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1.

IKKE-TEKNISK RESUMÉ
Indledning
Spildevandsplan 2017 sætter rammerne for den fremtidige spildevandshåndtering i Rudersdal
Kommune. Konkretisering af spildevandsplanen forudsætter, at der udarbejdes områdeplaner for
klimatilpasning og renovering af kloaksystemet i hele kommunen. Områdeplanerne udmøntes
derefter i tillæg til spildevandsplanen.
Områdeplanerne sammenligner de økonomiske, miljø- og klimamæssige konsekvenser ved
bevarelse af fælleskloak kontra hel eller delvis separering af overfladevand og spildevand.
Områdeplanerne skal blandt andet tage højde for kravene om gennemførelse af spildevandsindsatser stillet i statens vandområdeplaner for årene 2015-2021.
Områdeplanerne for Holte, Dronninggård og Øverød anbefaler, at der sker fuld separering i
området, så spildevand og regnvand bliver adskilt og løber i hvert sit rørsystem.
Spildevand pumpes til rensningsanlægget Mølleåværket, hvorfra det rensede spildevand ledes ud i
Øresund. Regnvand renses som hovedregel i våde regnvandsbassiner inden udledning til
nærliggende søer eller vandløb. Regnvandsbassinerne er udformet efter bedste tilgængelige
teknologi (BAT), der også er anbefalet af Miljøstyrelsen. Ved Vejlesø er der ikke plads til et
regnvandsbassin, og der bygges i stedet et ACTIFLO®-anlæg, som er et lille rensningsanlæg med
effektivitet tilsvarende et regnvandsbassin.
Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 indeholder en rammeplan for den fremtidige separatkloakering
af områderne Holte, Dronninggård og Øverød, og en konkretisering af planerne for to udvalgte
delområder; Holte Centrum og Rudegård.
Tillægget til spildevandsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og
derfor udarbejdes denne miljørapport.
Afgrænsning af miljørapporten
I henhold til miljøvurderingslovens § 11 skal Rudersdal Kommune forud for udarbejdelse af
miljørapporten for tillægget til spildevandsplanen foretage en afgrænsning af miljørapportens
indhold. Afgrænsningsnotatet er udarbejdet med henblik på at afgrænse miljørapportens omfang
og detaljeringsgrad.
Som resultat af afgrænsningen skal følgende miljøemner beskrives og de sandsynlige væsentlige
virkninger på miljøet, som følge af realisering af planen, skal vurderes:
•
•
•
•

Vand
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Befolkning og menneskers sundhed
Materielle goder

Alternativer
Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 omhandler gennemførelse af separatkloakering i Holte,
Dronninggård og Øverød. Separatkloakering er derfor hovedalternativet i nærværende
miljøvurdering.
Opgradering af de nuværende fællessystemer behandles som alternativ til separatkloakering, men
kun på et overordnet niveau.
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Den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen eller programmet ikke
gennemføres, beskrives som et såkaldt 0-alternativ.

Metodebeskrivelse
Vurderingen af tillæggets sandsynlige miljøpåvirkninger bygger på den aktuelle viden om
miljøforhold i kommunen. Kortlægning af eksisterende forhold og miljøstatus baseres på
tilgængelige data og oplysninger om området, og der udføres ikke egentlige feltundersøgelser i
området. Kortlægninger er desuden afgrænset til at omfatte de miljøemner, der er blevet udvalgt
i afgrænsningsnotatet.
På baggrund af kortlægningen vurderes den sandsynlige væsentlige påvirkning ved planens
gennemførelse. Ved en miljøpåvirkning forstås i denne sammenhæng en potentiel konflikt imellem
planen og et givent miljøemne. Det kan være i form af konflikter med eksisterende eller planlagt
arealanvendelse inden for planområdet, beskyttelsesinteresser eller miljømål. Påvirkninger kan
også være positive.
Vurderingen af påvirkninger udføres på et generelt niveau, der svarer til tillægget til
spildevandsplanens detaljeringsgrad.

Forbindelse til anden planlægning
I miljørapporten beskrives, hvordan forslag til Spildevandsplan 2017 er forbundet med andre
relevante planer. Følgende planer er vurderet relevante:
•
•
•
•
•

Statens vandområdeplaner
Naturplaner
Kommuneplan 2017
Klimatilpasningsplan
Miljøindsats i søer. Rudersdals Kommunes strategier og prioriteringer

Generelt vurderes det, at Tillæg 03 er i overensstemmelse med den overordnede planlægning.
Væsentlighedsvurdering
Ved en ændring af spildevandsafledningen i Rudersdal Kommune kan det ikke umiddelbart
udelukkes, at omlægningen kan påvirke Natura 2000-område nr. 139 ”Øvre Mølleådal, Furesø og
Frederiksdal Skov” væsentligt. Der skal derfor foretages en væsentlighedsvurdering jævnfør
Habitatbekendtgørelsen. Dvs., at det skal vurderes, om omlægningen kan påvirke udpegede
naturtyper eller arter så væsentligt, at en nærmere konsekvensvurdering er påkrævet.
Natura 2000-området er stort og varieret, og omfatter en række skove, adskillige moser, vandløb
og fire store søer. I Rudersdal Kommune dækker Natura 2000-området Furesø, Vaserne,
Dumpedalsrenden og Malmmosen. Området omfatter både et habitat- og et fuglebeskyttelsesområde, og udpegningsgrundlaget omfatter en række naturtyper og arter, der nyder særlig
beskyttelse inden for området.
Dumpedalsrenden og Furesø, der begge påvirkes direkte af ændringer i regn- og spildevandsudløb
ved fremtidig ændring af kloakeringen, er ikke prioriterede naturtyper, hvilket betyder, at
målsætningen er ”gunstig bevaringsstatus”. Gunstig bevaringsstatus betyder, at tilstanden og det
samlede areal af naturtyperne eller udbredelse af arter stabiliseres eller øges.
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Den nuværende økologiske tilstand af Dumpedalsrenden og Furesø er ikke god, men især en
nedsættelse af spildevandsudledningen vil på sigt give en positiv ændring af tilstanden i begge
områder. Dumpedalsrenden vil især nyde godt af nedsættelsen af udledningen af iltforbrugende
stoffer (BOD) og ved separatkloakering også af den forøgede regnvandsudledning. Furesø vil især
have gavn af den reducerede udledning af næringsstoffer, særligt fosfor, og reduktionen er tæt på
kravet i vandområdeplanen. Det vurderes derfor, at der ikke er arter eller habitater på
udpegningsgrundlaget, der vil blive påvirket væsentligt eller negativt ved fuld separering af regnog spildevand. Det vurderes derfor også, at der ikke er behov for en nærmere konsekvensvurdering for Natura 2000-område nr. 139 ”Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov”.
Miljøvurdering
Afsnittet omfatter de potentielle påvirkninger fra håndtering af regnvand og spildevand, herunder
påvirkninger på vand, flora & fauna, befolkning og materielle goder.
Miljøvurderingen er opdelt for de tre søer Søllerød Sø, Vejlesø, Furesø og deres oplande.
Søllerød Sø
Søllerød Sø har gennem tiderne været hårdt belastet af spildevand fra renseanlæg og industri, og
vandkvaliteten er dårlig. Søen er stadig belastet af overløb fra fælleskloakken, samtidig med at
der ligger store mængder fosfor på bunden, der langsomt frigives.
Uden indgreb vil den store eksterne fosforbelastning, sammen med den høje interne belastning
fra fosfor i bundsedimentet, betyde, at den dårlige økologiske tilstand formentlig vil forblive
uændret.
Ved fuld separering af regn- og spildevand føres spildevandet til Mølleåværket, og regnvandet
ledes via våde regnvandsbassiner til Søllerød Sø. Herved reduceres fosfortilledningen med 53
kg/år, tæt på målsætningen i vandområdeplanen på 64 kg/år. Derudover betyder den forøgede
tilstrømning af regnvand, at der skylles yderligere omkring 50 kg/år fosfor ud af Søllerød Sø og
videre til Vejlesø via Bækrenden.
Det vurderes, at uden indgreb vil den dårlige tilstand i søen forblive uændret. Ved fuld separering
vil kombinationen af belastningsreduktion og forøget vandføring forbedre tilstanden på lang sigt
og muliggøre målopfyldelse. Det giver samtidig mulighed for, at man på lidt kortere sigt kan
begynde at tænke i restaureringstiltag.
Vejlesø
Vejlesø har især været belastet af afløbet fra den hårdt belastede Søllerød Sø, men modtager
også i dag store mængder spildevand fra 16 overløb til Bækrenden eller direkte til søen.
Derudover er der en række regnvandsudløb uden forudgående rensning, herunder vejvand fra
Kongevejen, til søen. Ligesom Søllerød Sø, er Vejlesø desuden belastet af de store mængder
fosfor, der med tiden er aflejret på bunden.
Uden indgreb vil den store eksterne fosforbelastning fra Søllerød Sø og fra spildevandsoverløb
sammen med den høje interne belastning fra fosfor i bundsedimentet betyde, at den dårlige
økologiske tilstand formentlig vil forblive uændret.
Ved fuld separering føres spildevandet til Mølleåværket og regnvandet ledes til Vejlesø. Da det
vurderes, at der ikke er plads til et tilstrækkelig stort regnvandsbassin i Holte Centrum, opføres et
ACTIFLO®-renseanlæg ved Holte Havn, der renser regnvandet for opløst fosfor og partikulært
materiale inden udledning Vejlesø. Herved reduceres udledningen af fosfor til Vejlesø med ca. 100
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kg/år, tæt på målsætningen i vandområdeplanen på 110 kg P/år. Derudover tilføres søen omkring
50 kg P/år ekstra fra Søllerød Sø og dette modsvares i nogen grad af en forøget eksport på 30 kg
P/år til Furesø gennem Vejlesø Kanal – den ekstra import og eksport vil aftage med tiden,
efterhånden som den interne belastning aftager.
Ligesom for Søllerød Sø kan der ikke forventes større ændring i vandkvalitet eller biodiversitet på
kort sigt, men reduktionen er en forudsætning for, at der kan opnås god økologisk kvalitet på lang
sigt, og en forudsætning for, at man evt. kan begynde at tænke på restaureringstiltag.
Selvom ACTIFLO®-anlæggets hovedopgave er at rense regnvand, vil det være muligt at rense
søvand fra Vejlesø på anlægget i de perioder, hvor der ikke er tilførsel af regnvand. Det vil
dermed være muligt at kompensere for tilledningen af ekstra fosfor fra Søllerød Sø og dermed
forbedre vandkvaliteten i Vejlesø og samtidig reducere eksporten af fosfor til Furesø.
Det vurderes, at uden indgreb vil den dårlige tilstand i Vejlesø forblive uændret. Ved fuld
separering vil kombinationen af belastningsreduktion (også i Søllerød Sø) og forøget vandføring
forbedre tilstanden på lang sigt og muliggøre målopfyldelse. Det giver endvidere mulighed for at
man på lidt kortere sigt kan begynde at tænke i restaureringstiltag. Ved yderligere at bruge
ACTIFLO®-anlægget til at rense søvand, vil processen fremskyndes.
Furesø
Furesø har ligesom de øvrige søer en belastningshistorie, der starter for mere end 100 år siden og
omfatter en række rensningsanlæg med udledninger til søen. Selvom de fleste udledninger blev
afskåret i 1970’erne lider søen stadig under intern belastning fra fosfor aflejret i sedimentet og får
stadig tilført fosfor fra en række spildevandsudløb. I områdeplanerne er reduktionsbehovet
opgjort til 207 kg P/år. Der er i mere end 15 år blevet tilført ilt til de dybere dele af søen, for bl.a.
at holde fosfor bundet i sedimentet – tilsyneladende uden den store effekt.
Uden indgreb vil den store eksterne fosforbelastning sammen med den høje interne belastning fra
fosfor i bundsedimentet betyde, at den utilfredsstillende økologiske tilstand formentlig vil forblive
uændret.
Ved fuld separering føres spildevandet til Mølleåværket, og regnvandet ledes via våde
regnvandsbassiner til Furesø. Herved reduceres udledningen til søen med 200 kg P/år. Til
gengæld tilføres der gennem Vejlesø Kanal ca. 30 kg P/år ekstra, og netto bliver reduktionen
således ”kun” ca. 170 kg P/år. Dette er stadig tæt på vandområdeplanens krav, og dette krav
gælder hele Furesø og skal ikke opfyldes alene ved indsatser i nærværende tre områder. Denne
ekstra belastning aftager med tiden, efterhånden som fosforpuljerne i sedimenterne i Søllerød Sø
og Vejlesø udtømmes. Hvis ACTIFLO®-anlægget ved Vejlesø anvendes til at rense søvand i
tørvejrperioder, reduceres belastningen hurtigere.
Ligesom ved Vejlesø og Søllerød Sø, er det nødvendigt at nedbringe belastningen til Furesø, før
der er mulighed for målopfyldelse, og før det giver mening evt. at foretage yderligere
restaureringsindgreb for at fremskynde målopfyldelse. Det vurderes, at belastningsreduktionen
ved fuld separering, sammen med tiltag i Bistrup, Birkerød og øvrige oplandskommuner, vil
muliggøre målopfyldelse.
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Dumpedalsrenden
Dumpedalsrenden er et mindre vandløb, der har sit udspring i Rude Skov og løber gennem
Dumpedalen og Vaserne inden udløbet til Furesø. Den økologiske tilstand er ikke god. Vandløbet
modtager spildevandsoverløb flere steder, bl.a. fra Dronninggård-området gennem et tilløb i
Vaserne.
Ved fuld separering føres spildevandet til Mølleåværket og regnvandet ledes til et nyt
regnvandsbassin med afløb til Dumpedalsrenden i Vaserne. Herved øges vandmængden til
vandløbet, og koncentrationen af iltforbrugende stoffer og mængden af fosfor reduceres til gavn
for vandløbet og for Furesø.
Det nye bassin tænkes placeret i det fredede område mellem Vasevej og jernbanen i et §3beskyttet moseområde, hvilket vurderes at være en væsentlig negativ påvirkning. Der skal
etableres kompensering herfor.
Miljøfremmede stoffer og salt
Våde regnvandsbassiner fungerer først og fremmest ved sedimentation, og en række
partikelbundne miljøfremmede stoffer vil blive tilbageholdt, mens opløste stoffer som vejsalt slet
ikke tilbageholdes. En overslagsberegning viser, at vejsalt ikke er et problem for de tre søer.
Regnvandsbassiner bidrager til at udjævne pulser af saltholdigt vand til recipienterne, hvilket især
kan være vigtigt for vandløbene.
ACTIFLO®-anlægget ved Vejlesø virker ved kemisk udfældning af fosfor og ved sedimentation af
partikelbundne stoffer, og det forventes derfor at have nogenlunde samme effektivitet overfor
miljøfremmede stoffer og vejsalt som regnvandsbassinerne.
Grundvand
Grundvandsspejlet står generelt højt bl.a. i det centrale Holte, hvilket betyder at utætte
kloakledninger vil fungere som dræn og belaste spildevandsanlæg unødigt med grundvand. Dette
betyder også, at når spildevandsledninger tætnes eller udskiftes, kan grundvandsspejlet stige,
med risiko for fx problemer med vand i kælderen i lavtliggende ejendomme.
Befolkning og menneskers sundhed
Befolkning og menneskers sundhed vil blive påvirket gennem
•

