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Furesø er en af de mange søer i Rudersdal Kommune, hvor vandmiljøet i dag er belastet af årtiers udledning 
af blandet spildevand og regnvand. Fremtidssikringen af kommunens afløbssystem skal være med til at for-
bedre vandkvaliteten i kommunens søer og vandløb samtidig med, at et mere robust afløbssystem vil sikre 
borgerne bedre mod oversvømmelser. 

Forord
Novafos, Rudersdal Kommunes vand- og spildevandsselskab, har i 2018-2021 udarbejdet områdepla-
ner for afløbssystemet i de 13 områder i kommunen, hvor spildevand og regnvand løber i det samme af-
løbssystem. 

Områdeplanerne analyserer, hvordan afløbssystemet i hvert område bedst fremtidssikres, så der bliver 
færre overløb med spildevand til søer, vandløb og kysten. Samtidig skal kommunen have et robust af-
løbssystem med færre oversvømmelser med uhygiejnisk spildevand. I områdeplanerne har Novafos 
analyseret, hvilken afløbsstrategi der er mest hensigtsmæssig for hvert enkelt af de 13 områder i forhold 
til økonomi og miljø. 

De første tre områdeplaner for Holte, Dronninggård og Øverød blev politisk behandlet i 2020-2021. På 
baggrund af områdeplanerne har kommunalbestyrelsen vedtaget, at de tre områder skal separatkloake-
res frem mod 2040. 

Novafos har i 2021 udarbejdet planer for de øvrige 10 områder i kommunen. Det er områderne Birkerød, 
Brådebæk og Bistrup (samlet i rapporten ’Områdeplaner Rudersdal vest’) og Vedbæk nordvest, Vedbæk 
sydvest, Vedbæk øst, Nærum, Søllerød og Rundforbi (samlet i rapporten ’Områdeplaner Rudersdal øst’) 
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samt Dumpedalen. Områdeplanerne viser, at separatkloakering er den bedste løsning i alle de 10 områ-
der i forhold til økonomi og miljø. I 2022 bliver de nye områdeplaner præsenteret for politikerne, så de 
kan godkende afløbsstrategi for resten af kommunen. 

Denne sammenfatning gennemgår hovedkonklusioner i områdeplanerne for de sidste områder af Ru-
dersdal Kommune. Den tilsvarende sammenfatning for områdeplanerne for Holte, Dronninggård og Øve-
rød kan findes på www.rudersdal.dk/klimatilpasningafkloakkerne 

Læsevejledning
Sammenfatningens første del beskriver formål, baggrund og de overordnede analyser, konklusioner og 
konsekvenser af områdeplanerne. Det er afsnit 1-9.  

I afsnit 10 finder du kort og beskrivelse af de enkelte områder fra områdeplanerne. Hvis du går direkte til 
afsnit 10 for at læse om de enkelte områder, så anbefales du først at læse afsnit 3 for at få en generel 
introduktion til områdeplanerne, og afsnit 4, hvis du er interesseret i områderne Birkerød, Brådebæk el-
ler Bistrup, afsnit 5, hvis du er interesseret i områderne Vedbæk nordvest, Vedbæk sydvest, Vedbæk 
øst, Rundforbi, Nærum eller Søllerød eller afsnit 6, hvis du er interesseret i området Dumpedalen. 

1. Indledning
Afløbssystemet i Rudersdal Kommune skal fremtidssikres og renoveres. Afløbssystemet er gammelt, 
nedslidt og ikke stort nok til hverken nutidens eller fremtidens regnmængder. Det medfører allerede i 
dag oversvømmelser og hyppige overløb med blandet spildevand og regnvand til kommunens søer, 
vandløb og til Øresund. Mange års overløb har belastet vandmiljøet i kommunens vandløb og søer. 
Fremtidens klimaforandringer med mere regn vil forværre problemet.

På varme sommerdage er det ikke usædvanligt, at vandet i kommunens søer er grønt og uklart og fuldt 
af alger, som i Furesø der ses på foto herover. Algerne er en konsekvens af mange års overløb med 
spildevand. I søer med mange overløb med spildevand kommer der mange næringsstoffer, og det star-
ter en ond cirkel med mange alger, der gør vandet uklart. Det kan føre til iltsvind, så plante- og dyreliv 
får dårlige livsbetingelser. I de fleste søer i Rudersdal Kommune er vandmiljøet dårligt. Fotoet til højre vi-
ser forskellen på en sø med mange næringsstoffer, hvor vandet er helt grønt og en sø uden, hvor vandet 
er klart. 

http://www.rudersdal.dk/klimatilpasningafkloakkerne
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1.1 Hyppige overløb med spildevand belaster vandmiljøet
Når det regner løber blandet regn- og spildevand hyppigt til søer, vandløb og Øresund, fordi afløbssyste-
met ikke er stort nok. Det sker i dag ca. 90 steder i Rudersdal Kommune. Spildevand fra køkken, bad og 
toiletter, der ender i søer, vandløb eller havet, er både uhygiejnisk og dårligt for naturen.  

