtaget bemærkninger til planforslaget fra 

Naturstyrelsen, der, udover få faktuelle rettelser, stillede krav om at den endelige kommunale 

vandhandleplan skulle indeholde et afsnit vedr. gennemførelse af den såkaldte ”baseline-indsats” 

vedrørende forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land. Et sådant afsnit er 

indskrevet i vandhandleplanen kapitel 5 om spildevand.   

  

 

 
Skaver over Sjælsø 
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4. Baggrund 
 

Den 22. december 2000 trådte EU’s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit 

overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i 2015. Derfor skal alle EU-landene gennemføre 

en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af 

havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende 

indsats.  

 

Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med 

miljømålsloven. Før kommunalreformen i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som 

retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og 

recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger, jf. 

planlovens § 3 stk. 1, retsvirkning som et landsplandirektiv, der var gældende indtil der den 22. 

december 2011, hvor der blev vedtaget nye miljømål med vandplanerne efter miljømålsloven.  

 

Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for 

gennemførelse af vandplanens indsatsprogram. 

 

Miljømålsloven afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf. MML § 

3 stk. 2: ”Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser 

i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og skal herunder 

sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan”. 

 

For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle 

vandområder i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede 

administrative grundlag for dansk vandforvaltning.  

 

Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte 

forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige 

vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres 

for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne.  

 

Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandområderne og 

vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i 

Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EU-kommissionen i 2005, mens den anden 

del blev rapporteret juli 2006. Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde 

skal have og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt.  

 

Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan 

kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. Efter 

miljømålslovens kapitel 11 skal kommunerne udarbejde vandhandleplaner, hvori der nærmere 

redegøres for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden 

for kommunernes geografiske områder – og hvordan målsætningerne i vandplanen derved 

opfyldes.  
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Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, 

vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst ”god tilstand” eller ”godt potentiale” i 

år 2015.  

 

Tabel 1. Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR) 

 

Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand skal jf. tabel 1 højst 

være en svag afvigelse.   

 

Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller 

godt økologisk potentiale, svarende til nedenstående faunaklasser (Dansk Vandløbs-faunaindeks) 

jf. tabel 2.  

 

 

Vandløb 

Miljømål 

Økologisk 

tilstand 

Mål for 

faunaklasse 

 

 

Normale 

Høj tilstand 7 

God tilstand 6 

5 

’Blødbund’ God tilstand Anvendes ikke 

Stærkt modificerede Godt potentiale 5 

 

Kunstige 

 

Godt potentiale 

6 

5 

4 

Tabel 2. Inddeling i økologiske kvalitetsklasser i vandløb på baggrund af DVFI. 

 

Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer 

målopfyldelse for den pågældende søtype.  

 

For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det pågældende 

vandområde. 

 

En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder miljømål for 

grundvand, som fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet, jf. bekendt-

gørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand. 

Afvigelser i forhold til  

uforstyrret tilstand. 

Økologisk kvalitetsklasse 

Naturlige vandområder 
Kunstige eller stærkt 

modificerede vandområder 

  Ingen eller kun ubetydelig afvigelse Høj økologisk tilstand Højt økologisk potentiale 

  Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale 

  Mindre afvigelse Moderat økologisk tilstand Moderat økologisk potentiale 

  Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale 

  Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand Dårligt økologisk potentiale 

http://www2.mst.dk/udgiv/Publikationer/1998/87-7810-995-7/pdf/87-7810-995-7.PDF
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Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 

5 % og 10-25 % af det oprindelige medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er hhv. høj 

økologisk tilstand og god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion 

indenfor sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. 

 

I områder der er påvirket af almene vandforsyninger kan der for vandløb, hvor miljømålene er enten 

høj eller god økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for medianminimumsvandføringen, der 

accepterer en større %-reduktion end ovenfor angivet, hvis det ud fra et konkret kendskab til de 

hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljømålene kan opnås. 