Ændret arealanvendelse af fx grønne områder ved etablering af bassiner og andre

•
•

overfladeløsninger. Dette er ikke konkretiseret endnu for hovedparten af bassinerne.
Reduceret risiko for kontakt til urenset spildevand gennem overløb fra fælleskloakken
Forbedret hygiejnisk badevandskvalitet i to badesteder i Furesø

Materielle goder
Velfungerende infrastruktur til spildevandshåndtering er i sig selv et gode. Samtidig reduceres
risikoen for oversvømmelse i forbindelse med håndtering af regnvand, og planen vil derfor
forebygge eller reducere skader på materielle goder væsentligt.
Kumulative effekter
Der forventes yderligere reduktion i udledningen af næringsstoffer til Furesø fra Rudersdals
Kommunes kloakoplande i Bistrup og Birkerød, og der sker formodentlig en reduktion af
udledningerne fra de øvrige kommuner, men planerne kendes ikke.
Afværgeforanstaltninger
Da planens målsætninger og strategier overordnet set vurderes at medføre positive
miljøpåvirkninger på særligt vandmiljøet, er der ikke generelt indarbejdet afværgende
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foranstaltninger i tillægget til spildevandsplanen. Der er dog peget på muligheden for at udnytte
ACTIFLO®-anlægget ved Vejlesø til at rense søvand, når det ikke renser regnvand. Det er også
vurderet, at der skal findes erstatningsnatur eller andre afværgeforanstaltninger i forbindelse med
anlæg af regnvandsbassin B08.
Overvågning
Der er ikke identificeret potentielle væsentlige negative påvirkninger, og overvågning er derfor
ikke vurderet nødvendigt.
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2.

INDLEDNING
Novafos og Rudersdal Kommune har udarbejdet tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 for Holte,
Dronninggård og Øverød.
Store dele af kloaksystemet i Rudersdal Kommune er anlagt i første halvdel af forrige århundrede
og trænger til at blive renoveret. Et andet væsentligt problem er, at kapaciteten i kloakkerne er
for lille, så de løber over ved kraftig regn, til skade for mennesker og miljø.
Spildevandsplan 2017 (SP2017) sætter rammerne for den fremtidige spildevandshåndtering i
Rudersdal Kommune. Udmøntningen af SP2017 forudsætter, at der udarbejdes områdeplaner for
klimatilpasning og renovering af kloaksystemet i hele kommunen. Områdeplanerne udmøntes
derefter i tillæg til spildevandsplanen /3/.
Områdeplanerne sammenligner de økonomiske, miljø- og klimamæssige konsekvenser ved
bevarelse af fælleskloak kontra hel eller delvis separering af overfladevand og spildevand.
Områdeplanerne for Holte, Dronninggård og Øverød anbefaler, at der på langt sigt sker en fuld
separering i området, så spildevand og regnvand bliver adskilt og løber i hvert sit rørsystem.
Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 indeholder en rammeplan for den fremtidige separatkloakering
af områderne Holte, Dronninggård og Øverød, og en konkretisering af planerne for 1. etape, der
omfatter to udvalgte delområder; Holte Centrum og Rudegård.
Gældende spildevandsplan
Rudersdal Kommune er næsten fuldt udbygget, og etablering af nye boligområder sker
hovedsagelig ved omdannelse af erhvervsområder og institutioner. Alle ejendomme i
byområderne er tilsluttet Novafos’ spildevandssystem. Hovedparten af spildevandet renses på
kommunens tre renseanlæg (Sjælsø, Bistrup og Vedbæk), mens den resterende del er tilsluttet
renseanlæg i Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner. En mindre del af spildevandet udledes til
søer, vandløb og kystvande via overløbsbygværker i forbindelse med regnvejr.
Spildevandsplanen fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand i kommunen og er
vedtaget af kommunalbestyrelsen. Planen redegør for status for de hidtidige indsatser,
nuværende udløb, og den udstikker mål og rammer, herunder prioriteringer, for Rudersdal
Kommunes og Novafos’ arbejde med den fremtidige udbygning af afløbssystemet. Målene
omfatter både servicemål for kloaksystemet for forbrugerne mht. til bortskaffelse af regn- og
spildevand og risikoen for oversvømmelser, og mål for påvirkning af det omgivende miljø og
klima.
Spildevandsplan 2017 blev vedtaget i august 2017. Ved større ændringer i kommunens
spildevandsplanlægning i en planperiode udarbejdes der tillæg til spildevandsplanen.
Disse tillæg indarbejdes direkte i spildevandsplanens web-version, så denne løbende holdes
opdateret /3/.
De nye områdeplaner
Ifølge spildevandsplanen skal der udarbejdes områdeplaner, som, foruden forsyningssikkerhed,
også indeholder en vurdering af, hvilke initiativer der skal iværksættes for at forbedre de miljøog klimarelaterede problemstillinger.
Områdeplanerne skal blandt andet tage højde for kravene om gennemførelse af
spildevandsindsatser stillet i statens vandområdeplaner for årene 2015-2021 /21/.
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I områdeplanerne undersøges fire forskellige afløbsstrategier for, hvordan miljømål og
serviceniveau i fremtiden kan overholdes. Områdeplanerne danner grundlag for en politisk
beslutning om hvilken afløbsstrategi, der skal anvendes i fremtiden for hvert enkelt område i
Rudersdal Kommune.
Rudersdal Kommune er opdelt i 14 områder jf. Figur 2-1, der er eller bliver behandlet i en række
områdeplaner. Områderne i oplandene til Søllerød og Vejlesø er højt prioriterede, bl.a. på grund
af deres rekreative værdi. Desuden stilles der i de statslige områdeplaner krav om indgreb overfor
en række overløb, bl.a. til Dumpedalsrenden. Holte Dronninggård og Øverød er derfor behandlet
som de første i rækken af områdeplaner /1/. Områdeplanerne for Holte, Dronninggård og Øverød
anbefaler, at der gennemføres en fuld separering i de tre områder, hvor spildevand og regnvand
bliver adskilt og løber i hvert sit system. Spildevand pumpes til rensningsanlægget Mølleåværket,
hvorfra det rensede spildevand ledes ud i Øresund. Regnvand renses som hovedregel i våde
regnvandsbassiner inden udledning til nærliggende søer eller vandløb. Regnvandsbassinerne er
udformet efter bedste tilgængelige teknologi (BAT), der også er anbefalet af Miljøstyrelsen. Ved
Vejlesø er der ikke plads til et regnvandsbassin, og der bygges i stedet et ACTIFLO®-anlæg, som
er et lille rensningsanlæg med effektivitet tilsvarende et regnvandsbassin.
Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 er miljøvurderet i nærværende miljørapport. Tillæg 03
indeholder en rammeplan for den fremtidige separatkloakering af områderne Holte, Dronninggård
og Øverød, samt en konkretisering af planerne for to udvalgte delområder; Holte Centrum og
Rudegård.

Figur 2-1. Områdeinddeling af Rudersdal Kommune. Nærværende miljøvurdering omhandler rammeplan for
separatkloakering i områderne Holte, Dronninggård og Øverød, samt to delområder i Holte og Dronninggård, der
udlægges til separatkloak /2/.
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3.

LOVGRUNDLAG
Spildevandsplaner er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020) § 8, stk. 1, 1 (herefter miljøvurderingsloven). Det
skyldes, at planerne udarbejdes inden for vandforvaltning og fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
Afgrænsning af miljørapporten
I henhold til miljøvurderingslovens § 11 skal Rudersdal Kommune forud for udarbejdelse af en
miljørapport for (et tillæg til) en spildevandsplan, foretage en afgrænsning af miljørapportens
indhold. Afgrænsningsnotatet skal udarbejdes med henblik på en indledende afgrænsning af
miljørapportens omfang og detaljeringsgrad. I miljøvurderingsloven er der krav om, at
miljøvurderingen skal omfatte en vurdering af påvirkninger på det ”brede miljøbegreb”, der
rummer følgende overordnede miljøemner:
•

biologisk mangfoldighed

•

befolkning og menneskers sundhed

•

fauna og flora

•

jordbund

•

vand

•

luft

•

klimatiske faktorer

•

materielle goder

•

landskab

•

kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser

•

arkitektonisk og arkæologisk kulturarv, samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer,
samt eventuelle kumulative indvirkninger.

Formålet med afgrænsningen er at vurdere om og i hvilket omfang, spildevandsplanen kan
medføre væsentlig påvirkning på et eller flere af de nævnte miljøemner. I det omfang det ikke på
forhånd kan udelukkes, at et eller flere af de nævnte emner påvirkes væsentligt, vil dette blive
undersøgt i miljørapporten.
Afgrænsningsnotatet har været i myndighedshøring fra d. 20/11 til d. 04/12 2020. Der kom et
høringssvar fra Museum Nordsjælland. Svaret gav ikke anledning til, at yderligere miljøforhold
skulle undersøges i denne miljørapport.
Som resultat af afgrænsningen skal følgende miljøemner beskrives og de sandsynlige væsentlige
virkninger på miljøet, som følge af realisering af planen, skal vurderes:
•
•
•
•

Vand
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Befolkning og menneskers sundhed
Materielle goder

Alternativer
I miljørapporten skal det vurderes, hvilke indvirkninger på miljøet gennemførslen af planen, samt
alternativer under hensyn til planens/programmets mål og geografiske anvendelsesområde
medfører, jf. lovens § 12, stk. 1.
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Tillægget til spildevandsplanen bygger på områdeplanen /1/, hvor fire alternative strategier er
analyseret med hensyn til miljø og omkostninger.
1. Opgradering af eksisterende regnvands- og fællessystemer
2. Vejseparering. Afkobling af veje fra fælles- til regnvandssystem. Fællessystem opgraderes
3. Delvis separering. Afkobling af veje og delvist overfladeareal fra fælles- til
regnvandssystem. Fællessystem opgraderes ikke
4. Separatkloakering, Fællessystem opgraderes ikke
Hovedudfordringerne har været:
•
•
•

•

at der er langt til den relativt robuste recipient Øresund
at de recipienter, som er i nærheden af områderne, er relativt sårbare søer, hvis tilstand
ønskes forbedret, så både overløb- og regnvand vil skulle renses før udledning til dem.
at afledningskapaciteten til Mølleåværket er relativt lille, hvilket betyder, at der enten skal
bygges store fællesbassiner lokalt eller etableres en større rensekapacitet på
Mølleåværket, hvis de eksisterende systemer skal opgraderes eller der skal gennemføres
vejseparering.
Rudersdal Kommunes ønsker, at fosforkoncentrationen i søerne, inden for en overskuelig
fremtid, skal reduceres til et rimeligt niveau. Det betyder, at opholdstiden og
vandudskiftningen i søerne ikke må reduceres.

Baseret på analysen, anbefales det at separatkloakere Holte, og at der etableres
regnvandsrensning ved Holte Havn ved et ACTIFLO®-anlæg eller lignende inden udledning til
Vejlesø. I Dronninggård anbefales det at separatkloakere og at etablere våde regnvandsbassiner
og evt. mindre renseforanstaltninger på de små udløb. I Øverød anbefales ligeledes
separatkloakering og etablering af våde regnvandsbassiner, især af hensyn til miljøet i Søllerød
Sø, hvor afskæring af regnvandet ville betyde en meget langsom fornyelse af vandet i søen, og
dermed en fastholdelse af den dårlige miljøtilstand i lang tid fremover.
Fokus i nærværende miljøvurdering er derfor gennemførelse af separatkloakering i alle tre
områder. Opgradering af eksisterende fællessystemer behandles som et alternativ, dog kun på et
overordnet niveau.
I miljøvurderingsloven er der desuden krav om, at de relevante aspekter af den nuværende
miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen eller programmet ikke gennemføres
beskrives (0-alternativ).
Habitatbekendtgørelsen
Habitatbekendtgørelsen, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, stiller krav om, at der foretages en
væsentlighedsvurdering af ansøgte planer og projekter, jf. bekendtgørelsens § 6 stk. 1. Hvis
myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der
foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området
under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at
projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan der ikke meddeles
tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.
Da mange af overløbsbygværkerne, direkte eller indirekte, påvirker Furesø, der er en del af
Natura 2000-område nr. 139 ”Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov” foretages der en
væsentlighedsvurdering (se Kapitel 6), inden der foretages en miljøvurdering i Kapitel 7.
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4.