Kortet viser de steder i Rudersdal Kommune, hvor der kan ske overløb fra afløbssystemet. De mørke 
prikker viser, hvor der er registreret overløb, ved de grønne prikker er der ikke registreret overløb. De ti 
største overløb står alene for ca. 70 % af den samlede overløbsmængde i Rudersdal Kommune. 

1.2 Sådan påvirker overløb vandmiljøet 
Når afløbssystemet kommer under pres, opstår der overløb med blandet spildevand og regnvand til van-
dområderne. Overløbene sker ved overløbsbygværker, der fungerer som en slags nødventiler og sikrer, 
at spildevand og regnvand ikke stuver op i kældre og på veje, når der ikke er plads i ledningerne. Over-
løbene har den funktion at sikre borgerne bedst muligt mod at få spildevand i kældre og haver, når det 
regner kraftigt. Man kan derfor ikke nedlægge overløbene, uden at det vil få konsekvenser i den anden 
ende af afløbssystemet og dermed for borgerne.
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Billedet viser et overløb i Søllerød Sø. 

Men naturen betaler prisen for overløbene. Overløb er skadelige for vandmiljøet, fordi spildevandet inde-
holder stoffer som fosfor, kvælstof og organisk stof, der påvirker plante- og dyrelivet negativt, hvis de ud-
ledes i for store mængder. 

I de følgende afsnit kan du læse om, hvordan overløbene med spildevand påvirker henholdsvis søer, 
vandløb og Øresund. 

1.2.1 Sådan påvirkes søer af overløb fra afløbssystemet  

Søerne påvirkes negativt af overløb med blandet spildevand og regnvand, fordi de får tilført fosfor, et 
næringsstof, der giver grobund for alger. Det starter en ond cirkel med mange alger, der gør vandet 
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uklart og kan føre til iltsvind, så plante- og dyreliv får dårligere betingelser. Søerne har det værst om 
sommeren, når det er varmt. Mange overløb gennem tiden betyder, at søerne har ophobet en stor ’pulje’ 
af fosfor. Når overløbene af spildevand ophører, skylles næringsstofferne langsomt ud af søerne, og 
vandet vil over tid blive renere og mere klart, men det tager mange år, især hvis søerne ikke får tilført 
vand. Det er ikke alene nok at stoppe overløbene med spildevand, mange søer vil også have brug for at 
få tilført vand for at få skyllet ’fosforpuljen’ ud. 

1.2.2 Sådan påvirkes vandløb af overløb fra afløbssystemet

Vandløbene påvirkes negativt af overløb af to årsager. Den ene årsag er, at vandløbene får tilført store 
mængder vand over meget kort tid, når der sker overløb. Det ødelægger levestederne for smådyr og 
fisk i vandløbene. Den anden årsag er, at vandløbene får tilført for meget organisk stof pga. overløbene 
med blandet spildevand og regnvand. Når der udledes meget organisk stof til et vandløb, så bruger det 
organiske stof det meste af ilten. Det efterlader mindre ilt til smådyr og fisk, så kun få arter kan leve i 
vandløbene.  
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1.2.3 Sådan påvirkes Øresund af overløb fra afløbssystemet 

Vandmiljøet i Øresund er især påvirket af renseanlæggenes udledning af renset spildevand. Udledning 
af renset spildevand og overløb belaster Øresund med næringsstoffer, særligt kvælstof. I forhold til over-
løb fra afløbssystemet i Rudersdal Kommune, er det især badevandskvaliteten, der påvirkes. Det skyl-
des, at der bl.a. er colibakterier i spildevandet, når det udledes, og at overløbene sker tæt på kysten og 
dermed tæt på badestrandene. 

1.3 Mål om renere vandmiljø 
Rudersdal Kommune har med ’Spildevandsplan 2017’ vedtaget, at: ”Rudersdal Kommune ønsker at 
fastholde og forbedre miljøtilstanden i kommunen. Vandkvaliteten og den biologiske mangfoldighed i sø-
er og vandløb skal forbedres, og kommunen skal klimasikres, så den fortsat er robust over for de æn-
dringer, vi er begyndt at se.”1 

Rudersdal Kommune ønsker, at der skal ske en indsats for at opnå et renere vandmiljø og sikre, at kom-
munen kan leve op til miljømål for vandløb og søer, som er fastsat i statens vandområdeplaner.   

