
Velkommen til dialogmøde  
24. november 2020 

• Vi beder om, at din mikrofon og dit kamera er slukket  

• Der bliver tid til spørgsmål  

• Hvis du har tekniske problemer - Ring til vores tekniske hotline 
tlf. 7268 2413 

 Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 

Klimatilpasning og separatkloakering i  

Holte, Dronninggård og Øverød 
v. Court Møller, Formand for Miljø- og Teknikudvalget 



Vi kan ikke se hinanden… 
Dem der lytter med 
 
- Medarbejdere fra Novafos og 

Rudersdal Kommune 
- Rådgivere 
- Teknisk assistance til afvikling af 

mødet 

 

På mødet deltager 
- Repræsentanter fra grundejerforeningerne 
- Dansk Naturfredningsforening 

 
Rudersdal Kommune 
- Miljø- og Teknikudvalget 
- Øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen 
- Iben Koch, Direktør 
- Anja Whittard Dalberg, Områdechef Teknik og Miljø 
- Lis Ravn, Afdelingsleder for Natur, Park og Miljø 
- Mette Fjendbo Petersen, Projektleder 

 
Novafos 
- Carsten Nystrup, Direktør 
- Arne Kristensen, Kommunekoordinator 
- Bettina Kristensen, Projektleder 

 
 

Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 



Program 
     
1. Velkommen  
 v. Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller  

2. Planer for klimatilpasning af kloaksystemet  
 v. Direktør i Novafos, Carsten Nystrup 

3. Film – På vej mod rene søer 
             v. Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller 

4.  Tidsplanen og videre proces  
              v. Områdechef for Teknik & Miljø, Anja Whittard Dalberg 

            
 - Pause - 
 
5.  Spørgsmål & Svar 
              v. Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller 

6. Etablering af følgegruppe  
                v. Direktør, Iben Koch 

7. Opsamling og afslutning  
                v. Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller 

 
Spørgsmål og bemærkninger tages senere 

Husk at slukke for mikrofonen 

Foto: Novafos 



Rene søer og vandløb 

Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 

• 94 overløb fra kloakken til vandmiljøet i Rudersdal Kommune 

• Overløb med spildevand fra kloakkerne er primær årsag til søer med 

dårlig vandkvalitet 

• Fosfor er ophobet i søerne, skal skylles ud med regnvand 

• Vi vil have rene søer og vandløb  

 
 



Klimatilpasning af kloakkerne 

Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 

• Kloakkerne er for små allerede i dag til at håndtere kraftig regn  

• Fremtidens klimaforandringer medfører endnu større risici for oversvømmelser 

• Spildevand blandet med regn stuver op i kældre 
• Sundhedsrisiko ved kontakt med spildevand 

 



Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 

• Kloakkerne er gamle, de fleste er mere end 70 år 

• Novafos har TV-inspiceret kloakkerne 

• Dårlig stand med meget indsivning af grundvand 

• Kloakker skal renoveres 

 

 
 

Renovering af kloakker 



Søllerød Sø 

Vejlesø 

Furesøen 

Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 



3. Film – På vej mod rene søer 
 

Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 

Foto: Novafos 

Efter mødet kan filmen ses på vores hjemmeside: rudersdal.dk/omraadeplaner 

 

 
 



Forsideudgaver 

 

Der er to forside-udgaver, en 

med lys blå og en med mørk blå.  

Som udgangspunkt er 

overskriftstørrelsen 60 pt. 

Hvis du har en lang overskrift kan 

du ændre størrelsen til 40 pt. 

Indsættelse/udskiftning  

af forsidebillede 

 

OBS: På et nyt slide ligger 

billedpladsholderen forrest, for at 

kunne få adgang til at klikke på 

ikonet i pladsholderen og tilføje 

et billede. 

Efter indsættelse af billede – 

højreklik på billedet og vælg 

”Placer bagest”, så billedet 

lægger sig bag alle øvrige 

elementer på siden 

OBS: Først når billedet er 

placeret bagest, kan 

tekstpladsholderne udfyldes. 