METODEBESKRIVELSE
Miljøvurderingen af tillægget til spildevandsplanen består af følgende overordnede trin:
•
•
•
•
•
•

Indledende beskrivelse af planens forbindelse med andre relevante planer og
programmer,
beskrivelse af nuværende miljøstatus og eventuelle miljøbeskyttelsesmål for hvert af de
udvalgte miljøemner,
vurdering af den sandsynlige påvirkning på de udvalgte miljøemner,
oversigt over miljøbeskyttelsesmål og hvordan der tages hensyn til disse i planen,
beskrivelse af afværgeforanstaltninger og
forslag til overvågningsprogram.

Nedenfor er kriterier, indikatorer og datagrundlag, som vil blive anvendt
i miljøvurderingen, beskrevet.

Metode til beskrivelse af eksisterende forhold og miljøstatus
Vurderingen af planens sandsynlige miljøpåvirkninger bygger på den aktuelle viden om
miljøforhold i kommunen inden for de områder, der er udvalgt i afgrænsningsnotatet. Kortlægning
af eksisterende forhold og miljøstatus baseres derfor på tilgængelige data og oplysninger om
området i offentlige tilgængelige databaser over data fx indhentet i forbindelse med NOVANA
programmet og undersøgelser og rapporter udarbejdet af eller for kommunen. Der er ikke udført
feltundersøgelser i forbindelse med miljøvurderingen.
Ved vurdering af den sandsynlige udvikling, hvis planen eller programmet ikke gennemføres (0alternativ) forventes området at være uændret for så vidt angår den nuværende arealanvendelse
som grønne områder, naturområder, infrastruktur og bebyggelse. Den sandsynlige udvikling af
miljøstatus defineres her ved, at der ikke foretages ændringer i drift og udbygning ift. i dag.

Metode til vurdering af miljøpåvirkninger
På baggrund af kortlægningen vurderes den sandsynlige væsentlige påvirkning ved planens
gennemførelse. Ved en miljøpåvirkning forstås i denne sammenhæng en potentiel konflikt imellem
planen og et givent miljøemne. Det kan være i form af konflikter med eksisterende eller planlagt
arealanvendelse inden for planområdet, beskyttelsesinteresser eller miljømål.
Vurderingen af påvirkninger udføres på et niveau, der svarer til spildevandsplanens
detaljeringsniveau. Vurderingsmetoden tager højde for påvirkningens art og type samt størrelsen
af påvirkningen og følsomheden af det berørte. Det betyder, at det skal vurderes om påvirkningen
forventes at være kort-, mellem- eller langvarig, permanent eller midlertidig, positiv eller negativ.
Karakteren og omfanget af påvirkningen sammenholdes med sårbarheden af det berørte område.
I det omfang det er muligt, vurderes det, om der er risiko for væsentlig påvirkning, eller om der
forventes mindre eller ubetydelige påvirkninger.

Vurderingskriterier, indikatorer og databehov
Miljøemnerne Vand, Biologisk mangfoldighed og flora og fauna, Befolkning og menneskers
sundhed og Materielle goder er udvalgt til nærmere vurdering i miljørapporten.
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Tillæg 03 til spildevandsplanen er en rammeplan for separatkloakering af områderne Holte,
Dronninggård og Øverød, der giver mulighed for at Novafos og Rudersdal Kommune kan
konkretisere planerne for separatkloakering. Desuden indeholder tillægget konkrete planer for
separering af fælleskloakken i to udvalgte delområder.
Det skal derfor understreges, at miljøvurderingen sker på et tilsvarende delvist strategisk niveau.
Miljøvurderingen vil derfor delvist være kvalitative vurderinger af mulige miljøpåvirkninger på
overordnet niveau.
De konkrete tiltag, der bliver igangsat indenfor tillæggets rammer, vil blive søgt vurderet på et
mere konkret niveau.
I Tabel 4-1 opsummeres hvilke miljøemner, der skal behandles i miljørapporten, hvilke
vurderingskriterier der ses på., og hvilket datagrundlag der anvendes.

Tabel 4-1 Opsummering af afgrænsning, vurderingskriterier og datagrundlag.

Miljøemne

Planelement

Vand

•

Vurderingskriterier

Datagrundlag og
metode

Ændret hydrologi og

•

vandinfrastruktur.

•

Øget udledning regnvand

Omfanget af ændret

•

vandinfrastruktur

•

Øget udledning af renset

Beskrivelse af ændrede
hydrologiske forhold

•

regnvand.

Vurdering af ændrede
nedsivningsmængder og
grundvandsdannelse

Biologisk

•

mangfoldighed, flora og

•

•

og
menneskers

•

sundhed
Materielle
goder

•

vandplanerne

fauna

Befolkning

Vandkvalitet jf.

•

Vurdering af påvirkningen

(overfladevand)

af flora og fauna ved

Påvirkning af beskyttede

forbedret rensning af

tilstand og

områder herunder Natura

spildevand, og øget

udpegningsgrundlag

2000-områder

udledning af regnvand

Natura 2000-områdernes

Hygiejnisk vandkvalitet af

•

•

Færre aflastninger af

overfladevand

spildevand til overfladevand

Bassiner og andre anlæg til

eller oversvømmelser med

håndtering af overfladevand

•

Forbedret vandkvalitet

Højnet serviceniveau

•

Vurdering af effekt af
reduktion af aflastninger

fortyndet spildevand

•
•

Ændret arealanvendelse
Reduceret
oversvømmelseshyppighed

•

Vurdering af reduktion af
oversvømmelsesfrekvens

Data og beregninger af eksisterende og planlagte udledninger er baseret på områdeplanen /1/ og
udkast til tillæg til spildevandsplanen /2/ og bilag hertil.
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5.

FORBINDELSE TIL ANDEN PLANLÆGNING
I de følgende afsnit beskrives, hvordan tillæg til SP2017 er forbundet med andre relevante planer.
Derudover præsenteres relevante overordnede politikker og strategier.

Figur 5-1 Spildevandsplanen og områdeplanernes forbindelse til øvrige statslig og kommunal planlægning.
Illustration fra Spildevandsplanen 2017 /3/.

Statslig planlægning
5.1.1
Vandområdeplaner
Kravene til beskyttelse af overfladevand og grundvand er fastsat i Miljømålsloven, LBK nr. 119 af
26/01/2017, som udmønter EU's vandrammedirektiv, der skal beskytte vandmiljøet i alle EUlande. Miljømålsloven fastlægger et generelt miljømål om, at der skal opnås god økologisk tilstand
i alle Danmarks søer, vandløb og kystvande, samt i grundvand.
Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere
vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's
vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og
videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021 /21/.
Basisanalysen af de ferske vandområders tilstand er klar /22/ og bliver anvendt her, som det
bedste udtryk for den aktuelle tilstand, men selve vandområdeplanerne for planperiode 20212027 er forsinket og vil først blive offentliggjort i senere 2021. Disse har derfor ikke kunnet indgå
i grundlaget for prioriteringerne i tillægget til spildevandsplanen.
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Målet med vandområdeplanerne er at opnå:
•
•
•
•

Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold
Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor.
Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof.
Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forureningen fra f.eks. boliger uden
kloak, renseanlæg og kloakoverløb.

For Rudersdal Kommune er der i vandområdeplanerne for 2015-2021 sat mål for miljøtilstanden
af en række vandløb søer og kystvande, og der er foretaget tilstandsvurdering af en række
parametre. På basis heraf er der udpeget en række overløbsbygværker hvor der skal foretages en
indsats, og der er for en række af kommunens søer givet reduktionsmål, der anses for
nødvendige for at opnå god økologisk tilstand. Relevant for tillæg 03 er at den eksterne
fosforbelastning til Søllerød Sø, Vejlesø og Furesø skal reduceres med hhv. 64 kg/år, 110 kg/år og
207 kg/år, hvis søerne skal kunne opnå god økologisk tilstand. Dette skal dog kvalificeres gennem
en detaljeret belastningsopgørelse /21/.
5.1.2
Naturplaner
Natura 2000-planerne er planer for, hvordan fremgangen i den vigtigste natur i Natura 2000områderne sikres. Kravene til Natura 2000-planlægningen er fastsat i miljømålsloven og i
skovloven. Hver plan indeholder en langsigtet målsætning for naturen i området og en indsats,
der skal gennemføres i planperioden. På basis heraf udarbejder kommunerne kommunale
handleplaner. Natura 2000-planen rummer ikke indsatskrav for vandkvaliteten, da disse krav
fastlægges i vandområdeplanerne /21/.
Rudersdal Kommunes planlægning
Det er et politisk mål for kommunen at forbedre vandmiljøet i Søllerød Sø og Vejlesø. De to søer
prioriteres højt bl.a. på grund af deres rekreative værdi for kommunen. /3/.
Rudersdal Kommune har i 2016 vedtaget mål om renere vandmiljø i kommunen som beskrevet i
indsatsplanen ”Miljøindsats i søer”, og nedbringelse af belastningen fra overløb som foreskrevet i
vandområdeplanerne er en forudsætning herfor. Spildevandsbelastningen til søerne er stadig for
høj, til at en varig effekt af en evt. restaurering kan forventes /4/.
5.2.1
Kommuneplan og klimatilpasningsplan
Kommunens Klimatilpasningsplan, der er en del af Kommuneplan 2017, beskriver mål for
tilpasning til nuværende og fremtidigt klima herunder øgede regnmængder og risiko for
oversvømmelser. Følgende to målsætninger fra klimatilpasningsplanen er især relevante ved
renovering og nyanlæg af spildevandsanlæg:
•
•

at adskille regnvand fra spildevandet, hvor det er muligt, med henblik på at forebygge og
mindske skaderne af skybrud.
at håndtere regnvandet lokalt og betragte det som en ressource til at øge kvaliteten i
naturen, byrummene og fritidsområderne

Ved separering af regn- og spildevand vil man på sigt hindre, at spildevand stuver til terræn.
Samtidig vil afløbssystemet blive opgraderet til at kunne håndtere mere vand. Der vil blive
arbejdet både med håndtering og forsinkelse lokalt og afledning til vandområder og arealer
indrettet til regnvandshåndtering. Gældende serviceniveau for vand på terræn ved en 5-årsregnhændelse fastholdes, som beskrevet i gældende spildevandsplan /3/ og /5/.
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6.

VÆSENTLIGHEDSVURDERING
Indledning
I forbindelse med planlagt omlægning af spildevandsafledningen i Rudersdal Kommune vil
udledningerne af regn- og spildevand til Furesø, Vejlesø og Søllerød Sø ændres. Da det ikke
umiddelbart kan udelukkes, at omlægningen kan påvirke Natura 2000-område nr. 139 ”Øvre
Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov” væsentligt, skal der derfor foretages en
væsentlighedsvurdering jævnfør Habitatbekendtgørelsen /11/. Dvs. at det skal vurderes, om
ændringen kan påvirke Natura 2000-området væsentligt, herunder om ændringen kan påvirke
naturtyper eller arter, der optræder på udpegningsgrundlaget, så væsentligt, at en nærmere
konsekvensvurdering er påkrævet.
Syv kilometer nedstrøms Furesø, og nedstrøms Lyngby Sø, mellem Brede og Ørholm starter
Natura 2000-område nr. 144 ”Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave”, der strækker sig til
udløbet i ved Strandmøllen. Dette område vurderes på forhånd ikke at blive påvirket væsentlig af
udledningerne fra Rudersdal Kommune og vil ikke blive vurderet yderligere, ud over en kort
kommentar i den samlede vurdering.
Som grundlag for vurderinger benyttes foreliggende data indsamlet i forbindelse med NOVANAovervågningsprogrammet samt andre tilgængelige data om Furesøens tilstand og beskrivelser af
udviklingen af miljøtilstanden i søen. Der er ikke udført feltarbejde i forbindelse med vurderingen.
Eksisterende forhold
6.2.1
Udpegningsgrundlag og målsætninger
Natura 2000-område nr. 139 omfatter Habitatområde H123 og Fuglebeskyttelsesområde F109.
Området er stort og varieret, og udpegningsgrundlaget omfatter en række skove, adskillige
moser, vandløb og fire store søer. I Rudersdal Kommune ligger Furesø, Vaserne og
Dumpedalsrenden indenfor både habitat- og fuglebeskyttelsesområde, og ved den sidste justering
i 2018 kom også Malmmosen med i habitatområdet /9/.
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Figur 6-1 Natura 2000-område nr. 139 består af Habitatområde H123 og Fuglebeskyttelsesområde F109.

Udpegningsgrundlaget for Habitatområde H123 og Fuglebeskyttelsesområde F109 fremgår af
nedenstående Tabel 6-1. De naturtyper, der kan blive direkte påvirket af den planlagte
omlægning af spildevandsafledningen, er kransnålalge-sø (3240), næringsrig sø (3150) og
vandløb (3260).
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Tabel 6-1 Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 139 bestående af Habitatområde nr. 123 og
Fuglebeskyttelsesområde nr. 109 /8/.