 

Tilsvarende indeholder vandplanerne mål og kriterier for vurdering af grundvandets kemiske, dvs. 

forureningsmæssige, tilstand. 

 

Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens 

virkemiddel efter virkemiddelkatalog. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede 

virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert 

enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, 

økonomi samt gennemførelse.  

 

Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i 

virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes 

af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun i 

relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med 

manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen overfor 

drikkevandsindvinding og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. 

Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som 

de virkemidler, de skal erstatte.  

 

 

 

Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at 

vandplanerne er offentliggjort og senest 1 år efter, skal de vedtages. Vandhandleplanerne ligger 

over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki (se afsnit 10). 

 

Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig 

planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december 2015. 
  

Ansvar: I implementeringen af Vandrammedirektivet, har staten overfor EU-kommissionen det 

overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for 

kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af 

vandhandleplaner. 

 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66504/Katalog%20over%20virkemidler%20211211_Endelig%20version%20.pdf
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5. Spildevand 
 

Ifølge miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand 

inden for kommunen. Der er vedtaget en ny kommunal spildevandsplan for perioden 2013-2016, 

der afløste den tidligere Spildevandsplan 2008-2010, som blev udarbejdet i 2007.   

 

Vandplanen sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og det kan påvirke de 

indsatser, der skal foretages i henhold til den kommunale spildevandsplan. 

 

Vandplanens indsatsprogram omfatter indsatser overfor regnbetingede udledninger og spredt 

bebyggelse i Rudersdal Kommune. I planen er angivet følgende indsatser frem til udgangen af 

2015: 

 Indsats overfor 1 regnbetinget udløb fra kloakerede områder (Figur 1).  

Indsats i kloakerede områder 

I den nordlige del af kommunen er der indsats for 1 overløb (overløb UD01) til Usserød Å ved 

Istedrødvej, fra et meget lille opland fælleskloakeret opland på ca. 0,7 red. ha (Isterød), hvor der i 

forvejen er et bassinvolumen på ca. 12 m3. Rudersdal Kommune har pålagt Forsyning Allerød 

Rudersdal A/S, at iværksætte en kontrol af bassinafløbet, som er afgørende for om det generelle 

bassinkrav i vandplanen er overholdt. Indsatsen er indarbejdet i den kommunale spildevandplan 

2013-2016. 

 
Tidsplan for indsatsen 

Indsatsen i det kloakerede område er indarbejdet i den kommunale spildevandplan 2013-2016. 

 

Gennemførelse af ”baseline-indsats” vedrørende spildevand fra ukloakerede ejendomme. 

Der er ikke i statens vandplan udpeget ukloakerede ejendomme, hvor der skal ske en yderligere 

indsats mod spildevandsbelastningen i Rudersdal Kommune. Vandplanen forudsætter, at 

kommunerne har gennemført den såkaldte ”baseline-indsats” (figur 4), som stammer fra de tidligere 

amters regionplanlægning vedr. indgreb overfor ukloakerede ejendomme. 

 

I det åbne land i Rudersdal Kommune er der ca. 215 ejendomme, som ikke er tilsluttet det 

offentlige spildevandssystem. Spildevandet fra disse ejendomme ledes i stedet til samletanke, 

bundfældningstanke efterfulgt af nedsivningsanlæg eller til minirenseanlæg. 

 

I Rudersdal Kommune er der indført en obligatorisk tømningsordning, der omfatter alle ejendomme 

i det åbne land i ukloakerede områder. Den obligatoriske tømningsordning blev vedtaget af 

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune den 29. februar 2012. Forsyningen Allerød Rudersdal 

A/S administrerer tømningsordningen for Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune anser derfor 

”baseline-indsatsen” for gennemført. 

 

 

http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/El_vand_varme_kloak/Kloak/Spildevandsplan.aspx
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Figur 4. Frederiksborg Amt’s udpegning af områder, hvor der skal ske indsats overfor spildevands 
udledninger fra ukloakerede ejendomme (baseline-indsats). 
 