1.3.1 Fakta: Statens vandområdeplaner
Statens vandområdeplaner beskriver den nuværende miljøtilstand og fastsætter mål for vandmiljøet i 
vandløb, søer og kystvande. Rudersdal Kommunes områdeplaner for fremtidens afløbssystem er udar-
bejdet med udgangspunkt i Statens Vandområdeplaner 2015-2021. I 2021 kom der forslag til nye planer 
for 2021-2027. Alle de målsatte vandområder i Rudersdal Kommune skal opnå mål om ’god økologisk 
tilstand’. Kun Skovrød Sø i Rude Skov lever i dag op til målet.

1 Spildevandsplan 2017, forord, https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/service/indledning
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1.4 Mål om at overholde serviceniveau
Derudover har Rudersdal Kommune et mål om at afløbssystemet i fremtiden kan leve op til de gælden-
de serviceniveauer, der beskriver hvor ofte der må komme vand på overfladen fra afløbssystemet, se 
nedenfor.

I dag lever afløbssystemet ikke op til de anbefalinger, der er i forhold til hvor store ledningerne skal væ-
re. Det betyder, at der i dag står en uhygiejnisk blanding af spildevand og regnvand op i kældre og på 
veje, når det regner kraftigt. Når afløbssystemet renoveres og opgraderes, vil kommunen få et mere tids-
svarende afløbssystem, der er både robust og fremtidssikret. 

1.4.1 Fakta: Serviceniveauer for afløbssystemet
Serviceniveauer for afløbssystemer er mål for hvor ofte kapaciteten af et afløbssystem må overskrides, 
så der kommer vand på jorden, når det regner. 

I fælleskloakerede områder, hvor spildevand og regnvand løber i den samme ledning, må der ikke kom-
me vand på overfladen fra afløbssystemet oftere end hvert 10. år. Det betyder, at afløbssystemet skal 
have en størrelse, så det kan klare en regn, der er så kraftig, at den i gennemsnit kun opleves hvert 10. 
år. I separatkloakerede områder, hvor spildevand og regnvand løber i hvert sit system, må der ikke kom-
me vand på overfladen fra regnvandssystemet oftere end hvert 5. år. Det betyder, at afløbssystemet 
skal have en størrelse, så det kan klare en regn, der er så kraftig, at den i gennemsnit kun opleves hvert 
5. år. I dag har afløbssystemet de fleste steder i Rudersdal Kommune en størrelse, der svarer til, at det 
kan klare en 2-års regn. 

Serviceniveauerne er defineret i Skrift 27, der er udarbejdet af Spildevandskomitéen under IDA (ingeni-
ørforeningen i Danmark). Spildevandskomitéen arbejder med de ingeniørmæssige opgaver vedrørende 
projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, herunder tilpasning af teknikken til fremti-
dige rensningskrav. Overholdelse af serviceniveauerne skal være med til at begrænse oversvømmelser 
af kældre og veje. Rudersdal Kommunes områdeplaner for fremtidens afløbssystem er udarbejdet med 
udgangspunkt i de gældende anbefalinger i skrift 27. 

1.5 Renovering af afløbssystemet
Ud over målene om at forbedre vandmiljøet og overholde serviceniveauet skal en fremtidssikring af af-
løbssystemet også sikre den nødvendige renovering af det offentlige afløbssystem i kommunen.

Afløbssystemet i Rudersdal Kommune er de fleste steder mellem 60 og 100 år gammelt. Med en gen-
nemsnitlig levetid for ledninger på 70 år trænger afløbssystemet derfor mange steder til at blive renove-
ret. 



Fremtidens afløbssystem – sammenfatning af områdeplaner  Side 11 │ 50

Kortet viser det offentlige afløbssystems tilstand i Rudersdal Kommune. De grønne ledninger er i god 
stand, de lyse røde i acceptabel stand, mens de røde ledninger er renoveringsmodne. 

1.6 Fra områdeplaner til afløbsstrategi
Med udgangspunkt i ’Spildevandsplan 2017’ har Rudersdal Kommune bedt Novafos om at udarbejde 
områdeplaner for at kunne vælge fremtidens afløbsstrategi i de områder af kommunen, hvor afløbssy-
stemet håndterer både spildevand og regnvand. 

Novafos har i perioden 2018-2021 udarbejdet områdeplaner for de i alt 13 områder i kommunen, det 
drejer sig om. Områder, der kun er spildevandskloakeret, og hvor regnvand afledes lokalt, f.eks. ved 
nedsivning, indgår ikke i planerne. De områder vil blive behandlet i Rudersdal Kommunes næste spilde-
vandsplan. 

De første områdeplaner for Holte, Dronninggård og Øverød blev politisk behandlet i foråret 2021, hvor 
kommunalbestyrelsen vedtog, at områderne skal separatkloakeres.