6.2.2
Målsætninger
Målet med Natura 2000-området er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er
udpeget for at beskytte. Det betyder, at det samlede areal af udpegede naturtyper/levestedet skal
være stabilt, eller i fremgang hvis naturforholdene tillader det.
Der skal i særlig grad ske en indsats for naturtyperne rigkær, kalkoverdrev, kildevæld, og arterne
lys skivevandkalv, stor kærguldsmed, stor vandsalamander og plettet rørvagtel /6/
For naturtyper og arter der ikke er prioriterede, er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det
betyder, at tilstanden og det samlede areal af naturtyperne eller udbredelse af arter stabiliseres
eller øges.
I forhold til vurderingen af påvirkningerne fra nærværende Tillæg 03 til spildevandsplan for Holte
Dronninggård og Øverød er især Furesøen og Dumpedalsrenden relevant.
I forhold til vurderingen af påvirkningerne fra nærværende tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 for
Holte, Dronninggård og Øverød er især Furesøen og Dumpedalsrenden relevant.
Dumpedalsrenden
Dumpedalsrenden har sit udspring i Rude skov og er rørlagt indtil 100 m før krydsningen med
Kongevejen. Herefter har den et relativt stejlt forløb gennem Dumpedalen, hvorefter den krydser
jernbanen, der udgør afgrænsningen af Vaserne. På det ca. 1 km lange stykke i Vaserne og
Natura 2000-området inden udløbet i Furesø, har vandløbet kun svag hældning og forløber langs
en sti i elle- og askeskov. Den gennemsnitlige vandføring er ca. 20 l/s /18/. Vandløbet er muligvis
omfattet af naturtypen vandløb med vandplanter (3260), men naturtypen er endnu ikke kortlagt i
området, og vandløbet er ikke prioriteret eller målsat i Natura 2000-planen. Mål og vurderinger er
derfor baseret på den statslige vandplanlægning. Målsætningen for vandløbet om ”god økologisk
19/45

Rambøll - Miljørapport for Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 for Holte, Dronninggård og Øverød

tilstand” er ifølge nyeste basisanalyse ikke opfyldt /22/. Det skyldes diversiteten af bunddyr
(DVFI) og især af fisk (DVVFa). En væsentlig årsag kan være belastning fra tre
overløbsbygværker /21/, og at Dumpedalsrenden i perioder helt eller delvist udtørrer /18/.

Tabel 6-2 Miljømål, tilstand og risiko for manglende målopfyldelse for Dumpedalsrenden /22/

Dumpedalsrenden, ID: o8561
Miljømål

God økologisk tilstand
God kemisk tilstand

Tilstand

Dårlig økologisk tilstand
•

Bentiske invertebrater

Moderat økologisk tilstand

•

Makrofytter

God økologisk tilstand

•

Fisk

Dårlig økologisk tilstand

•

Nationalt specifikke stoffer

Ukendt

Ukendt kemisk tilstand
Risiko

•

Risiko for manglende

Nej

målopfyldelse for samlet
økologisk tilstand/potentiale i
2027
•

Risiko for manglende

Kan ikke risikovurderes

målopfyldelse for kemisk
tilstand i 2027

Furesø
Ifølge den gældende basisanalyse for Vandområdeplan 2016-2021, er Furesø karakteriseret som
naturtype 3150 ”næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks”, der kan
være klarvandede, men ofte er mere eller mindre næringsbelastede /1/. I basisanalysen for den
kommende periode 2022-2027 skifter søen naturtype til 3140 ”kalkrige søer og vandhuller med
kransnålalger”, der typisk er rene eller kun svagt eutrofierede /9/. I den første basisanalyse fra
2010-2015 var Furesø karakteriseret som naturtype 3140x3150, dvs. både kransnålalgesø og
næringsrig sø med flydeplanter eller store vandaks /8/. I Miljøstyrelsens oversigt over danske
naturtyper i Natura-2000 er Furesø nævnt som typeeksempel på naturtype 3150 /15/.
Historisk, dvs. i starten af 1900-tallet, var Furesø kendt for sin udbredte og usædvanlig artsrige
vegetation, med små og store arter af blomsterplanter dominerende ned til ca. 5 m’s dybde og
med kransnålalger dominerende fra 5 m og ned til dybdegrænsen på ca. 8 meter. Med
eutrofieringen af søen forsvandt kransnålalgerne og dybdegrænsen for den øvrige vegetation blev
stærkt reduceret. I 1990’erne genindvandrede nogle arter af kransnålalgerne, og de har siden
været et fast og stigende indslag i vegetationen. Der er dog i de sidste 10 år ikke sket væsentlige
ændringer i Furesøens tilstand /10/, og den skiftende karakterisering af søen må skyldes ændrede
vurderingskriterier eller opdatering Miljøstyrelsens ”Nøgle til identifikation af danske naturtyper på
habitatdirektivet”/14/. Fra et biologisk synspunkt, vurderes det, at søen bedst beskrives som
3150, men med indslag af kransnålalger, eller som i den første analyse 3140 x 3150.
For store søer målsat i den statslige vandområdeplanlægning, udarbejdes der ikke særskilte mål
og vurderinger i Natura 2000-sammenhænge. I stedet baseres vurderingerne på de målsætninger
og vurderinger, der udarbejdes i vandplansammenhænge. Miljømålet for Furesø er ”god økologisk
tilstand”. I basisanalysen for vandområdeplaner 2015-2021 og 2021-2027 er søen vurderet til at
have moderat tilstand. Tilstanden af vandplanter er ”høj”, mens tilstanden af fytoplankton og fisk
kun er ”moderat” i basisanalyse 2015-2021. I basisanalyse 2021-2027 er tilstanden for fisk øget
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til ”høj”, men plankton er stadig kun ”moderat” og dermed er den samlede tilstand også kun
moderat, hvormed søen ikke lever op til målsætningen.

Tabel 6-3. Miljømål tilstand og risiko for manglende målopfyldelse for Furesø /22/

Furesø, ID:
Miljømål

754

God økologisk tilstand
God kemisk tilstand

Tilstand

Moderat økologisk tilstand
•

Bentiske invertebrater

Moderat økologisk tilstand

•

Makrofytter

Høj økologisk tilstand

•

Fisk

Høj økologisk tilstand

•

Fytoplankton

Moderat økologisk tilstand

•

Nationalt specifikke stoffer

Ikke-god kemisk tilstand

Ikke god-kemisk tilstand
Risiko

•

Risiko for manglende

Ja

målopfyldelse for samlet
økologisk tilstand i 2027
•

Risiko for manglende
målopfyldelse for kemisk

Ja

tilstand i 2027

Årsagerne til den manglende målopfyldelse for den økologiske tilstand er
næringsstofbelastningen, både tidligere tiders og den nuværende. Søen har tidligere været hårdt
belastet af urenset spildevand, og meget fosfor ligger stadig på bunden af søen, hvorfra det
langsomt frigives. Søen har et meget langsomt vandskifte; den gennemsnitlige opholdstid for
vandet er over 10 år, og det tager derfor lang tid for fosforoverskuddet at blive skyllet ud /10/.
Desuden er den eksterne belastning med næringssalte ikke bragt helt ned på et niveau, der selv
uden den interne frigivelse vil sikre en ”god økologisk tilstand”.
Furesøen er hver sommer siden 2003 blevet tilført ilt i et forsøg på at binde den overskydende
fosfor kemisk. Resultaterne mht. til fosfor og fytoplanktonniveau har været nedslående /5/. Efter
at have været trængt stærkt tilbage frem til midten af 1990’erne har undervandsvegetationen
været i fremgang, men både artssammensætning og især dybdegrænser, er stærkt svingende, og
den nyeste undersøgelse fra 2017 var den dårligste i mere end 10 år. Bundfaunaen har nydt godt
af det kunstigt høje iltniveau ved bunden, og det samme har fiskebestanden, der har en god
sammensætning domineret af aborre.
Den eksterne belastning er vandområdeplan 2015-2021 vurderet til omkring 1000 kg P/år og med
en målbelastning på 793 kg P/år, dvs. at de skal reduceres med 207 kg P/år for at nå målbelastningen. Disse tal er omgærdet med nogen usikkerhed, men under alle omstændigheder er
vurderingen, at der er behov for at begrænse udledningerne af især fosfor betydeligt. Vandets
opholdstid i søen varierer med nedbør og varierer mellem 5,3 til 16 år, svarende til mellem 8 og
24 mio. m3/år /16/.
Furesø lever ikke op til målet om ”god kemisk tilstand” mht. EU-prioriterede stoffer, det skyldes
overskridelser af miljøkvalitetskrav for kviksølv og kviksølvforbindelser i biota og for antracen i
sedimentet. Begge stoffer kan stamme fra spildevand.
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Metode
For at leve op til Habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1, gennemføres en væsentlighedsvurdering af
projektets mulige påvirkning af udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området. Da der med tillæg
03 til Spildevandsplan 2017 kan forudses ændringer i tilledningen af spildevand og overfladevand,
vurderes derfor betydningen af ændringen af tilførslen af næringsstoffer og andre stoffer til
Furesø.
Ifølge vejledningen til habitatbekendtgørelsen /12/ skal udtrykket væsentligt fortolkes objektivt,
men skal samtidig også ses i forhold til de lokale miljø- og naturforhold i det konkrete Natura
2000-område. Det er en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, hvis en plan eller et
projekt risikerer at skade bevaringsmålsætningen området. Påvirkningen skal vurderes ud fra, om
den er så væsentlig, at gunstig bevaringsstatus ikke kan opretholdes, eller der ikke kan opnås
gunstig bevaringsstatus i fremtiden. Naturtyperne og arterne skal således være stabile eller i
fremgang.
Ifølge vejledningen til habitatbekendtgørelsen er en påvirkning som udgangspunkt ikke væsentlig:
•

•

hvis påvirkningen skønnes at indebære negative udsving i bestandsstørrelser, der er
mindre end de naturlige udsving, der anses for at være normale for den pågældende art
eller naturtype, eller
hvis den beskyttede naturtype eller art skønnes hurtigt og uden menneskelig indgriben at
ville opnå den hidtidige tilstand eller en tilstand, der skønnes at svare til eller være bedre
end den hidtidige tilstand. Generelt vurderes det, at der er tale om kort tid, hvis der sker
en naturlig retablering af naturens tilstand inden for ca. et år. Midlertidige forringelser
eller forstyrrelser i en eventuel anlægsfase, der ikke har efterfølgende konsekvenser for
de arter og naturtyper Natura 2000-området er udpeget for at beskytte, er almindeligvis
ikke væsentlig påvirkning.

Væsentlighedsvurderingen er baseret på eksisterende viden og inddrager de bevaringsmålsætninger og tilstande, som er beskrevet i basisanalysen og gældende Natura 2000-plan for
perioden 2016-2021
Påvirkning
Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 forudsætter anlæg af et nyt regnvandsbassin, BC08, øst for Sbanen, med afløb til Dumpedalsrenden. Samtidig lukkes nuværende overløbsbygværker i
fællessystemet i samme område. Dumpedalsrendens nederste afsnit gennem Vaserne får dermed
forøget vandføringen med i gennemsnit 1,5 l/s, og samtidig reduceret næringsbelastningen og
belastningen med iltforbrugende stoffer (BOD).
Den eksterne belastning af Furesø er ifølge vandområdeplan 2015-2021 vurderet til omkring 1000
kg P/år og med en målbelastning på 793 kg/år. Stavnsholt Renseanlæg i Furesø Kommune er det
er det eneste renseanlæg med udledning til Furesø. Derudover er det overløbsbygværker, der
aflaster fortyndet spildevand til søen, når det regner, der står for den væsentligste belastning
/16/. Foruden den direkte udledning til søen via renseanlæg, overløbsbygværker, mindre vandløb
og atmosfærenedfald, er tilførsel fra Farum Sø og Vejlesø via hhv. Fiskebæk og Vejlesø Kanal
yderligere væsentlige kilder til belastning. Vejlesø modtager vand fra Søllerød Sø, og begge søer
har et relativt højt fosforindhold, på grund af både nuværende og tidligere tiders belastning med
spildevand.
Nærværende tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 for Holte, Dronninggård og Øverød vurderer
mulighederne for at reducere belastningen af vandmiljøet med spildevand, ved separering af regn
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og spildevand, således at spildevand ledes til renseanlæg uden overløb til Furesø, mens regnvand,
efter BAT-rensning, i åbne vådbassiner eller tilsvarende, ledes til lokale recipienter. Det betyder i
store træk, at der vil blive tilført mere vand og færre næringssalte til lokale recipienter.
Tabel 6-4 viser belastningen af Furesø med vand og næringssalte i den nuværende situation og
ved fuld separering af regn og spildevand under hensyntagen til, at en forøget vandmængde til
Søllerød Sø og Vejlesø giver en forøget udstrømning af vand og næringssalte gennem Vejlesø
Kanal.

Tabel 6-4 Udledning af vand og belastning af Furesø med kvælstof og fosfor i den nuværende situation og ved
fuld separering af regn og spildevand /2/. Belastningen fra Vejlesø er beregnet ud fra den forøgede
vandmængde og den gennemsnitlige næringssaltkoncentration i Vejlesø Kanal i 2018-2020.