6. Vandløb 
 

Vandløbene er opdelt i 3 forskellige typer ud fra deres størrelse. 

 

Type 
1 

(små vandløb) 

2 

(mellemstore vandløb) 

3 

(store vandløb) 

Oplandsareal  

(km
2
) 

<10 10 - 100 > 100 

Bredde  

(m) 

< 2 2 -10 > 10 

Afstand til kilde  

(km) 

< 2 2 - 40 > 40 

Tabel3. Typeopdeling af vandløb.  

 

For at opnå tilfredsstillende miljøkvalitet i vandløb er det vigtig at 3 grundlæggende forhold er 

acceptable. Der skal være nok vand i vandløbet, vandet skal være rent (bl.a. skal der være et lavt 
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indhold af iltforbrugende organisk stof) og vandløbets fysiske forhold (den fysiske variation) skal 

være gode. 

 

 

 

Figur5. De 3 grundlæggende forhold der skal være tilfredsstillende for at vandløbene kan opnå god økologisk 

tilstand (Efter Bent Lauge Madsen) 

 

 

Tilstanden i vandløb vurderes på grundlag af det biologiske kvalitetselement; bentiske 

invertebrater, samt de hydromorfologiske, fysisk-kemiske og kemiske kvalitetselementer. 

Tilstandsvurderingen udtrykt ved den bentiske invertebratfauna (vandløbets hvirvelløse smådyr) 

bedømmes på baggrund af Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI). Metoden anvender 

artssammensætning og tæthed af invertebratfaunaen til at fastsætte en faunaklasse fra 1 til 7, hvor 

faunaklasse 1 svarer til et ensidigt eller manglende dyreliv og faunaklasse 7 svarer til et meget 

varieret dyreliv. 

 

De naturlige vandløb i kommunen skal opnå en god økologisk tilstand. Sammenhængen mellem 

økologisk kvalitets-/tilstandsklasse og faunaklasse i de naturlige danske vandløb er følgende: 

 

Økologisk kvalitets-/tilstandsklasse 

Naturlige vandløb 

Faunaklasse (DVFI) 

Høj 7 

God 6 

5 

Moderat 4 

Ringe  3 

Dårlig 2 

1 

Tabel 4. Økologisk kvalitets-/tilstandsklasse for naturlige vandløb. 

 

Nogle vandområder kan på grund af væsentlige menneskeskabte ændringer i de fysiske forhold for 

at kunne tjene bestemte anvendelsesformål ikke opfylde de generelle miljømål om god tilstand. 

Disse vandløb er i vandplanen udpegede som stærkt modificerede vandløb. Disse vandløb skal 
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ikke opfylde kravene til god økologisk kvalitet men godt økologisk potentiale. I Rudersdal Kommune 

gælder dette for Mølleåen.  

 

Økologisk kvalitets-/tilstandsklasse 

Stærkt modificerede vandløb 

Faunaklasse (DVFI) 

Højt økologisk potentiale 7 

6 

Godt økologisk potentiale 5 

4 

Moderat økologisk potentiale 3 

Ringe økologisk potentiale 2 

Dårligt økologisk potentiale 1 

Tabel 5. Økologisk kvalitets-/tilstandsklasse for stærkt modificerede vandløb.  

 

Ud over krav til kvaliteten af vandløbsfaunaen omfatter vandplanerne også krav om, at der skal 

være fuld kontinuitet i vandløbene. Det vil sige, at der ikke må være spærringer i vandløbet, der 

forhindrer den fri op- eller nedstrøms passage for fisk og smådyr mellem vandløbets udspring og 

dets endelige udløb i et kystområde. 

 

Ifølge vandrammedirektivet skal vandplanerne desuden indeholde fisk og vandplanter som 

biologiske kvalitetselementer i vandløb, men indices for disse kvalitetselementer er endnu ikke 

færdigudviklede og interkalibrerede og vil derfor først indgå i vandplanerne i den kommende 

planperiode. 
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Udsætning af ørreder i Kighanerenden 
 
 

Vandplanens indsatsprogram. 
Vandplanen omfatter et indsatsprogram, der skal gennemføres af kommunen i denne planperiode. 