Planer for 

klimatilpasning af 

kloaksystemet 

Carsten Nystrup, Direktør, Novafos 

Rudersdal Kommune d. 24. november 2020 

Spørgsmål og bemærkninger tages senere. Husk at slukke for mikrofonen 

 



Robust kloaksystem, færre 
oversvømmelser og renere 
vandmiljø 
 
 
Formål med områdeplan:  

• Analysere forskellige scenarier for at beslutte strategi for, 
hvordan kloaksystemet i et område bedst kan 
renoveres/opdateres så vi i fremtiden får: 

• et robust kloaksystem,  

• færre oversvømmelser  

• renere vandmiljø. 

 



Fokus på vandmiljøet i 
Vejle Sø og Søllerød Sø  

• Spildevandsplan 2017 prioriterer en indsats for 
vandmiljøet i søerne.  

• De tre områder Holte, Dronninggård og Øverød  
grænser op til søerne.  



Novafos har analyseret 4 scenarier  

1. Opgradering af eksisterende fællessystem 

2. Vejvandsseparering 

3. Delvis separering (vejvandsseparering samt frivillig 
tilkobling af private matrikler) 

4. Fuld Separatkloakering 

 

 



Separatkloakering er den 
bedste løsning i Holte, 
Dronninggård og Øverød 



Udskiftning af billede 

 

Hvis du udskifter billedet, og 

det herefter lægger sig øverst 

og skjuler øvrige pladsholdere -  

højreklik på billedet og vælg 

”Placer bagest”, så billedet 

lægger sig bag alle øvrige 

elementer på siden 



Udskiftning af billede 

 

Hvis du udskifter billedet, og 

det herefter lægger sig øverst 

og skjuler øvrige pladsholdere -  

højreklik på billedet og vælg 

”Placer bagest”, så billedet 

lægger sig bag alle øvrige 

elementer på siden 



Et stort anlægsarbejde – 
Novafos vil være synlige  

• Novafos skal planlægge at lægge nye rør på alle veje i 
de tre områder.  

• Vi forventer at hele anlægsarbejdet vil tage ca. 15 år.  

• Vi planlægger at arbejde 3-5 steder på samme tid for 

ikke at grave hele bymidten op på én gang.   

• Vi kan ikke undgå at være i vejen, og naboerne vil 
opleve gener som støj og trafikændringer. 

• Vi vil være i dialog med naboer, butikker og andre 
interessenter, så vi kan tilrettelægge anlægsarbejdet 

med færrest mulige gener for alle.   

 

 



Tak 



4. Tidsplan og Proces 
Anja Whittard Dalberg, Områdechef for Teknik og Miljø 

 

Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 

Foto: Novafos 



Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 

Tidsplan 
 



- Spildevand fra toilet, bad, køkken m.m. 

udledes til spildevandsrør 

 

- Tag- og overfladevand samt vand fra 

omfangsdræn udledes til nyt regnvandsrør 

Grundejers opgave 
 

Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 



Du er forpligtet til at tilslutte dig Novafos’ rør 
• Kloakmester skal udføre rørarbejdet.  

• Du må gerne grave selv 

• Du må gerne separere kloakken før vi kommer. Rørene skal 

da samles i en samlebrønd. 

 
Økonomi 
• Overslag på 60.000 kr. inkl. moms for en gennemsnitlig villa 

 

• Inkluderer gravearbejde, rørarbejde og retablering 

• Inkluderer ikke udgifter til nye belægninger e.l. 

 

Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 

Grundejers opgave 
 

Foto: Novafos 



Der gives lån til pensionister til kloakudgifter 

 

• Efter samme regler for indefrysning af ejendomsskat 

• Kommunalbestyrelsens beslutning 

Vi vil gerne hjælpe 

 
Nemt at søge information på hjemmeside om 

kloakforhold og krav til anlæg 

 

Rudersdal Kommune og Novafos må ikke give lån 

til eller betale for arbejde på privat grund. 