Status
Vand
m³/år
Furesø, direkte overløb
Via Dumpedalsrenden
Via Vejlesø Kanal
I alt
Ændring

107.646
6.850
153.408
267.904

Plan
Tot-N
kg/år]
1.269
82
146
1.497

Tot-P
kg/år
211
14
13
238

Vand
m³/år
203.258
51.132
506.420
760.810
492.906

Tot-N
kg/år
243
61
481
785
-712

Tot-P
kg/år
18
5
44
67
-171

Vurdering
Ved fuld separering og anlæg af regnvandsbassin BC08 får Dumpedalsrendens nederste del
forøget vandføringen med i gennemsnit 1,5 l/s og får reduceret belastning med næringsstoffer og
iltforbrugende stoffer. Det er dog ikke i denne del af vandløbet, at problemet med tørlægning er
størst, og selvom bassinets afløb, i modsætning til de nuværende overløbsbygværker, er droslet
til naturlig afstrømning med et maksimum på ca. 15 l/s, giver det ikke vand i længere perioder
uden nedbør. Ændringen er dog en forbedring, og det vurderes, at der ikke er arter eller habitater
på udpegningsgrundlaget, der vil blive påvirket væsentligt eller negativt. Anlægget af bassinet
bidrager også positivt med øget vandføring og reduceret næringsstofbelastning til Furesø. En
robusthedsanalyse af Dumpedalsrenden viser, at der kan afledes mindst 1,5 l/s/red ha fra et
separatkloakeret opland til Dumpedalsrenden. Der kan formentlig afledes væsentlig mere, især
nedstrøms Vasevej, hvor underføringen af vandløbet udgør en begrænsning/35/.
Fuld separering af regn og spildevand beregnes til at give en reduktion af Rudersdal Kommunes
fosforbelastning af Furesø fra omkring 240 kg til ca. 70 kg P/år, dvs. en reduktion på ca. 170 kg.
Samtidig bliver kvælstofbelastningen halveret, og vandføringen gennem Furesø forøges med ca.
500.000 m3/år, svarende til ca. 15 l/s. Furesøs miljøtilstand vil i lang tid frem være domineret af
intern fosforbelastning, men både reduktion af den eksterne næringsstofbelastning og den
forøgede vandføring peger i den rigtige retning. Fosforreduktionen er en væsentlig del af del af
den fosforreduktion på 207 kg P/år, som er forudsat i vandområdeplanerne og er dermed en
forudsætning for, at der på sigt kan opnås målopfyldelse ift. vandområdeplanerne.
Naturtypen 3140 ”kransnålalgesø” trives bedst under oligotrofe-mesotrofe forhold, og vurderes
derfor at blive positivt påvirket ved tiltaget. Også naturtypen 3150 ”næringsrige søer og
vandhuller med flydeplanter eller store vandaks” vil blive påvirket positivt, idet (lys)forholdene for
vandplanterne på sigt vil forbedres ved den reducerede næringsstofbelastning.
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På basis af ovenstående vurderes det, at der ikke er arter eller habitater på udpegningsgrundlaget, der vil blive påvirket væsentligt eller negativt ved fuld separering af regn og
spildevand. Det vurderes derfor også, at der ikke er behov for en nærmere konsekvensvurdering
for Natura 2000-område nr. 139 ”Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov”.
Det vurderes desuden, at der ikke er IV-arter knyttet til sø eller vandløb, der kan blive påvirket af
de planlagte tiltag.
Natura 2000-område nr. 144 ”Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave” ligger, som nævnt i
indledningen, ca. 7 km nedstrøms Furesø og med Lyngby Sø ind imellem og med tilløb fra
Bagsværd Sø. Selvom vandløb med vandplanter (3260) indgår i udpegningsgrundlaget for
området, vurderer vi, at der ikke er grund til en nærmere vurdering, da vandkvaliteten vil være
styret af forholdene i Lyngby Sø, der er domineret af intern fosforbelastning. Vandføringsforøgelsen vil være ubetydelig om end positiv, da den samlede vandføring er væsentlig højere, så
langt nedstrøms Furesø. Separatkloakeringen af Holte, Dronninggård og Øverød betyder en
reduktion af vandmængden til renseanlæg Mølleåværket med i størrelsesorden 500.000 m³/ år, og
en afledt effekt heraf kan være en reduktion i mængden af overløb til Mølleåen fra andre
fællessystemer tilsluttet renseanlægget. Dette vurderes heller ikke yderligere. Selve Mølleåværket
udleder renset spildevand og eventuelle overløb direkte til Øresund
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7.

MILJØVURDERING
Miljøvurderingen er så vidt muligt opdelt efter recipienter startende med Søllerød Sø øverst i
vandsystemet, fulgt af Vejle Sø og Furesø.

Figur 7-1. Kort over de tre store søer behandlet i miljøvurderingen samt Dumpedalsrenden.

Ved beregningerne af indholdet i det udledte fraseparerede regnvand er det antaget, at der
benyttes våde regnvandsbassiner dimensioneret efter forskrifterne i /29/, og de typiske
stofkoncentrationer angivet heri er anvendt ved beregningerne. Bassinerne indeholder et
permanent vådvolumen med en dybde på 1-1½ m samt et stuvningsvolumen, der sikrer, at
bassinerne kan klare mindst en 5-års-regnhændelse. Bassinernes bund er tæt, for at beskytte
grundvandet og for at beskytte bassinerne mod udtørring. Bassinerne har et for-bassin, der
fungerer som sandfang, og udløbet er droslet i fornødent omfang, for at beskytte vandløb mod
store udsving i vandføring.
Søllerød Sø
Søllerød Sø er en 13,6 ha stor sø, en langsø, med relativt stejle sider og med en maksimal dybde
på 8,5 meter og et volumen på 750.000 m3. Søen har tilløb af Kirkeskov bæk i østenden og afløb
til Vejlesø gennem den delvist rørlagte Bækrenden i vestenden. Vandets opholdstid i søen er
beregnet til 3,6 år /25/.
Søllerød Sø modtager regnvand og kloakoverløb fra Øverød og har afløb til Vejlesø via
Bækrenden. I den gældende vandområdeplan 2015-2021 er der opgjort et indsatsbehov på fosfor
på 64 kg P/år /20/.
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Figur 7-2. Søllerød Sø og det tilhørende opland (grøn)

Vand, flora og fauna. Eksisterende forhold og miljøstatus
Søllerød Sø har tidligere været meget hårdt belastet med urenset spildevand og udledninger fra
både Kirkeskov Rensningsanlæg og Sødal Dampvaskeri /25/. I 1970’erne blev vaskeriet nedlagt
og udledningen fra rensningsanlægget blev afskåret. Søen belastes stadig af overløb fra
fælleskloakken, samtidig med at der er aflejret store mængder fosfor på bunden af søen, der kan
frigives om sommeren, når søen lagdeles og bundvandet bliver iltfrit. I flere perioder siden
1970’erne er det meget fosforholdige bundvand i søen blevet pumpet til kloak, i et forsøg på at
forbedre vandkvaliteten og for at begrænse belastningen af Vejlesø. Vandkvaliteten er da også
blevet forbedret gennem de sidste 30 år, men beregninger anslår at der stadig ligger omkring 610 t fosfor i sedimentet, der kan frigives i fremtiden.
Den økologiske tilstand er stadig betegnet som dårlig i vandområdeplanernes basisanalyse, på
grund af et meget højt indhold af klorofyl, der skyldes det høje fosforindhold. Fosforindholdet er
så højt, at kvælstof kan blive begrænsende for planktonproduktionen om sommeren. Det høje
klorofylniveau er formodentlig også årsag til, at vandplanter og fiskebestand er bedømt som
”ringe” /31/. Der er ikke registreret vandplanter i søen de seneste 100 år /25/. Den kemiske
tilstand er vurderet som ikke-god, pga. et højt indhold af anthracen, naphtalen og
methylnaphthalener i sedimentet. Stofferne hører til gruppen af polyaromatiske hydrocarboner
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(PAH’er), der især optræder i spildevand og i mindre grad i separatkloakerede regnvandsudløb
/32/.
Bækrenden er rørlagt bortset fra de første 150 m. Vandløbet er ikke målsat eller vurderet.
Hovedparten af Øverød er fælleskloakeret og vandet afledes til rensning på Mølleåværket. Mod
nordøst findes et lille separatkloakeret område, som afvander regnvand til hhv. Aborredammen og
Skalledammen, der har afløb mod nordøst til Agersø, og til Suderdammen, der har afløb mod syd
til Søllerød Sø. Ved Søllerød Sø er der i dag tre overløb fra fællessystemet, der tilsammen aflaster
mere end 80 kg P/år til søen. Derudover er der fire mindre regnvandsudløb uden bassiner, der
tilsammen tilfører lidt under 2 kg P/år, alt i alt tilføres der ca. 83 kg P/år med spildevand (Tabel
7-1).
I den gældende vandområdeplan 2016-2021 er der opgjort et indsatsbehov for fosfor i Søllerød
Sø på 64 kg P/år /20/.

7.2.1
Plan
Ved en opgradering af fællessystemet vil den eksterne fosforbelastning til Søllerød Sø blive
nedbragt med ca. 72 kg P/år /1/ og /2/. Til gengæld vil der blive tilført mindre vand, og vandets
opholdstid i søen vil dermed stige til knap fem år. Udskylningen af det ophobede fosfor vil derfor
tage længere tid end i dag.
Ved fuld separering føres spildevandet til Mølleåværket, og regnvandet ledes via våde
regnvandsbassiner til Søllerød Sø. Antal og placering af regnvandsbassiner er ikke endelig
fastlagt.
Fuld separering betyder, at udledningen af vand til søen øges med ca. 250.000 m³/år (Tabel 7-1),
svarende til en fordobling af vandtilførslen og dermed en halvering af vandets opholdstid i søen,
fra 3,6 til 1,8 år. Det betyder også, at Mølleåværket spares for at rense 250.000 m³ forholdsvis
rent regnvand om året. Fosfor- og kvælstoftilførslen til Søllerød Sø vil blive reduceret til hhv. 30
kg P/år og 127 kg/år.
Tabel 7-1 Belastningen af Søllerød Sø med vand, kvælstof og fosfor fra regn- og spildevand i den nuværende
situation og ved fuld separering af og regn spildevand /2/. Dertil kommer tilførslen fra Kirkeskov Bæk.

Status
Søllerød Sø
Vand
m³/år
Fællesvand
41.671
Regnvand
5.706
Ialt
Ændring

47.377

Tot -N
kg/år]
489
12

Tot-P
kg/år
81,4
1,7

501

83,1

Plan
Vand
m³/år
0
301.900
301.900
254.523

Tot-N Tot-P
kg/år kg/år
0
0
374
30,0
374
-127

30,0
-53,1

Ud over at nedsætte fosforbelastningen fra regn- og spildevand til Søllerød Sø med 53 kg P/år,
betyder den øgede vandmængde, at hvis der er en overkoncentration på fx 0,2 mg P/l i søen i
forhold til det udledte regnvand, vil der netto ”tabes” yderligere 50 kg P/år med afløbsvandet til
Vejlesø, og dermed vil en udskylning af den fosfor, der er ophobet i søen, blive fremmet.
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Den samlede effekt af reduceret belastning og forøget udskylning vil betyde, at der hurtigere
opnås en forbedret økologisk tilstand end ved opgradering af fællessystemet, hvor udskylningen
af det ophobede fosfor mindskes.
7.2.2
Vurdering
Uden indgreb vil den store eksterne fosforbelastning sammen med den høje interne belastning fra
fosfor i bundsedimentet betyde, at den dårlige økologiske tilstand formentlig vil forblive uændret.
Ved fuld separering er belastningsreduktionen beregnet til 53 kg P/år, og den forøgede
vandgennemstrømning giver yderligere en forøget udskylning af den ophobede fosfor. Dette
betyder dog ikke at der hurtigt vil blive en synlig forbedret vandkvalitet og biodiversitet i søen, da
der stadig ligger store mængder fosfor bundet i sedimentet. Det vil tage mange år før dette fosfor
enten er skyllet ud af søen eller begravet i sedimentet som tungtopløselige forbindelser. Men,
belastningsreduktionen er en forudsætning for, at en god økologisk tilstand overhovedet kan
opnås på længere sigt, og også en forudsætning for, at man kan begynde at tænke i
restaureringstiltag, for evt. at fremskynde opnåelse af den gode tilstand.
Ifølge den statslige vandområdeplan 2015-2021 skal den eksterne fosforbelastning til Søllerød Sø
reduceres med ca. 64 kg P/år for at Søllerød Sø skal kunne opnå god økologisk tilstand. Med den
planlagte belastningsreduktion og forøget vandgennemstrømning må vandområdeplanens krav
om reduceret fosforbelastning betragtes som tæt på opfyldt. PAH’er i afstrømmende regnvand
reduceres effektivt ved passage af våde regnvandsbassiner /30/, således at belastningen ikke
fortsætter.
Vejlesø
Vejlesø har et lidt større areal end Søllerød Sø med et areal på 16,7 ha. Til gengæld er største
dybde kun 6,7 meter og volumenet 587.000 m3. Søens væsentligste tilløb er Bækrenden samt en
lang række regn- og kloakoverløb, hvoraf de fleste tilgår den rørlagte del af Bækrenden. Søen har
afløb gennem den knap 400 m lange og ca. 12 m brede gravede kanal, Vejlesø Kanal, til
Storekalv i Furesø. Vandets opholdstid i søen er beregnet til ca. 2,2 år /25/.
Vejlesø modtager hovedsagelig regnvand og kloakoverløb fra Holte og kun en mindre del fra
Dronninggård. Søen modtager regnvand fra bl.a. Valdekær og urenset vejvand fra Kongevejen. I
den gældende vandområdeplan 2015-2021 er der opgjort et indsatsbehov på fosfor på 110 kg
P/år /20/.
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Figur 7-3. Vejlesø og det tilhørende opland (lyserød) i det centrale Holte