Selvom mange af vandløbene ikke vil opfylde deres målsætning uden iværksættelse af yderligere 

tiltag er mange af disse indsatser udskudt til senere planperioder.  
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Indsatsprogrammet medfører at der i denne planperiode skal restaurering af 541 m af 

Kighanerenden (Figur 6). 

 

 
Figur 6. Vandplanens indsatsprogram for vandløb i Rudersdal Kommune. På den røde strækning af 

Kighanerenden mellem station 1.638 og station 2.179 skal gennemføres vandløbsrestaurering. 

Stationeringen er i henhold til vandplanens stationering. 

 

Restaureringsprojektet forudsætter tilladelse efter § 37 i vandløbsloven og efter bekendtgørelse om 

vandløbsregulering og –restaurering. Da vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, 

vil projektet også kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Prioritering og tidsplan 

Da indsatsprogrammet kun omfatter et enkelt restaureringstiltag i kommunens vandløb er 

prioriteringen ganske enkel. I 2015 har Rudersdal Kommune fået udarbejdet forslag til 

vandløbsrestaurering af bl.a. Kighanerenden. Kommunens restaureringsprojekt omfatter også den 

strækning, som er udpeget i vandplanen. Restaureringen gennemføres i 2015.  

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145855
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113577
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113577
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=127104
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7. Søer 
 

I Rudersdal kommune er 8 søer omfattet af vandplanen. To af disse – Furesø og Sjælsø – deles 

med flere kommuner. 

 

De danske søer er delt op i i alt 16 forskellige typer bl.a. ud fra deres kalkindhold, farvetal og 

dybde. Til de 16 typer er der opstillet differentierede typespecifikke kvalitetskrav.  Fire af disse typer 

er repræsenterede i Rudersdal Kommune (se tabel 9).   

 

For at opnå tilfredsstillende miljøkvalitet i søer er det nødvendigt at næringsstofbelastningen til dem 

er lav. I søer er det primært mængden af fosfor i søvandet, der er afgørende for om søen kan leve 

op til sin målsætning.  

 

Tilstanden i søer vurderes på grundlag af det biologiske kvalitetselement; fytoplankton (alge-

mængden udtrykt som klorofyl a). Grænserne mellem høj og god samt god og moderat tilstand 

udtrykkes som intervaller, hvilket skal ses i lyset af, at der inden for de forskellige søtyper er 

naturlige variation i referencetilstanden. Der vil således indenfor den enkelte søtype være søer der 

naturligt har en mindre hhv. større naturlig belastning af næringsstoffer og dermed indhold af 

klorofyl a. 

 

Ifølge vandrammedirektivet skal vandplanerne desuden indeholde fisk, vandplanter og bentiske 

invertebrater som biologiske kvalitetselementer i søer, men indices for disse kvalitetselementer er 

endnu ikke færdigudviklede og interkalibrerede og vil derfor først indgå i vandplanerne i den 

kommende planperiode. 

 

Søtype Karakteristika Grænse mellem.  

høj/god 

(µg kl./l) 

Grænse mellem 

god/moderat 

(µg kl./l) 

Grænse mellem 

moderat/ringe 

(µg kl./l) 

Grænse mellem 

ringe/dårlig 

(µg kl./l) 

 
2 

Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk 
og dyb 

 
4,3 – 6,5 

 
8,0 – 12,0 

 
27 

 
56 

 
5 

Kalkfattig, 
brunvandet, fersk 
og lavvandet 

 
4,3 - 6,5 

 
8,0 – 12,0 

 
27 

 
56 

 
9 

Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk 
og lavvandet 

 
9,9 – 11,7  

 

 
21,0 – 25,0  

 
56  

 
90  

 
10 

Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk 
og dyb 

 
4,6 – 7,0  

 
8,0 – 12,0  

 
27  

 
56  

Tabel 6. Karakteristika for de forskellige søtyper i Rudersdal Kommune og grænser mellem de forskellige 

økologiske målsætnings- og tilstandsklasser 

 

 



 

18 

 

 
Måling af sigtdybde (vandets klarhed) 

 

Vandplanens indsatsprogram. 