Novafos har i 2021 udarbejdet planer for de øvrige områder i kommunen. Det er områderne Birkerød, 
Brådebæk og Bistrup (samlet i rapporten ’Områdeplaner Rudersdal vest’) og Vedbæk nordvest, Vedbæk 
sydvest, Vedbæk øst, Nærum, Søllerød og Rundforbi (samlet i rapporten ’Områdeplaner Rudersdal 
øst’). Konklusionen på analyserne er, at separatkloakering er den bedste løsning i de områder i forhold 
til økonomi og miljø. 
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Områdeplanen for Dumpedalen, et mindre område i Birkerød, er ligeledes udarbejdet. Til trods for at 
Dumpedalen er et lille område, påvirker overløbene med blandet spildevand og regnvand fra området 
vandmiljøet i Dumpedalsrenden markant. Rudersdal Kommune har bedt Novafos om at udføre supple-
rende og mere detaljerede analyser af, hvordan overløbene fra området til Dumpedalsrenden kan stop-
pes, da det er et krav i statens vandområdeplaner. Løsningen er at udbygge et eksisterende bassin ved 
Dumpedalsrenden. Udbygningen af bassinet kan nedbringe antallet af overløb til Dumpedalsrenden 
markant. Det er på den baggrund politisk besluttet at udbygge bassinet hurtigst muligt. Novafos anbefa-
ler, at området også bliver separatkloakeret, dog som et af de sidste i kommunen. 

Kommunalbestyrelsen forventes på baggrund af analyserne i områdeplanerne at vedtage afløbsstrategi 
for resten af kommunen i 2022. 

Hvis kommunalbestyrelsen vedtager, at områderne skal separatkloakeres, betyder det, at også grunde-
jere skal adskille spildevand og regnvand på egne grunde. Grundejerne skal selv stå for separatkloake-
ringen og betale for arbejdet. 

Kort over de 13 områder i Rudersdal Kommune, hvor spildevand og regnvand løber i samme ledning, og 
som Novafos har udarbejdet områdeplaner for i 2018-2021. Kortets afgrænsning af områder er vejleden-
de. Områderne Holte, Dronninggård og Øverød er i 2021 udlagt til separatkloakering med Tillæg 03 til 
Spildevandsplan 2017. I tillægget kan den præcise afgrænsning af de tre områder ses. 
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2. Afløbssystemet i dag 

2.1 Størstedelen af kommunen er fælleskloakeret
Cirka 75 procent af kloaksystemet i kommunen er fælleskloakeret. Det vil sige, at regnvand, der falder 
på tage og arealer på de enkelte ejendomme, ledes ned i samme ledning som husspildevandet og der-
fra samlet til fællessystemet i vejene. Regnvandet fra vejene ledes også til fællessystemet. Spildevand 
og regnvand løber derefter i samme ledning til renseanlæg. Undervejs er der overløb til vandmiljøet for 
at undgå oversvømmelser i byerne. På grund af den store byudvikling siden fællessystemet blev etable-
ret, sker der overløb flere gange om året. I de øvrige områder er der enten ledninger til spildevand og 
regnvand hver for sig, eller ledninger kun til spildevand, så regnvandet nedsives.

2.2 Manglende plads i afløbssystemet
Afløbssystemet i Rudersdal Kommune er dimensioneret og anlagt, da kommunen blev udbygget i 1920-
1960’erne. Der er bygget relativt meget i kommunen siden da, og derfor er fællessystemet i dag mange 
steder ikke stort nok til at rumme husspildevand, samt regnmængderne fra tage, indkørsler, veje og 
pladser. Det betyder, at afløbssystemet mange steder ikke lever op til de anbefalinger, man har til hvor 
stort systemet skal være for at undgå at der kommer uhygiejnisk spildevand og regnvand på terræn. Da 
klimaforandringerne bringer længerevarende og mere intens regn, bliver udfordringerne kun større. Når 
man i dag anlægger nye byområder, lægger man oftest spildevand i ledninger for sig og etablerer over-
fladeløsninger eller separate ledninger til regnvand. 

2.3 Klimaforandringer betyder mere regnvand 
Når det regner voldsomt, er der ejendomme, der får vand i kælderen. Det vil kun blive værre med klima-
forandringerne. Når afløbssystemet opgraderes og renoveres, så gøres det samtidig så stort, at det og-
så om 100 år kan leve op til kravene om, hvor meget vand afløbssystemet skal kunne rumme. Det bety-
der, at en fremtidssikring af afløbssystemet vil reducere udgifterne til skader på huse og indbo.

2.4 Gamle og utætte ledninger 
Afløbssystemet er mange steder slidt og utæt. Med en gennemsnitslevetid for ledninger på 70 år, træn-
ger afløbssystemet derfor nu til renovering eller udskiftning. Utætte ledninger kan betyde udsivning af 
spildevand til jord og grundvand og problemer med rotter. Det gælder ikke kun det offentlige afløbssy-
stem, men også afløbssystemerne hos borgerne. 