7.3.1
Vand, flora og fauna. Eksisterende forhold og miljøstatus
Vejlesø har ikke historisk været så hårdt belastet af direkte udledninger som Søllerød Sø, men
den har været svært belastet af afløbet fra Søllerød Sø og siden også af overløb fra
fælleskloakker. Ligesom i Søllerød Sø er tilstanden blevet forbedret gennem de sidste 30 år, men
den økologiske tilstand er stadig betegnet som dårlig i vandområdeplanernes basisanalyse, på
baggrund af et meget højt indhold af klorofyl. Det skyldes det høje fosforindhold i vandet, som er
et resultat af både direkte tilløb og frigivelse af fosfor fra sedimentet. Beregninger anslår, at der
ligger omkring 7-14 t fosfor i sedimentet, der kan frigives i fremtiden.
Den kemiske tilstand i Vejlesø er vurderet som ikke-god, pga. et højt indhold af anthracen og
methylnaphthalener i sedimentet. Stofferne hører til gruppen af polyaromatiske hydrocarboner
(PAH’er), der især optræder i spildevand og i mindre grad i separatkloakerede regnvandsudløb
/32/.
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Vejlesø Kanal er en åben ca. 12 m bred kanal, der ikke er målsat eller vurderet.
Udledningerne til Vejlesø stammer fra Holte og Dronninggård, der hovedsageligt er
fælleskloakeret, og hvorfra vandet ledes til rensning på Mølleåværket. Der er 16 overløb fra de
fælleskloakerede områder, der har udløb til Bækrenden eller direkte til Vejlesø, og de belaster
søen med 104 kg P/år. Derudover er der syv regnvandsudløb, der tilsammen belaster med
yderligere 13 kg P/år, så den samlede spildevandsbelastning er på i alt 117 kg P/år (Tabel 7-2).
Derudover tilføres søen omkring 50 kg P/år fra Søllerød Sø og fraføres en næsten tilsvarende
mængde gennem Vejlesø Kanal til Furesø.
I 2018 skete der et brud på en spildevandsledning, der fører urenset spildevand gennem Vejlesø.
Det blev anslået, at der i forbindelse med uheldet blev udledt ca. 16.000 m3 spildevand med et
indhold 230 kg fosfor. Som en afværgeforanstaltning har Novafos midlertidigt opstillet en
container med et filtreringsanlæg ved Holte Havn, der pumper søvand igennem filtre og fjerner
partikler, herunder partikulært bundet fosfor.
7.3.2
Plan
Ved en fuld opgradering af de eksisterende fællessystemer ledes spildevand til Mølleåværket, og
de allerede regnvandsseparerede kloakoplande inklusive Kongevejen renses i et ACTIFLO®-anlæg
ved Holte Havn inden udledning til Vejlesø. Ved en fuld opgradering af fællessystemet vil den
eksterne fosforbelastning blive nedbragt med ca. 105 kg P/år /1/ og /2/. Til gengæld vil der blive
tilført mindre vand. Vandets opholdstid i søen vil stige til 3 år, og udskylningen af det ophobede
fosfor vil tage længere tid.
Ved fuld separering føres spildevandet til Mølleåværket og regnvandet ledes til Vejlesø. Da det
vurderes, at der ikke er plads til et tilstrækkelig stort regnvandsbassin i Holte Centrum, opføres et
ACTIFLO®-anlæg ved Holte havn, der renser regnvandet inden udledning Vejlesø.
Fuld separering betyder, at fosforbelastningen af Vejlesø reduceres fra 117 til 19 kg P/år, og at
udledningen af vand til søen øges med ca. 100.000 m³/år (Tabel 7-2) svarende til en fordobling af
vandtilførslen og dermed en reduktion af vandets opholdstid i søen, fra 2,2 til 1,5 år. Det betyder
også, at Mølleåværket spares for at rense 100.000 m³ forholdsvis rent regnvand om året.

Tabel 7-2 Belastningen af Vejlesø med vand, kvælstof og fosfor fra regn- og spildevand i den nuværende
situation og ved fuld separering af regn- og spildevand /2/. Dertil kommer belastningen fra Søllerød Sø.

Status
Vejlesø
Vand
m³/år
Fællesvand
62.271
Regnvand
43.760
Ialt
106.031
Ændring

Tot-N
kg/år]
624
88
712

Tot-P
kg/år
103,7
13,0
116,7

Plan
Vand
m³/år
0
204.520
204.520
98.489

Tot-N
kg/år
0
269
269
-443

Tot-P
kg/år
0
19,4
19,4
-97,0

Hvis fuld separering også gennemføres i oplandet omkring Søllerød Sø, betyder den samlede
forøgede vandmængde på i alt 350.000 m³/år, at opholdstiden i Vejlesø reduceres til ca. 1 år, og
at eksporten af fosfor til Furesø forøges med ca. 30 kg til anslået 44 kg P/år ved de nuværende
koncentrationer af fosfor i Vejlesø. Både tilførslen fra Søllerød Sø og eksporten til Furesø vil aftage
med tiden, efterhånden som puljerne i sedimenterne udtømmes.
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ACTIFLO®-anlægget
Der mangler plads i Holte Centrum til at anlægge regnvandsbassiner af en tilstrækkelig størrelse,
til at betjene de over 30 ha reduceret areal, der afvander til Vejlesø. Det planlægges derfor at
anlægge et ACTIFLO®-anlæg ved bredden af Vejlesø ved Holte Havn. Et ACTIFLO®-anlæg er et
kompakt rensningsanlæg, der kan fungere ved høje flowrater. Det er effektivt overfor især
partikulært stof og fosfor, og fungerer ligesom fosforfældningstrinet på et almindeligt
rensningsanlæg, hvor tilsat jern- eller aluminiumhydroxid flokkulerer og binder fosfor. En tilsat
polymer (baseret på kartoffelstivelse) stabiliserer flokkene og binder yderligere partikler.
Bundfældningshastigheden af flokkene øges ved at tilsætte suspenderet fint sand, og derved kan
opholdstiden i bundfældningstankene gøres kort.
Anlægget tænkes placeres i en 210 m2 stor og maks. 6,4 m høj bygning tæt på det nordlige skel
af Holte Havns matrikel, se Figur 7-4. Forslag til lokalplan forventes i offentlig høring i første
halvår 2021.

Figur 7-4. Mulig placering af ACTIFLO®-anlægget ved Holte Havn

For en detaljeret beskrivelse af funktion og af de anvendte kemikalier henvises til
væsentlighedsvurderingen for anlægget /34/. Væsentlighedsvurderingen konkluderer: ”at
etablering af ACTFLO®-anlæg ved Vejlesø vil ikke skabe væsentlige påvirkninger i forhold til støj
og grundvandssænkning. Det skyldes et begrænset arbejdsområde, ligesom projektets omfang og
det anvendte materiel ikke giver anledning til sådanne påvirkninger. Den permanente drift
vurderes heller ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger, da udledte stoffer med det
rensede vand vurderes at overholde miljøkvalitetskrav. Det vurderes derfor at projektet, hverken
i sig selv eller i kumulation med andre projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning på
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 139. Projektet vil samtidig ikke påvirke
muligheden for at bevaringsmålsætninger for området kan opnås /34/.
Der i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan for vandrensningsanlæg ved Holte Havn
udarbejdet en screening for pligt til miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er på baggrund af screeningen vurderet, at
forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes at
medføre væsentlig indvirkning på miljøet /36/.
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7.3.3
Vurdering
Uden indgreb vil den store eksterne fosforbelastning sammen med den høje interne belastning fra
fosfor i bundsedimentet betyde, at den dårlige økologiske tilstand formentlig vil forblive uændret.
Ifølge den statslige vandområdeplan 2015-2021 skal den eksterne fosforbelastning til Vejlesø
reduceres med ca. 110 kg/år, hvis søen skal kunne opnå god økologisk tilstand. Ved fuld
separering reduceres belastningen fra regn- og spildevand med ca. 100 kg P/år og
vandområdeplanens krav er dermed tæt opfyldt, når man tager usikkerheden på begge tal i
betragtning. Vigtigere er nok, at det i lang årrække frem vil være den interne belastning og
belastningen fra Søllerød Sø, der bestemmer fosforniveauet i Vejlesø.
Fuld separering ved Søllerød Sø giver en forøget fosfortilførsel med den forøgede vandmængde,
men dette modsvares i nogen grad af en forøget fosforeksport ud af Vejlesø.
Ligesom for Søllerød Sø kan der ikke forventes større ændring i vandkvalitet eller biodiversitet på
kort sigt, men reduktionen er en forudsætning for, at der kan opnås god økologisk kvalitet på lang
sigt, og en forudsætning for, at man evt. kan begynde at tænke på restaureringstiltag.
Vi kender ikke ACTIFLO®-anlæggets evne til at fjerne miljøfarlige stoffer, men må antage at det
mindst svarer til regnvandsbassiner, idet ACTIFLO®-anlægget også virker ved at sedimentere
partikulære stoffer foruden den kemiske fældning af fosfor.
Kompenserende foranstaltninger
Den øgede vandtilførsel og dermed øget eksport af fosfor er til gavn for Søllerød Sø og Vejlesø,
men uheldig for Furesø. Tilførslen bliver i nogen grad kompenseret ved en øget
eksport/udskylning fra Furesø, men kun i nogen grad, da fosforkoncentrationen i det tilførte vand
er højere end i det fraførte.
Selvom ACTIFLO®-anlæggets hovedopgave er at rense regnvand, er det en mulighed at rense
søvand fra Vejlesø i de perioder, hvor der ikke er tilførsel af regnvand. Det vil dermed være
muligt at kompensere for tilledningen af fosfor fra Søllerød Sø.
Størst effekt kan formodentlig opnås ved at rense vand med høj fosforkoncentration, fx
bundvandet i Vejlesø eller tilløbet fra Søllerød Sø i Bækrenden.
Furesø
Furesø er en stor sø med et areal på 930 ha, en største dybde på 38 meter og et volumen på 127
mio. m3. Det er Danmarks dybeste sø, men den afdeling af Furesø, der ligger omgivet af
Rudersdal Kommune, Storekalv, er relativt lavvandet med en maksimal dybde på 4,5 m. Furesø
er delt mellem Rudersdal, Farum og Lyngby-Taarbæk kommuner. De væsentligste tilløb er
Fiskebæk, der afvander Farum Sø, Vejlesø Kanal, og Dumpedalsrenden, og derudover bidrager
Stavnsholt Rensningsanlæg med både vand og næringssalte.
Fra Rudersdal Kommune modtager Furesø regn- og spildevand direkte fra Dronninggård-området,
og indirekte gennem Vejlesø Kanal og via Dumpedalsrenden. Dronninggård-området består af to
dele hhv. nord og syd for Storekalv med et totalt areal på ca. 186 ha og et reduceret areal på 53
ha.
Dronninggård er hovedsageligt fælleskloakeret med undtagelse af enkelte områder ved
Kongevejen, Vejlesøparken og Dronninggårds Alle. De fælleskloakerede områder i Dronninggård
afleder fællesvand til Mølleåværket via en pumpestation i Holte. Afløbssystemet er traditionelt
opbygget med en lang række overløbsbygværker, hvorfra der hovedsageligt aflastes til Furesø og
Vejlesø. Der aflastes mere end 40 gange om året, og fosforbelastningen fra Dronninggård er med
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i alt 310 kg P/år til de to søer er den største af de tre områder, der behandles i denne
Miljørapport.

Figur 7-5. Kort over Dronninggårdområdet, der hovedsagelig afvander til Furesø

7.4.1
Vand, flora og fauna. Eksisterende forhold og miljøstatus
Furesø har ligesom de øvrige søer en belastningshistorie, der starter for mere en hundrede år
siden og topper i midten af 1970’erne. Furesø havde på daværende tidspunkt en belastning på
mere end 35 t P/år. Ved afskæring af alle rensningsanlæg bortset fra Stavnsholt, der fik pålagt
skrappe krav, faldt belastningen drastisk til under 5 t P/år. Belastningen er siden reduceret
yderligere til omkring 1,5 t P/år, men ligesom i de øvrige søer er vandkvaliteten ikke helt fulgt
med pga. de store mængder ophobet fosfor i sedimentet.
I modsætning til de andre to søer har Furesø aldrig helt mistet sin rige undervandsvegetation, der
tidligere var med til at gøre Furesø internationalt kendt i fagkredse. Dybdegrænsen for
vegetationen blev reduceret fra omkring 8 m til under 2 m, men er siden øget igen, om end den
stadig er meget svingende. Artsantallet har været nede under 10, men er nu oppe på 20-25, der
dog stadigvæk er et stykke fra de over 30 arter, der blev talt for hundrede år siden. To ud af
tidligere tre såkaldte reliktkrebs (istidsrelikter, der har overlevet her) findes stadig i søen. I 2003
blev iværksat et EU-støttet restaureringsprojekt, der omfattede biomanipulation med opfiskning af
skidtfisk, og iltning af bundvandet om sommeren med henblik på at binde fosforen i sedimentet.
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Iltningen pågår stadig, men tilsyneladende uden væsentlig effekt på vandkvaliteten - til gengæld
trives bunddyr og fisk ved de unaturligt gode iltforhold ved bunden /10/.
Tilstanden af vandplanter er ”høj”, mens tilstanden af fytoplankton og fisk kun er ”moderat” i
basisanalyse 2015-2021. I basisanalyse 2021-2027 er tilstanden for fisk øget til ”høj”, men
plankton er stadig kun ”moderat”. Dermed er den samlede tilstand også kun moderat, og søen
lever derfor ikke op til målsætningen. Den høje fytoplanktonkoncentration skyldes især den store
mængde mobilt fosfor, der stadig ligger i sedimentet. Fosforkoncentrationen har et niveau, så
kvælstof også kan blive begrænsende for fytoplanktonvæksten i perioder.
Størstedelen af Dronninggård er fælleskloakeret, og vandet ledes til rensning på Mølleåværket.
Der er dog syv overløb fra de fælleskloakerede områder, der har udløb til Furesø direkte og via
Dumpedalsrenden, med i alt 225 kg P/år
I den gældende vandområdeplan 2015-2021 er der opgjort et indsatsbehov for fosfor i Furesø på
ca. 207 kg P/år /20/.
Den kemiske tilstand er vurderet som ikke-god, pga. et højt indhold af anthracen og
methylnaphthalener i sedimentet. Stofferne hører til gruppen af polyaromatiske hydrocarboner
(PAH’er), der især optræder i spildevand og i mindre grad i separatkloakerede regnvandsudløb
/32/. Derudover er der et for højt indhold af kviksølv i biota, formodentlig i fisk.
7.4.2
Plan
Ved en opgradering af fællessystemet vil den eksterne fosforbelastning blive nedbragt med mere
end 200 kg P/år /1/ og /2/. Til gengæld vil der blive tilført mindre vand til Furesø. Furesøens
volumen og flow er dog så stort, at det ikke vil ændres mærkbart, men Mølleåværket vil blive
belastet med yderligere ca. 100.000 m3 regnvand.
Ved fuld separering føres spildevandet til Mølleåværket, og regnvandet ledes via våde
regnvandsbassiner til Furesø. Antal og placering af regnvandsbassinerne er ikke endelig fastlagt.
Fuld separering betyder, at vandmængden øges med 140.000 m3/år, og at fosforbelastningen
reduceres med 200 kg P/år til 23 kg P/år og kvælstofbelastningen med et ton N/år til ca. 300 kg.