Vandplanen omfatter et indsatsprogram, der skal gennemføres af kommunen. Selvom mange af 

søerne ikke vil opfylde deres målsætning uden iværksættelse af yderligere tiltag er disse indsatser 

udskudt til senere planperioder.  

 
I oplandet til Sjælsø forudsætter vandplanen, at der etableres vådområder, der skal reducere den 

eksterne fosforbelastning af søen. Dette projekt er efter statslige finansierede projektundersøgelser 

nu skrinlagt, da staten ved Naturerhvervsstyrelsen ikke kan fravige krav om at forsvaret ikke må 

anvende arealerne til øvelser efterfølgende. Dette krav kan forsvaret ikke opfylde, og projektet kan 

derfor ikke gennemføres. 
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Våge i Birkerød Sø 

8. Grundvand 
 

Vandindvinding 

Der er i første planperiode ingen krav til ændret vandindvinding. Den statslige grundvandsmodel 

viser at der kan være et behov for kompenserende tiltag på sigt i både Kajerød å, 

Dumpedalsrenden, Kighanerenden og Maglemoserenden.  

 

Sikring af god drikkevandskvalitet er omfattet af de kommunale indsatsplaner. Til sikring af 

fremtidens drikkevandsinteresser skal kommunerne udarbejde indsatsplaner, som i detaljer skal 

beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode drikkevandsressourcer, jf. bekendtgørelse om 

indsatsplaner. Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under 

den eksisterende indsatsplanlægning – som en grundlæggende foranstaltning. 

 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Rudersdal Kommune blev godkendt af 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2015. 

 

http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/Miljoeforhold/Grundvandsbeskyttelse.aspx
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Retningslinjer 

Retningslinjer for grundvandsindvinding, som er tilføjet i Kommuneplan 2013: 

 

- Ved planlægning af aktiviteter eller anlæg skal det sikres, at der ikke sker forurening af 

grundvandet. 

 

- Da der i kommunen er en fuldstændig udnyttelse af grundvandet er det ekstra vigtigt at 

vandkvaliteten ikke forringes. Derfor skal boringer som f.eks. vertikale jordvarmeanlæg, som 

placeres indenfor indvindingsoplandene for vandværkerne sandsynliggøre at de ikke 

risikere at føre en forurening igennem beskyttende jordlag. 

 

- Derudover bør grundvandstruende aktiviteter ikke foregå indenfor 300 m af en 

indvindingsboring eller i de grundvandsdannende områder.  

 

- Der gives som udgangspunkt ikke vandindvindingstilladelser indenfor forsyningsområdet for 

vandværkerne. 

 

Figur 7. Indvindingsoplandene for vandindvindingen i Rudersdal Kommune og relevante 

naboindvindinger. 
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- Vand fra afværgepumpning, grundvandssænkninger og saltholdigt vand o.l., der er uegnet 

til drikkevandsformål, skal under afvejning af lokale forhold søges udnyttet til 

natur/erhvervsmæssige formål e.l., hvor en ringere vandkvalitet kan accepteres. 

 

9. Forholdet til anden relevant planlægning 
 

I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, vandforsynings-

planen, spildevandsplanen, de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000-

skovhandleplaner.  

 

Efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: 

Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Derudover er den kommunale 

risikostyringsplan, samt råstofplanen bindende for kommuneplanens indhold, jf. planlovens § 11, 

stk. 4, nr. 5 og 7. Det er regionsrådene, der har ansvaret for at udarbejde en regional råstofplan for 

indvinding af og forsyning med råstoffer. 