2.5 Renseanlæg 
Rudersdal Kommune sender i dag spildevand til renseanlæggene Vedbæk Renseanlæg, Bistrup Rense-
anlæg og Sjælsø Renseanlæg i Rudersdal Kommune. Derudover sendes der spildevand til Usserød 
Renseanlæg i Hørsholm Kommune og til Mølleåværket Renseanlæg i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Novafos undersøger sammen muligheden for at samle spildevandsrensningen på et fælles renseanlæg 
på tværs af kommunegrænser. I områdeplanerne er der regnet med, at der kan sendes mere spildevand 
til enten et kommende fælles renseanlæg eller til de eksisterende renseanlæg efter en opgradering af 
fællessystemet. Hvis det eksisterende fællessystem skal opgraderes, og der ikke bliver bygget et nyt 
renseanlæg, vil de eksisterende renseanlæg skulle opgraderes for at kunne håndtere vandmængderne. 

Beslutningen om etablering af et fælles renseanlæg og valg af afløbsstrategi afhænger ikke af hinanden, 
men separatkloakering vil have en positiv effekt på renseeffektiviteten på renseanlæggene, fordi der vil 
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blive sendt mindre vand til rensning. Hvis der træffes beslutning om et fælles renseanlæg, vil det tidligst 
kunne stå klar i 2036.

3. Områdeplaner 
Rudersdal Kommune og Novafos har arbejdet tæt sammen for at finde den bedste afløbsstrategi i for-
hold til miljø og økonomi. 

3.1 Målsætninger
Afløbsstrategien skal opfylde følgende målsætninger:  

 Sikre at kommunens vandområder lever op til målene i statens vandområdeplaner 
 Reducere miljøbelastningen af vandområderne 

o Herunder særligt fosfor til søer og organisk stof til vandløb  
 Sikre at afløbssystemet har kapacitet til at overholde serviceniveauet også om 100 år 
 Renovere Novafos’ ledninger 
 Reducere oversvømmelser ved skybrud hvor det giver samfundsøkonomisk mening

o Særligt med opspædet spildevand som giver uhygiejniske forhold 
 Sikre tætte kloakker for at reducere rotteproblemer og undgå udsivning af spildevand til jord og 

grundvand 
 Sikre at investeringerne gennemføres på den mest økonomisk hensigtsmæssige og miljømæssige 

måde. 

3.2 Undersøgte afløbsstrategier
Den store udfordring er at få plads i afløbssystemet til regnvandet, som kommer oftere og i større 
mængder, og som skaber hyppigere problemer med uhygiejnisk spildevand på veje og i kældre, over-
svømmelser og overløb til vandområderne, hvis afløbssystemet ikke tilpasses. 

Novafos har derfor i områdeplanerne undersøgt fire strategier til at skabe bedre plads i afløbssystemer-
ne ved f.eks. at opgradere de eksisterende fællessystemer eller at flytte en del eller alt regnvand fra spil-
devandssystemet til sit eget system. 

De fire strategier er undersøgt ud fra, hvordan miljømål og serviceniveau i fremtiden kan overholdes. 
Strategierne er vurderet ud fra økonomi og miljø for at finde den billigste og miljømæssigt bedste strategi 
for hvert område. 

De fire undersøgte strategier er: Opgradering af det eksisterende fællessystem, vejvandsseparering, 
delvis separering og separatkloakering. 

3.2.1 Fakta: Anvendt metode i områdeplanerne
Analyserne i områdeplanerne er udført med udgangspunkt i de metoder, som Spildevandskomitéen an-
befaler til at kortlægge afløbssystemets tilstand og vurdere forskellige afløbsstrategier i forhold til at 
overholde serviceniveauer og miljømål samt at sammenligne økonomi i de forskellige afløbsstrategier. 

Der er blandt andet benyttet data fra tv-inspektion af afløbssystemet og nye IT-modeller for afløbssyste-
met for at opnå bedre viden om pladsen i systemerne. I beregningerne er der taget højde for klimaforan-
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dringer i form af længerevarende og kraftigere regn. Der er bl.a. udarbejdet oversvømmelseskort, værdi-
kort, måleprogrammer, cost-benefit-analyser af strategier og miljøvurderinger. 

Områdeplanerne er udarbejdet af anerkendte rådgivende ingeniørfirmaer og med samme metode i alle 
områdeplaner. Resultaterne er valideret af andre rådgivende ingeniørfirmaer.

3.2.2 Opgradering af eksisterende fællessystem

Spildevandet løber i de røde ledninger, regnvandet i de blå ledninger, og den grønne ledning er fælles-
systemet, hvor det blandede spildevand og regnvand løber. 