 

Undtagelse: 

Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 



Dispensation 

 

 

 

Der kan dispenseres for hele eller dele af en 

separering i tilfælde, hvor det er teknisk meget svært, 

fx 

 
• Kælderskakter 

• Indvendige tagnedløb 

• Dybtliggende omfangsdræn 

• Bagsiden af rækkehusbebyggelse 

• Særlig kompliceret byggeri 

• Lyskasser 

• Særligt vanskelige terrænforhold 

 

Ansøgning om dispensation gennemgår en konkret 

individuel vurdering  

Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 



Dispensation 
 

 
 

Det er ikke længere muligt at udtræde delvist af 

kloakforsyningen i de tre områder 
• Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag er ikke muligt 

• Derfor er du også underlagt krav om separering 

 

Håndtering af regnvand på egen grund via fx regnbede 

eller faskiner 
• Du kan stadig håndtere regnvand på egen grund 

• Du skal søge tilladelse til nedsivning 

• Anlæg skal opfylde krav til dimensionering og vedligehold 

• Gamle nedsivningsanlæg kan være et problem 

 
Nedsivning er mange steder umuligt pga. forsat stigende 

grundvandstand 

Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 

Foto: Novafos 



Fællesskabet betaler det meste 

 
 

Klimatilpasningen og renoveringen af kloakkerne betales over spildevandstaksterne 

af alle tilsluttede i Rudersdal Kommune 

 

Der må forventes takststigninger 

 

 

 

 

Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 



PAUSE 

Spørgsmål og bemærkninger tages senere 
Husk at slukke for mikrofonen 



5. Spørgsmål og svar 
Court Møller, Formand for Miljø- og Teknikudvalget 

 
Husk at slukke for mikrofonen 

• Spørgsmål:  Anvend ”Ræk hånden op”-funktion i Teams 

• Tænd for din mikrofon og dit kamera ved spørgsmål 

• Præsenter dig selv 

• Efter spørgsmål:   Tag hånden ned igen og sluk for mikrofon og kamera 

Hvem? Dispen-

sation 
Tidsplan 

Økonomi 

Miljø 

Indflyd-

else 

Teknik Hvornår? 

Hvordan? 

Hvorfor? 



6. Etablering af følgegruppe 
Iben Koch, Direktør 

 
Husk at slukke for mikrofonen 



Følgegruppe – Formål og opgave 

 

 

 

Formål med følgegruppe 
- Tilrettelægge en borgerdialog, hvor vi 

sikrer jer den hjælp og information I har 

brug for 

 

 

Mødeform 
- 1½- 2 timers varighed 

- Oplæg fra projektgruppen 

- God tid til dialog 

 

 

Hvor tit? 
- Første møde i januar 2021 

- Hver anden måned i 2021 

- Efter behov indtil anlægsarbejde er slut 

 

 

Eksempler på spørgsmål til drøftelse 
- Hvilken kommunikation er der behov for? 

- Hvordan prioriteres rækkefølgen af projekterne? 

- Hvordan sikrer vi fremkommelighed? 

- Lokale hensyn 

 

 
Husk at slukke for mikrofonen 



Følgegruppe - medlemmer 
 

 
 

Sammensætning 
- Holte Grundejerforening  4 pers 

- Rudersdal Grundejerforening  1 pers 

- Skovly Grundejerforening   1 pers 

- Fællesudvalget   1 pers 

- Handelstandsforening   1 pers 

- Dansk Naturfredningsforening  1 pers 

- Novafos 

- Rudersdal Kommune 

 

Medlemmer kan skiftes ud undervejs  

 

 Medlemmernes ansvar 
- Forbindelse tilbage til de enkelte foreninger, der sørger for formidling til medlemmerne 

- Dialog med bagland, så de kan repræsentere disses interesser 

 
Husk at slukke for mikrofonen 



Indmelding af repræsentanter 
 

Foreninger melder repræsentanter ind ved at sende: 

 

Repræsentanternes navn og e-mail til  

 

Nina Svaneberg 

nisv@rudersdal.dk 

 

Senest 15. december 2020 

 

 
Husk at slukke for mikrofonen 

Foto: Novafos 



7. Opsamling og afslutning 
Court Møller, Formand for Miljø- og Teknikudvalget 

 
Husk at slukke for mikrofonen 

Foto: Novafos 



Bettina Kreiberg 

Projektleder i Novafos 

 

novafos@novafos.dk  

Mette Fjendbo Petersen 

Projektleder i Rudersdal Kommune 

 

tom@rudersdal.dk 

 

 
Husk at slukke for mikrofonen 

Mange svar findes på vores hjemmeside: rudersdal.dk/omraadeplaner 

Tak for i dag 

Vi vil gerne svare på alle jeres spørgsmål 

mailto:novafos@novafos.dk
mailto:tom@rudersdal.dk