 

 
Figur 8: Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis) 

 

Kommuneplanen 

Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens over-

ordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for 

lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen 

kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er 

bindende for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige 

arealanvendelse inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaerne 

og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne. 

 

Rudersdal Kommune vil i forbindelse med den i gangværende revision af kommuneplanen vurdere 
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om nogle af retningslinjerne fra Regionplan 2005, der er bortfaldet med vandplanernes endelige 

vedtagelse, bør indarbejdes i kommuneplanen. 

 

Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen 

Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk 

for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Med 

vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige 

vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.  

 

Vandforsyningsplanen 

Af vandforsyningslovens § 14 fremgår det, at kommunalbestyrelsen gennem planer tilrettelægger 

vandforsyningen, dvs. hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de 

enkelte anlæg skal have. 

 

Formålet er at sikre borgerne i kommunen adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige mængder.  

Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af drikkevand planlægges således, at 

indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante- og 

dyrelivet er afhængig af grundvand. Dette gøres bl.a. ved at beskrive, hvordan vandforsyningen 

skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de 

enkelte vandforsyningsanlæg skal have. 

 

Hvis ressourceopgørelsen i vandplanen viser, at der sker overudnyttelse af grundvandsressourcen 

i et område, således at der skal gennemføres tiltag, f.eks. flytning af en vandforsyning, har dette 

betydning for vandforsyningsplanen. 

 

Spildevandsplanen 

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 skal kommunalbestyrelsen udarbejde og ajourføre en plan for 

bortskaffelse af spildevand inden for kommunen. Spildevandsplanen må ikke være i strid med 

vandplanen. Kommunen skal i spildevandsplanen sikre gennemførelsen af vandplanernes indsats 

for den spredte bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og renseanlæg, herunder angive en 

tidsplan for gennemførelsen af indsatsen. 

 

Spildevandsplanen hører som nævnt ind under miljøbeskyttelsesloven. Det overordnede formål 

med miljøbeskyttelsesloven er at: 'medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen 

kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og 

plantelivet.' 

 

En spildevandsplan kan derfor indeholde lokale bestemmelser og prioriteringer, der skal være i 

overensstemmelse med kommuneplanen, regionale og statslige planer samt miljølovgivningen. 

Der er vedtaget en ny kommunal spildevandsplan for perioden 2013-2016, der afløste den tidligere 

Spildevandsplan 2008-2010, som blev udarbejdet i 2007.   
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Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 

Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcen er en grundlæggende foranstaltning. Det 

betyder, at vandplanernes indsatsprogram ikke berører kommunernes opgaver i medfør af 

vandforsyningsloven mht. udarbejdelse af indsatsplaner til sikring af drikkevandsinteresser. 

 

Kommunalbestyrelsen skal for de områder i vandplanen, som er udpeget som indsatsområder, 

vedtage en indsatsplan, jf. § 13 og 13 a i vandforsyningsloven, og § 2 i bekendtgørelse nr. 

1430/2006 om indsatsplaner. Det omfatter alle områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) 

og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Kommunalbestyrelsen skal følge 

den prioritering, som er fastlagt i statens kortlægning, og indsatsplanerne skal udarbejdes på 

baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse 

af de pågældende vandressourcer.  

 

En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fastlægger således det nødvendige indsatsbehov for at 

beskytte såvel den nuværende som den fremtidige vandindvinding, og ikke nødvendigvis hvilket 

virkemiddel der skal benyttes i det enkelte tilfælde. Kommunen kan dog pege på f.eks. skovrejsning 

som et middel, hvis kommunen anser dette for den eneste/bedste løsning. Hvis kommunen ønsker 

etablering af skovrejsning som virkemiddel til grundvandsbeskyttelse, skal rollefordelingen mellem 

kommune, vandselskab og evt. tredjepart afklares i en skriftlig aftale. 