Opgradering af det eksisterende fællessystem betyder, at det eksisterende fællessystem bevares, 
men der skal lægges større ledninger, så er der plads til både spildevand og de større mængder af regn-
vand. Der anlægges desuden flere og større forsinkelsesbassiner. Bassinerne kommer i brug, når det 
regner så meget, at der ikke er plads i afløbssystemet. Bassinerne opbevarer det blandede spildevand 
og regnvand, indtil der igen er plads i afløbssystemet. Når fællessystemet er opgraderet til at kunne 
håndtere mere vand, vil der blive ledt mere opblandet spildevand til renseanlæggene.

3.2.3 Vejseparering
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Spildevandet løber i de røde ledninger, regnvandet i de blå ledninger og den grønne ledning er fællessy-
stemet, hvor det blandede spildevand og regnvand løber. 

Vejseparering betyder, at regnvand, der falder på veje, flyttes fra fællessystemet til et nyt regnvandssy-
stem. Det eksisterende fællessystem bevares, men der skal lægges større ledninger og bassiner, da 
man i Rudersdal Kommune kun vil kunne fjerne ca. 30 % af regnvandet fra fællessystemet ved at 
vejvandsseparere. Der anlægges desuden forsinkelses- og rensebassiner til regnvand, der skal udledes 
til vandmiljøet.

3.2.4 Delvis separering

• Boligforeninger
• Erhverv
• Offentlige bygninger
• ”store bygninger”

• Parcelhuse• Vej
• Plader
• Andre bef.arealer

II

Spildevandet løber i de røde ledninger, regnvandet i de blå ledninger, og den grønne ledning er fælles-
systemet, hvor det blandede spildevand og regnvand løber. 

Delvis separering betyder, at regnvand fra vejene og fra en del af de private grunde flyttes til et nyt 
regnvandssystem. Det eksisterende fællessystem bevares i sin nuværende størrelse. I Rudersdal Kom-
mune skal mellem 70-90 % af regnvandet fjernes fra fællessystemet, før det ikke ville være nødvendigt 
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at lægge større ledninger og bassiner i fællessystemet. Regnvand fra veje udgør 30 %. Der anlægges 
desuden forsinkelses- og rensebassiner til regnvand, der skal udledes til vandmiljøet.

3.2.5 Separatkloakering 

Spildevandet løber i de røde ledninger, mens regnvandet løber i de blå ledninger. De to vandstrømme 
blandes ikke sammen i separatkloakering. 

Separatkloakering betyder, at spildevand og regnvand skilles ad i to systemer. Alt regnvand fra både 
veje og private grunde flyttes over i sit eget regnvandssystem. Regnvandet kan mange steder efter rens-
ning blive ledt tilbage til det naturlige vandkredsløb i vandløb, søer og havet i stedet for at blive sendt til 
renseanlæg sammen med spildevandet. 

3.3 Vejseparering og delvis separering anbefales ikke
Alle fire strategier er undersøgt i forhold til at kunne opfylde mål om at leve op til serviceniveauer og om 
renere vandmiljø og i forhold til økonomi. På baggrund af analyserne anbefales vejseparering og delvis 
separering ikke som afløbsstrategier. 

Vejseparering anbefales ikke, fordi omkostningerne til vejseparering er væsentligt større end de andre 
tre strategier. Det skyldes, at der både skal bruges ressourcer på at lægge nye regnvandsledninger og 
på at lægge større fællesledninger, hvis målene om at overholde serviceniveauet og forbedre vandmiljø-
et skal nås. 

Delvis separering er i de fleste områder marginalt billigere end separatkloakering. Delvis separering an-
befales alligevel ikke, fordi det vil pålægge nogle grundejere at adskille spildevand og regnvand, mens 
andre ikke skal. Hvis delvis separering skal have den samme effekt på miljøet som opgradering af det 
eksisterende fællessystem og separatkloakering skal mellem 70-90 % af regnvandet fjernes fra fælles-
systemet. Regnvand på veje udgør kun 30 %. Strategien er valgt fra ud fra et princip om at stille grunde-
jerne lige, og fordi delvis separering ikke vil stoppe alle overløb, som det vil ske ved separatkloakering.  
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Analyserne i samtlige områder viser det samme mønster, og de to strategier bliver derfor ikke behandlet 
yderligere i denne sammenfatning. 

3.4 Fordele og ulemper ved opgradering af fællessystem og separatkloakering
De to strategier, opgradering af det eksisterende fællessystem og separatkloakering, har begge forskelli-
ge fordele og ulemper. De to strategier har begge fordelene, at de vil overholde serviceniveauet fra 
Skrift 27, at de vil reducere oversvømmelser af veje og kældre, og at omkostninger til skader på grund af 
oversvømmelser vil blive reduceret. Derudover har hver strategi forskellige fordele og ulemper, som er 
beskrevet herunder. Fordele og ulemper for de to strategier er vurderet i forhold til den nuværende situa-
tion: 

3.4.1 Fordele ved opgradering af det eksisterende fællessystem 
 Færre overløb med blandet spildevand og færre udløb af regnvand til søer og vandløb.
 Største reduktion i udledning af skadelige stoffer som organisk stof og næringsstoffer til søer og 

vandløb.
 Kun udgifter for borgerne via spildevandstaksten. 
 Mindre omfang af anlægsarbejde, fordi der ikke nødvendigvis skal graves ledninger ned på alle veje.