Tabel 7-3 Belastningen af Furesø med vand, kvælstof og fosfor fra regn- og spildevand i den nuværende situation
og ved fuld separering af regn- og spildevand /2/. Belastningen fra Dumpedalsrenden er medregnet, men den
ekstra belastning fra Vejlesø ved fuld separering er ikke medregnet, se Tabel 7-4

Furesø, incl.
Dumpedalsr.
Fællesvand
Regnvand
Ialt
Ændring

Status
Vand
m³/år
112.150
2.346
114.496

Tot-N
kg/år]
1.347
4
1.351

Tot-P
kg/år
224,3
0,7
225

Plan
Vand
m³/år
0
254.390
254.390
139.894

Tot-N
kg/år
0
304
304
-1047

Tot-P
kg/år
0
22,9
22,9
-202,1

Fosforkoncentrationen i Furesø er lavere end i de to andre søer, og den ekstra tilførte
vandmængde medfører kun 5-10 kg fosfor ekstra i afløbet til Mølleåen. Til gengæld modtager
Furesø ekstra 350.000 m3 vand og ca. 30 kg P/år fra Vejlesø gennem Vejlesø Kanal, når der
gennemføres fuld separering omkring de to andre søer, og nettotilførslen fremgår af Tabel 7-4.
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Tabel 7-4 Belastningen af Furesø med vand, kvælstof og fosfor fra regn- og spildevand i den nuværende situation
og ved fuld separering, inklusive belastningen af Furesø via Vejlesø Kanal ved fuld separering af kloakoplandene
omkring Søllerød og Vejlesø

Status
Vand
m³/år
Furesø, direkte overløb
Via Dumpedalsrenden
Via Vejlesø Kanal
Ialt
Ændring

107.646
6.850
153.408
267.904

Tot-N
kg/år]
1.269
82
146
1.497

Tot-P
kg/år
211
14
13
238

Plan
Vand
m³/år
203.258
51.132
506.420
760.810
492.906

Tot-N
kg/år
243
61
481
785
-712

Tot-P
kg/år
18
5
44
67
-171

7.4.3
Vurdering
Uden indgreb vil den store eksterne fosforbelastning sammen med den høje interne belastning fra
fosfor i bundsedimentet betyde, at den utilfredsstillende økologiske tilstand formentlig vil forblive
uændret.
Ifølge den statslige vandområdeplan 2015-2021 skal den eksterne fosforbelastning til Furesø
reduceres med ca. 210 kg/år, hvis søen skal kunne opnå god økologisk tilstand. Ved fuld
separering reduceres belastningen fra regn- og spildevand med ca. 200 kg P/år, og det er ganske
tæt på vandområdeplanens krav. Til gengæld tilføres der gennem Vejlesø Kanal ca. 30 kg P/år
ekstra, som ikke er forudset i vandområdeplanerne. Denne tilførsel aftager, efterhånden som
puljen af fosfor i sedimentet i Vejlesø bliver udtømt.
Netto bliver reduktionen således ”kun” ca. 170 kg P/år. Dette er stadig tæt på
vandområdeplanens krav, og ydermere skal Rudersdal ikke opfylde kravet alene med indsatser i
Holte, Dronninggård og Øverød. Med indsatser i Bistrup og Birkerød og i de øvrige kommuner
omkring Furesø, vurderes det at være realistisk at leve fuldt op til vandområdeplanens krav.
Ligesom ved de Vejlesø og Søllerød Sø, er det nødvendigt at nedbringe belastningen, før der er
mulighed for målopfyldelse, og før det giver mening evt. at foretage yderligere
restaureringsindgreb for at fremskynde målopfyldelse.
Furesø er også belastet af intern belastning fra tidligere tider, og af en opholdstid på 10-15 år,
men den er dog relativt tættere på målopfyldelse end de to andre søer. Der har ikke været megen
udvikling i tilstanden i de sidste 15 år, efter at man startede iltningsprojektet, og det er ikke klart
om iltningsprojektet stadig bidrager positivt, eller blot fastholder søen i en mindre god tilstand
/10/. Under alle omstændigheder vil en nedbringelse af den eksterne belastning til
målbelastningen give bedre mulighed for at vurdere andre mulige indgreb.
PAH’er i afstrømmende regnvand reduceres effektivt ved passage af våde regnvandsbassiner
/30/, således at belastningen ikke fortsætter. Det forhøjede kviksølvindhold i biota må skyldes
ældre udledninger af urenset spildevand og forventes ikke i udledningerne fra
regnvandsbassinerne.
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Dumpedalsrenden
Dumpedalsrenden er et mindre vandløb, der har sit udspring i Rude Skov og er rørlagt indtil 100
m før krydsningen med Kongevejen. Herefter har den et relativt stejlt forløb gennem
Dumpedalen, hvorefter den krydser jernbanen, der udgør afgrænsningen af Vaserne. Strækningen
gennem Vaserne har kun svag hældning og forløber langs en sti i ellesump på det sidste stykke
inden udløbet i Furesø. Mellem Kongevejen og udløbet i Furesø modtager Dumpedalsrenden
regnbetingede overløb af fællesvand fra tre overløbsbygværker, hvoraf det ene ligger i
Dronninggård-området.
7.5.1

Vand, flora og fauna. Eksisterende forhold og miljøstatus

Mål og vurderinger er baseret på den statslige vandplanlægning. Målsætningen i
vandområdeplanen for vandløbet om ”god økologisk tilstand” er ifølge basisanalysen ikke opfyldt
/22/. Det skyldes lav diversitet af bunddyr (DVFI) og især fravær af fisk (DVVFa), se Tabel 6-2.
En væsentlig årsag kan være belastning fra tre overløbsbygværker /21/, og at Dumpedalsrenden i
perioder helt eller delvist udtørrer. Den gennemsnitlige vandføring er ca. 20 l/s, men
nedbørsafhængig og stærkt svingende /18/.
Vandløbet modtager i dag fællesvand fra Dronninggård fra overløbsbygværk

UA01000 via en kort
grøft og et rør under jernbanen. Overløbsbygværket er et af de bygværker som er udpeget i
vandområdeplanen, og hvor der skal gøres en særlig indsats.

Tabel 7-5. Belastningen af Dumpedalsrenden med vand, BOD, kvælstof og fosfor fra regn- og spildevand i den
nuværende situation og ved fuld separering af og regn spildevand /2/.

Status
Dumpedalsrenden
Fællesvand
Regnvand
Ialt
Ændring

Vand
m³/år
6.850
0
6.850

Plan
BOD
kg/år
180
0
180

Tot-N
kg/år
82
0
82

Tot-P
kg/år
13,7
0,0
13,7

Vand
m³/år
0
51.130
51.130
44.280

BOD
kg/år
0
205
205
25

Tot-N
kg/år
0
61
61
-21

Tot-P
kg/år
0,0
4,6
4,6
-9,1

Plan
Ved en opgradering af fællessystemet vil tilførslen af overløbsvand falde fra nuværende ca. 7.000
m³/år til ca. 300 m³/år og BOD udledningen vil falde til ca. 15 kg/år og fosforbelastningen til
mindre end 1 kg/år /1/ og /2/. I praksis vil det betyde at tilførslen stort set bortfalder.
Ved fuld separering føres spildevandet til Mølleåværket og regnvandet ledes til et nyt
regnvandsbassin, BC08, øst for S-banen, med afløb til Dumpedalsrenden via det eksisterende rør
under jernbanen. Dumpedalsrendens nederste afsnit gennem Vaserne får forøget vandføringen
med i gennemsnit 1,5 l/s og samtidig reduceret næringsbelastning. Udledningen af iltforbrugende
stoffer øges fra 180 til 205 kg/år. Det er dog i højere grad koncentrationen af BOD, der er vigtig
for vandløbet, og den reduceres med en faktor 6-7.
Det nye regnvandsbassin BC08 planlægges anlagt på et areal mellem Vasevej og jernbanen, se
Figur 7-6. Bassinet dimensioneres med et volumen på 250 m³ per reduceret hektar og en

vanddybde på 1 - 1,5 m og et udløb droslet til naturlig afstrømning på ca. 1,5 l/red ha.
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Regnvandsbassinet skal have karakter af en naturlig sø med beplantning på skråningerne og et
frit vandspejl på ca. 3.000 m2. Det samlede areal til regnvandsbassinet forventes at blive ca.
8.000 m2. Adgangsvejen til bassinet anlægges som grusvej, så diskret som muligt. Basinnet
modtager kun regnvand, og der forventes derfor ingen lugtgener fra anlægget.

Figur 7-6. Kort der viser den omtrentlige placering af det nye regnvandsbassin BC08 mellem Vasevej og
Jernbanen. Bassinets placering er vist ved den lyseblå ellipse midt i billedet. De øvrige signaturer viser fredede
områder (lyseblå skravering), §3 mose (rød skravering), §3 eng (grøn skravering) og §3 sø (blå skravering) §3
overdrev (gul skravering)

Området (den lyseblå signatur på kortet) er fredet i forbindelse med Overfredningsnævnets
afgørelse af 9. august 1947 om fredning af Vaserne. Området øst for jernbanen er på
fredningskortet markeret som en status quo-fredning, dvs. anvendelse som hidtil, fortrinsvis
landbrug, og med forbud mod at opføre bygninger og foretage beplantning, der hindrer den frie
udsigt. Anlæggelse af bassinet vil kræve en dispensation fra fredningen.
Området er naturmæssigt varieret og omfatter ferske enge, moser og overdrev registreret som
beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Konkret tænkes bassinet placeret i et
fugtigbundsområde, der er registreret som ”mose” (rød signatur på kortet), efter naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen har besigtiget området i 2017 og har beskrevet det som
”mose med høj vandstand og Dunhammer de fleste steder”, arealtype B, dvs. tydeligt påvirket
natur præget af eutrofiering, udtørring, tilgroning m.m. Endvidere forekommer flere bestande af
kæmpebjørneklo, som bekæmpes løbende af lodsejer jf. Indsatsplan for bekæmpelse af
kæmpebjørneklo. Anlæggelse af bassinet vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
7.6.1
Vurdering
Regnvandsbassinet kan med fredningsnævnets eller eventuelt fredningstilsynsmyndighedens
godkendelse anlægges med en ”naturnær” udformning, således at det ikke skæmmer området.
Det anlægges som et bassin med permanent vandspejl, der med tiden vil kunne udvikle
naturkvaliteter. Det er dog stadig et teknisk anlæg, og der skal være adgang, så det kan renses
op med års mellemrum. Placeringen i en § 3-beskyttet mose vurderes at være en væsentlig
påvirkning. Det nedlagte moseareal kan ikke umiddelbart kompenseres med et tilsvarende
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moseareal. Bassinet kræver en nærmere vurdering i forhold til fredningen og § 3-beskyttelsen,
når der foreligger en projektbeskrivelse.
Dumpedalsrenden vil nyde godt af anlæggelsen af bassinet. Belastningen (koncentrationen af
tilført BOD) vil blive reduceret, og vandføringen forøget og stabiliseret. Det er dog ikke den mest
udsatte strækning af vandløbet, og en væsentlig forbedring opnås formodentlig først, hvis tilløbet
øverst i vandløbssystemet bliver stabiliseret og belastning reduceret.
Øresund
Hvis hele planen om separatkloakering gennemføres som planlagt, vil det betyde en reduktion af
belastningen af Mølleåværket med i alt ca. 500.000 m3/år fra fællessystemet. Ved middel
udløbskoncentration fra Mølleåværket på 7 mg N/l og 1,1 mg P/l svarer dette til en reduktion af
belastningen af Øresund på 3.500 kg N og 550 kg P om året. I praksis vil reduktionen formentlig
være større, idet mængde af overløb af urenset spildevand til Øresund mindskes.
Miljøfremmede stoffer i regnvand
Miljøstyrelsen stiller ikke udlederkrav til udledning af almindeligt belastet separat regnvand. Dvs.,
at der ikke i en udledningstilladelse kan fastsættes krav til koncentrationen af specifikke stoffer i
udledningen. I stedet reguleres opfyldelsen af et miljøkvalitetskrav i en recipient ved
funktionskrav til udformningen af regnvandssystemet baseret på bedste tilgængelige teknik (BAT)
og anvendelse af bedste miljømæssige praksis (BEP) med henblik på at nedbringe udledning af
suspenderet og organisk stof og den hydrauliske belastning af vandområder mest muligt.
BAT for dimensionering af regnvandsbassiner under danske forhold er beskrevet i /29/ og/30/, og
heri er også gennemgået litteraturen vedrørende fjernelse af en række stoffer. Våde regnvandsbassiner fungerer først og fremmest ved sedimentation og kun i mindre grad ved omsætning af
organiske stoffer eller planteoptag. Det betyder, at effekten af bassinerne er meget forskellige, alt
efter hvor opløselige eller partikelbundne stoffer er. Vejsalt tilbageholdes slet ikke, mens f.eks.
PAH’er tilbageholdes meget effektivt. Tabel 7-6 angiver enkelte typiske værdier for ind og udløb,
men for en række metaller fx cadmium, kviksølv, krom og nikkel er data for spredte til at kunne
generalisere på.
Tabel 7-6. Typisk indhold af forskellige stoffer ved ind- og udløb af regnvandsbassiner fra /29/ og/30/.
Variationsbredden er stor, og det er kun typiske værdier, der er angivet her.