 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Rudersdal Kommune blev godkendt af 

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2015. 

 

Relation til Natura 2000-handleplan 

Der er i mindre omfang behov for at koordinere vandhandleplanerne med Natura 2000-

handleplanerne. Dette fremgår af ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner” 

(BEK nr 1219 af 15/12/2011). Af afsnittet ”Forholdet til de kommunale Natura 2000-handleplaner” 

fremgår:  

”§ 6. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Natura 2000- 

handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner med indsatsen for vådområder omfattet af den 

statslige vandplan for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængig af et 

vandøkosystem.” 

 

Det lovhjemlede krav til koordinering med Natura 2000-handleplaner vedrører således alene 

snitfladen ml. Natura 2000-handleplanernes vandafhængige naturtyper og de statslige vandplaners 

indsats for vådområder. 

 

Af ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner” (BEK nr 1117 af 

25/11/2011) fremgår af afsnittet ”Forholdet til de kommunale vandhandleplaner”:   

”§ 7. De kommunale Natura 2000-handleplaner skal i samspil med de kommunale handleplaner til 

udmøntning af den statslige vandplan realisere Natura 2000-planen, for så vidt angår vandbehov 

for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem. 

Stk. 2. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og 

kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen og skal ikke indgå i de kommunale 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139425
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138788
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138788
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Natura 2000-handleplaner.” 

Det er et lovhjemlet krav til samspil ml. Natura 2000-handleplaner og den kommunale 

vandhandleplan mhp. at realisere Natura 2000-planen – hvad angår vandbehov for de naturtyper, 

der er direkte afhængige af et vandøkosystem. 

 

Følgende Natura 2000-områder omfatter vandområder der er målsat i vandplanen: 

 

138 Bøllemosen. 

139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov og 

144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave  

 

Vandplanen indeholder ingen indsatser i de vandområder, der ligger i Natura 2000-områderne. 

 

 
Græssende kreaturer i Vaserne 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2009-15/plan-126-246/138-boellemose/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2009-15/plan-126-246/139-moelleaadal/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2009-15/plan-126-246/144-nedre-moelleaadal/
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10. Øvrige indsatser i Rudersdal Kommune 
 

Klimatilpasningsplan 

Kommunens overordnede handlingsplan for tilpasning til klimaændringerne er beskrevet i 

kommunens Klima- og energipolitik 2009-2012. I det nye regeringsgrundlag fra oktober 2011 blev 

der varslet en række nye love herunder krav om kommunale handleplaner for klimatilpasning inden 

for 2 år og ny lovgivning omkring finansiering af klimatilpasning.  

 

Kommunerne skulle i 2013 med udgangspunkt i den økonomiske aftale mellem staten og KL 

udarbejde klimatilpasningsplaner. Den 21. maj 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen i Rudersdal 

Kommune klimatilpasningsplanen for kommunen.  

 

Risikostyringsplaner 

I forhold til implementering af oversvømmelsesdirektivet skal der udarbejdes risikostyringsplaner i 

kommunerne. Ikke alle kommuner er dog omfattet af direktivet, herunder Rudersdal Kommune. 

Kommunen har dog en fælles beredskabsplan med Fredensborg og Hørsholm Kommuner om 

oversvømmelser fra Usserød Å.  

 

Klimatilpasningsprojekt i Usserød Å 

I samarbejde med Hørsholm og Fredensborg kommuner gennemføres i perioden 2012-2016 et EU-

LIFE+ støttet projekt, der skal imødekomme oversvømmelsesproblematikken langs Usserød Å. 

Formålet med projektet er, at Usserød Å skal opleves som et værdifuldt by- og landskabselement, 

der optimerer og forener hensynet til både miljø- og klimatilpasning. 