3.4.2 Ulemper ved opgradering af det eksisterende fællessystem
 Vand på terræn og oversvømmelser med en uhygiejnisk blanding af spildevand og regnvand til veje 

og kældre, hvis der ikke er plads i systemet under kraftig regn.
 Det blandede spildevand og regnvand vil blive udledt i store mængder og over kort tid til vandløbene, 

hvis der ikke er plads i systemet under kraftig regn. Det er skadeligt for plante- og dyreliv i 
vandløbene. 

 Regnvandet ledes ikke tilbage til det naturlige kredsløb som søer, så det vil tage længere tid at få 
skyllet fosforpuljen i søerne ud. 

 Behov for at finde plads til at anlægge store, lukkede bassiner i beton under jorden, der skal bruges til 
at opbevare blandet spildevand og regnvand i de situationer, hvor der ikke er plads i systemet. Det 
kræver meget plads, er dyrt at anlægge og er mindre fleksibelt.  

 Større mængder regnvand sendes til renseanlægget i et højt og ujævnt flow. Det gør 
renseprocesserne mindre effektive og dyrere. 

 Mere spildevand udledes fra renseanlæg til vandløb og Øresund. 
 Udgifter til borgerne til etablering af højvandslukke, som forhindrer spildevand i at løbe ind i kældre 

under kraftig regn. 
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3.4.3 Fordele ved separatkloakering
 Ingen overløb med blandet spildevand og regnvand til søer og vandløb. 
 Stor reduktion i udledning af organisk stof og næringsstoffer til søer og vandløb. 
 Søer får tilført regnvand, der er nødvendig for at få skyllet den ophobede fosforpulje ud. Hvis ikke 

søerne tilføres vand, vil det tage endnu længere tid at opnå god miljøtilstand. 
 Regnvandet kan udledes til vandløbene i et mere jævnt og stabilt flow, hvilket er positivt for plante- og 

dyreliv. 
 Kun vand på terræn og oversvømmelser med regnvand af kældre og veje, hvis der ikke er plads i 

systemet under kraftig regn.
 Mulighed for at håndtere regnvand på overfladen, fordi det ikke er blandet med spildevand.
 Rense- og forsinkelsesbassiner kan indrettes som rekreative områder, fordi det kun er regnvand, der 

er i bassinerne.
 Mere fleksibel løsning, hvis der ønskes ekstra skybrudssikring i særligt udsatte områder. 
 Mindre mængder regnvand sendes til renseanlæg og i et mere jævnt flow. Det er positivt for 

rensningen på renseanlægget og omkostningerne til rensning. 

3.4.4 Ulemper ved separatkloakering 
 Borgerne har udgifter til at separatkloakere på egen grund.
 Der skal lægges en ekstra ledning i alle veje og findes plads til rense- og forsinkelsesbassiner.

4. Områdeplaner Rudersdal vest
’Områdeplaner Rudersdal vest’ dækker områderne Birkerød, Bistrup og Brådebæk. Områderne ligger i 
den vest- og nordlige del af Rudersdal Kommune. Det er områder præget af et meget kuperet terræn 
med mange mindre søer. Områderne i Rudersdal vest har både søer og vandløb, der er påvirket af 
overløb med spildevand. 

Vandområder er i Birkerødområdet Kajerød Å, Slugten og Eskemoserenden samt Sjælsø, i Bistrupområ-
det er det Bistruprenden, Birkerød Sø og Furesøen og i Brådebækområdet er det Usserød Å, Brådebæk 
Sø og Puemosen. 

Birkerød og Bistrup er primært fælleskloakerede. Størstedelen af Brådebæk er allerede separatkloake-
ret, men er medtaget i områdeplanen sammen med en lille del af området, der er fælleskloakeret. Den 
del af Brådebæk, der er spildevandskloakeret, indgår ikke. 

Fra Birkerød ledes spildevand til Sjælsø Renseanlæg, fra Bistrup til Bistrup Renseanlæg og fra Bråde-
bæk til Usserød Renseanlæg, som ligger i Hørsholm Kommune. 

Se kort og beskrivelse af de enkelte områder i Afsnit 10.1.- 10.3. 