Typisk Rensegrad Typisk udløb
Stof
indhold
fra bassin
[mg/L]
[%]
[mg/L]
Suspenderet Stof
90
80
12
total P
0,3
70
0,09
total N
2
40
1,2
BOD
6
30
4
Kobber
15
75
5
Zink
100
75
30
Bly
<0,01
PAH
0,00001
Indholdet i regn og vejvand varierer meget alt efter område, industrier, landbrug,
trafikbelastning, tagbelægninger m.v.
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Salt
Om vinteren bruges vejsalt, natriumklorid, på vejene. I høje koncentrationer kan salt være giftigt
for ferskvandsorganismer. Når is og sne smelter, og det regner, skyller saltet med ud i
kloakkerne. Ved separatkloakering vil hovedparten af saltet derfor ende i lokale recipienter frem
for i rensningsanlæggene og Øresund.
Der findes ikke præcise opgørelser over hvor meget salt, der bruges på hvilke vejstrækninger, og
hvor det løber hen. Men, nogle simple overslagsberegninger kan give et fingerpeg om mængder
og koncentrationer.
Over de sidste 10 år har Rudersdal Kommune brugt 1.530 tons salt om året i gennemsnit. Det
vides ikke hvor meget af saltet, der bruges i byerne, dvs. i kloakerede områder, hhv. udenfor
byerne. Antager vi meget konservativt, at det hele blev spredt indenfor kloakoplandene i
kommunen, og at der her er ca. 700 ha reduceret befæstet areal (dvs. areal korrigeret for
befæstelsesgrad), fås en gennemsnitlig overfladeafstrømning herfra på ca. 4.000.000 m3/år.
Opløses alt saltet heri fås et indhold på 0,38 g/l eller 0,38 ‰. Det giver en idé om
størrelsesordenen.
I praksis spredes saltet som nævnt også uden for byerne, således at gennemsnitskoncentrationen
i regnvandskloakkerne i praksis vil være væsentlig lavere. På den anden side bruges saltet over
en kort sæson, hvorfor der vil være højere koncentrationer i kortere perioder vinter og forår, og
der vil være år-til-år variationer i både saltforbrug og i nedbør.
I /33/ er dansk og udenlandsk litteratur om giftigheden af vejsalt overfor ferskvandsorganismer
vurderet, og heri anbefales:
•

•

Ved tilledning til søer bør middelkoncentrationen over året tilstræbes at være mindre end
0,5 ‰ salt. Et højt saltindhold i vinter og forår kan kompenseres, ved at øge tilledningen
af rent regnvand resten af året.
Ved bortledning af saltholdigt vejvand gennem vandløb bør det tilstræbes, at den
resulterende salinitet i vandløbet ikke overstiger 2 ‰ i områder med følsom fauna.

I praksis betyder dette, at så længe salt og regnvand ledes til søer med lang opholdstid, (Søllerød
Sø, Vejlesø, Furesø) er vi langt fra et kritisk niveau. Der, hvor det kan være kritisk, er mindre
vandløb, hvor vejvand i perioder kan udgøre en stor del af vandføringen, og vejnære småsøer
hvor vejvand udgør en væsentlig del af tilløbet. Regnvandsbassiner, som er et element i
separatkloakeringen, bidrager til at udjævne pulser af salt vand til recipienterne, hvilket især kan
være vigtigt for vandløbene.
Grundvand
Hele området under Holte, Dronninggård og Øverød er udpeget som område af særlig
drikkevandsinteresse (OSD), hvilket betyder, at grundvandet i særlig grad skal beskyttes mod
forurening fra fx spildevand. Udsivninger fra utætte kloakledninger eller bassiner kan forurene
grundvandet med spildevand. Det er derfor vigtigt, at gamle kloakledninger tætnes, og at nye
regnvandsbassiner bliver anlagt med en tæt bundmembran. Omvendt, hvis grundvandsspejlet
står højt, kan der ske indsivning af grundvand i kloakledningerne.
I Holte, Dronninggård og Øverød er der områder med højt sekundært grundvandsspejl, hvilket
betyder, at utætte kloakledninger i disse områder fungerer som dræn/1/. Grundvandet optager
plads i kloakledningerne, ligesom det belaster renseanlæg Mølleåværket unødigt. Når ledningerne
tætnes eller udskiftes med nye, vil det betyde stigende grundvandsspejl /37/A. Et stigende
grundvandsspejl kan give lavtliggende ejendomme problemer med fx vand i kælderen.
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På grund af den høje grundvandsstand er nedsivning af regnvand ved fx LAR-anlæg ikke mulig i
store dele af de tre områder.
Befolkning og menneskers sundhed
Befolkning og menneskers sundhed kan bl.a. påvirkes gennem:
•

Ændret arealanvendelse af fx grønne områder etablering af bassiner og andre

•
•

overfladeløsninger
Reduceret risiko for kontakt til urenset spildevand gennem overløb fra fælleskloakken
Forbedret hygiejnisk badevandskvalitet

Der er nogle praktiske krav til regnvandsbassiners placering og tilgængelighed for oprensning,
men der er også et stort spillerum, og veldesignede regnvandsbassiner kan indgå som et
attraktive og rekreative elementer i byer eller parker og bidrage med nye levesteder for dyr og
planter i bynaturen. Placering og udformning bør samtænkes med lokalplaner og ”Strategi for
byens parker og grønne områder”. Bortset fra bassinet BC08 ved Vasevej og ACTIFLO®-anlægget
er de øvrige bassiner eller anlæg ikke placeret endnu.
En væsentlig effekt af renoveringen og omlægningen af kloaksystemet er, at fortyndet spildevand
langt mindre hyppigt løber til søer og vandløb eller som overfladeforurening i nærmiljøet. Det
betyder, at man i højere grad undgår hygiejniske og æstetiske gener fra spildevand på overfladen
og i kældre, og man undgår lugtgener fra åbne fællesbassiner, der modtager spildevand. Dette
gælder i nærmiljøet ved både opgradering af fællessystemet og for separatkloakering.
Separatkloakering betyder desuden, at belastningen af renseanlæggene mindskes, således at
behovet for aflastning til Øresund mindskes - igen til gavn for hygiejne og æstetik.
7.11.1 Badevand
Nedsat kontakt med spildevand er ikke mindst vigtig ved kommunens badesteder. Der er to
badesteder i Furesø, der vil få gavn af reduceret overløb af spildevand. Det drejer sig om:
•

•

Badeanlægget ved Holte Roklub i bunden af Storekalv. Badevandskvaliteten er
klassificeret som ”udmærket”, men få meter fra anlægget er der et overløbsbygværk
(UA07001), der i gennemsnit aflaster 1.500 m3 fortyndet spildevand om året.
Kinabugtens Badeanlæg på sydsiden af Storekalv. Her ligger et overløbsbygværk
(UA14000), der i gennemsnit aflaster 1.800 m3 fortyndet spildevand om året, ca. 600 m
mod øst - hvilket til gengæld er ganske tæt på sejlklubben.

Udover over positive effekter på den hygiejniske kvalitet, betyder den nedsatte næringsbelastning
at badevandskvaliteten generelt forbedres, og at problemer med masseforekomst af blågrønalger
med tiden vil aftage.
Materielle goder
Velfungerende infrastruktur til spildevandshåndtering hører i sig selv under kategorien ”Materielle
goder”. Samtidig reduceres risikoen for oversvømmelse i forbindelse med håndtering af regnvand,
og derfor forventes planen at kunne forebygge eller i det mindste reducere skader på materielle
goder.
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7.12.1 Oversvømmelse
Den øgede tilførsel af vand til Furesø på 15 l/s vil ikke påvirke i vandstanden i Furesø og Vejlesø
målbart. Vandstanden i de to søer, der hænger hydraulisk sammen med den brede Vejlesø Kanal,
reguleres af slusen ved Frederiksdal efter retningslinjer fastsat af Miljøstyrelsen /27/. Der er et
flodemål (maksimal tilladt vandstand) i Furesø på 20,605 m, som kun sjældent nås. Slusepraksis
stiler efter at fylde Furesø op om vinteren, så der så vidt mulig kan holdes en passende
vandføring i Mølleåen om sommeren, ved langsomt at sænke vandstanden.
Nyere studier viser, at der er god stuvningskapacitet i Furesø, også i forbindelse med ekstremregn
/26/. Det godkendte, men nu skrinlagte, ”Projekt rent vand i Mølleåen” regnede med en ekstra
vandtilførsel til Søllerød Sø/Vejlesø/Furesø på op til 200 l/s med henblik på at forbedre forholdene
især i den nedre del af Mølleåen. Projektet forudså ikke vandstandsændringer i Furesø, der ikke
kunne reguleres af slusen. Projektet viste også, at der ved tilledning af 25 l/s til Søllerød Sø
kunne ske en vandstandsstigning på op til 4 cm /23/ og /25/. Stigningen i vandtilførsel ved fuld
separatkloakering svarer kun 8 l/s og der forventes ingen mærkbar vandstandsændring.
Vandstandsstigningen ved ekstremregn forventes at blive den samme eller mindre end den
nuværende, da det er her, at det eksisterende system aflaster maksimalt til søen, mens
stuvningsvoluminet i fremtidige regnvandsbassiner i separatsystemet tager toppen af
vandbelastningen af søen.
Risikoen for skadevoldende oversvømmelser inden for Holte, Dronninggård og Øverød forventes
at stige i fremtiden pga. forventninger om generelt øget nedbør og øget hyppighed ekstremregn.
Et væsentligt formål med omlægning af kloaksystemet er derfor at sikre kloakkernes kapacitet, så
risikoen for vand på terræn nedsættes.
Servicemålet for separatkloakerede områder er opstuvning til terræn maksimalt hvert 5. år.
Effekten af klimatilpasning ved separatkloakering er vist på de efterfølgende tre figurer, hvor
oversvømmelseshyppighed for det nuværende system er fremskrevet 100 år og sammenlignet
med separatkloakering (også fremskrevet) i de tre områder.

Figur 7-7 Oversvømmelsesrisiko i Øverød og Søllerød Sø om 100 år ved det nuværende afløbssystem (til venstre)
og efter separatkloakering (til højre) /1/.
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Figur 7-8 Oversvømmelsesrisiko i Holte og ved Vejlesø om 100 år ved det nuværende afløbssystem (til venstre)
og efter separatkloakering (til højre) /1/.

Figur 7-9 Oversvømmelsesrisiko i Dronninggårdkvarteret om 100 år ved det nuværende afløbssystem (til
venstre) og efter separatkloakering (til højre) /1/.
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Det fremgår, at det fremskrevne scenarie for separatkloakering, at den kan leve op til
servicemålet, dvs. ingen røde markeringer.
Kumulative effekter
Der forventes yderligere reduktion i udledningen af næringsstoffer til Furesø fra Rudersdals
Kommunes kloakoplande i Bistrup og Birkerød, og der sker formodentlig reduktioner af
udledningerne fra Furesø og Lyngby-Taarbæk kommuner, men planerne kendes ikke.
Vandføringen i Mølleåen nedstrøms Furesø vil øges med ca. 16 l/s, svarende til ca. 4% ved en
gennemsnitlig vandføring ved Frederiksdal på 400 l/s. Nedstrøms Lyngby Mølle er vandføringen
væsentlig større, og den relative forøgelse tilsvarende mindre. Ifølge en robusthedsanalyse for
Mølleåen er der en endog meget stor kapacitet i Mølleåen, hvis blot sluserne ved Frederiksdal og
Lyngby Mølle kan lukkes i tilfælde af skybrud, og søerne bruges som midlertidig opmagasineringsrecipient /26/ .
Afværgeforanstaltninger
Da planens målsætninger og strategier overordnet set vurderes, at medføre positive
miljøpåvirkninger på særligt vandmiljøet, er der ikke indarbejdet afværgende foranstaltninger i
tillægget til spildevandsplanen. Der er dog peget på muligheden for at udnytte ACTIFLO®anlægget ved Vejlesø til at rense søvand, når det ikke renser regnvand. Det er også vurderet, at
der skal findes erstatningsnatur eller andre afværgeforanstaltninger i forbindelse med anlæg af
regnvandsbassin B08.
Reduktionen af fosforniveauet i Vejlesø og belastningen af Furesø kan nedsættes yderligere ved at
lade ACTIFLO®-anlægget ved Vejlesø rense vand fra Vejlesø, når det ikke renser regnvand, som
er hovedopgaven. Der er ikke regnet på effekten, men det vurderes, at der kan ske en væsentlig
reduktion, der formodentlig kan neutralisere effekten af belastningen fra den øgede fosformængde fra Søllerød Sø, der følger af den øgede vandgennemstrømning ved separatkloakering.
Behov for lokale afværgeforanstaltninger, eksempelvis i forbindelse med LAR-anlæg, vurderes på
et senere tidspunkt i forbindelse med planlægning for konkrete delelementer i spildevandsplanen.
Ved planlægning af fuld separering af regn- og spildevand er der ikke væsentlige konsekvenser

Overvågning
Der er ikke identificeret potentielle væsentlige negative påvirkninger, og overvågning er derfor
ikke vurderet nødvendigt af hensyn til selve spildevandsplanen. Der stilles ikke funktionskrav til
regnvandsbassiner, men som en del af driften af ACTIFLO®-anlægget ved Vejlesø, forventes det,
at indholdsstoffer i udløbsvandet overvåges.
Ved udløbet til Dumpedalsrenden vil det være relevant at overvåge vandløbskvaliteten udtrykt
ved bundfaunaen (DVFI) før og efter udledningspunktet.
Af hensyn til forvaltningen af søerne, kan det anbefales, at overvågningen af vandkemien i søerne
opretholdes eller intensiveres, men det er ikke en del af spildevandsplanen.
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