 

Badevandsprofiler 

Der er 10 offentligt tilgængelige badesteder i Rudersdal Kommune, som alle er forsynet med 

badevandsprofiler. Der er som hovedregel udmærket badevandskvalitet på kommunens 

badesteder. Men ved kraftig eller vedvarende regn er der ved flere badesteder problemer med 

overløb fra kommunens kloaknet. I badestederne i søerne kan der om sommeren være 

masseopblomstring af potentielt giftige cyanobakterier (blågrønalger). Når kommunen i denne 

forbindelse anser det nødvendigt, opsætter kommunen skilte, der fraråder badning. 

 

På alle badesteder er der opsat skilte, hvor offentligheden informeres om klassifikationen af 

badevandet, en generel beskrivelse af badevandet og hvor yderligere oplysninger kan findes. 

Endvidere vil der blive opsat skilte på badestederne i tilfælde af forurening af badevandet.   

 

Rudersdal Kommune har et online varslingssystem for de fem badesteder i Øresund, der hele tiden 

varsler kvaliteten af badevandet på baggrund af prognoser. For de tre badesteder ved Furesøen og 

badestederne i Sjælsø og Søllerød Sø er der ikke et online varslingssystem. 

 

Regionplan 2005 

Regionplan 2005 er bortfaldet i forbindelse med vandplanernes endelige vedtagelse. Nogle 

retningslinjer fra disse regionplaner er ikke inkluderet i vandplanerne. Nogle af disse retningslinjer 

http://www.rudersdal.dk/Rudersdal_rundt/Natur/Klima/Klimatilpasningsplan.aspx
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kan være nyttige at bibeholde og vandhandleplanen lægger op til at retningslinjerne for grundvand 

skrives ind i kommuneplanen. 

 

Landdistriktsprogrammet 

Landdistriktsprogrammet udløber i 2013, og samtidig revideres EU’s landbrugspolitik. Hvilken 

fordeling, der sker mellem medlemsstaterne kendes ikke, men hvis Danmark får reduceret sin 

andel, vil dette kunne få indvirkning på finansieringen af de nogle af de indsatser, som skal  

 

Husdyrgodkendelser 

De endeligt vedtagne vandplaner ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for afgørelser 

efter husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv skærper, slækker eller 

ændrer lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller for tilladt fosforoverskud. Da 

beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund ved fastsættelse af indsatsbehovet i 

vandplanerne, vil vandplanerne ikke i sig selv kunne lægges til grund for at ændre 

beskyttelsesniveauerne, herunder heller ikke de kommunale vandhandlingsplaner, der er 

udarbejdet som følge af vandplanerne.  

 

Algae Be Gone – Restaurering af Sjælsø. 

Siden 2008 har Rudersdal, Hørsholm og Allerød kommuner samarbejdet om at undersøge Sjælsøs 

biologiske og fysisk/kemiske tilstand. Undersøgelserne har resulteret i et indgående kendskab til 

søen, der senest var undersøgt i sidste halvdel af 1990'erne.  

 

Grundvandsmodel. 

Rudersdal Kommune har sammen med vandværkerne i kommunen (Birkerød Vandforsyning, 

Allerød-Rudersdal Forsyning og Nordvand), samt interesserede nabokommuner og deres 

forsyninger (Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe) igangsat arbejdet med at 

udarbejde en grundvandsmodel, så vidensniveauet i området kan blive forøget til fremtidige 

vandplaner og indsatsplaner.  

 

Indsatskatalog for kommunens ferske vandområder. 

Rudersdal Kommune har udarbejdet et indsatskatalog som supplement til vandhandleplanen. 

Meget af den indsats, der er påkrævet for at vandområderne kan opfylde deres miljømål er 

udskudt, og i flere tilfælde er kommunen af den opfattelse, at indsatsen ikke er tilstrækkelig for til at 

sikre målopfyldelse. Kommunen har derfor udarbejdet et indsatskatalog med tiltag til bl.a. 

forbedring af vandløbenes fysiske forhold samt forslag til prioritering af spildevandsindsatsen i 

forhold til regnbetingede udløb til vandområderne. 
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