4.1 Udfordringer i områderne i Rudersdal vest 
Der sker overløb med blandet spildevand og regnvand til vandområderne relativt ofte, særligt i Birkerød 
og Bistrup. Det skyldes især, at forsinkelsesbassinerne i områderne er meget små i forhold til de store 
arealer, som afleder regnvand til bassinerne. 
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Derudover er afløbsledningerne i områderne mange steder for små. Det medfører vand på overfladen 
under kraftig regn mange steder. I den del af Brådebæk, der er fælleskloakeret, er der et enkelt overløb 
til Usserød Å. 

De mange overløb med blandet spildevand og regnvand til vandområderne påvirker søer og vandløb i 
Birkerød, Brådebæk og Bistrup negativt og er en del af grunden til, at de ikke lever op til miljømålene om 
’god økologisk tilstand’, som er fastsat i ’Statens Vandområdeplan 2015-2021’.  

I skemaet herunder ses miljømålet for de enkelte vandområder og deres nuværende tilstand i ’Statens 
Vandområdeplan 2015-2021’. Vandområderne skal som minimum opnå ’god økologisk tilstand’. Bråde-
bæk Sø og Puemosen er ikke omfattet af vandområdeplanerne, men skal som udgangspunkt opnå god 
økologisk tilstand. Vandløb og søers nuværende tilstand er inddelt i kategorier fra ukendt, dårlig, ringe, 
moderat til god og høj økologisk tilstand. 

Vandområde Miljømål Tilstand

Sjælsø God økologisk tilstand Dårlig

Furesø God økologisk tilstand Moderat

Birkerød Sø God økologisk tilstand Dårlig

Kajerød Å God økologisk tilstand Ringe/moderat

Slugten God økologisk tilstand Ringe

Usserød Å God økologisk tilstand Moderat/dårlig

Siden områdeplanerne blev udarbejdet, er statens forslag til Vandområdeplan 2021-2027 kommet i hø-
ring. Miljømål er uændret i de nye planer, mens tilstanden stort set er uændret med undtagelser af Sjæl-
sø, hvor tilstanden er ændret til ’ringe’. Ud over de navngivne vandområder er der også en række 
unavngivne søer og vandløb, der som udgangspunkt skal opnå god økologisk tilstand.    

4.2 Anbefalet afløbsstrategi i Birkerød, Bistrup og Brådebæk
Det anbefales at separatkloakere alle tre områder. Det betyder, at grundejerne i de tre områder over tid 
vil skulle adskille spildevand og regnvand på egne grunde. Grundejerne skal selv stå for at udføre arbej-
det og betale for det. 

Omkostningerne til at separatkloakere og opgradere det eksisterende fællessystem er meget ens i de tre 
områder. I skemaet herunder fremgår omkostninger til anlæg og drift for hhv. opgradering det eksiste-
rende fællessystem og for separatkloakering i de tre områder. Separatkloakering er lidt billigere end op-
gradering af det eksisterende fællessystem i Birkerød og Brådebæk, mens det er omvendt i Bistrup. Pri-
sen er angivet i mio. kroner i nutidsværdi over 100 år. Grundejernes udgifter til separatkloakering på 
egen grund er også regnet med.  
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Område Omkostninger til opgradering 
af eksisterende fællessystem 
i mio. kr. i nutidsværdi over 
100 år

Omkostninger til separatkloa-
kering i mio. kr. i nutidsværdi 
over 100 år

Birkerød 1.751 1.683

Bistrup 660 692

Brådebæk 114 94

Anbefalingen om at vælge separatkloakering som afløbsstrategi hviler derfor på fordelene for miljøet. 

I skemaet herunder fremgår det, at der er størst sandsynlighed for at forbedre vandmiljøet i vandløbene 
ved at separatkloakere frem for at opgradere det eksisterende fællessystem, da der ved separatkloake-
ring ledes mere vand til vandløbene, mens opgradering af de eksisterende fællessystemer medfører, at 
der vil blive ledt meget lidt vand til vandløbene. 

Søerne vil uanset valg af strategi have øget sandsynlighed for at opnå målopfyldelse, da der vil blive ud-
ledt færre næringsstoffer til søerne ved begge afløbsstrategier. Men ved opgradering af de eksisterende 
fællessystemer vil vandudskiftningen i søerne blive mindre. Det betyder at der vil gå væsentligt flere år, 
før søerne vil opnå målet om ’god økologisk tilstand’ med opgradering af det eksisterende fællessystem 
end ved separatkloakering. Ved separatkloakering får søerne tilført mere vand, som bidrager til at skylle 
den ophobede fosforpulje ud af søerne.

Sandsynlighed for målopfyldelse 
uden andre indsatser

Vandområde Status Opgradering Separering

Sjælsø Dårlig  Forøget sandsynlighed, 
men med lang tidshorisont

Forøget sandsynlighed

Furesø Moderat Forøget sandsynlighed, 
men med lang tidshorisont

Forøget sandsynlighed

Birkerød Sø Dårlig Forøget sandsynlighed, 
men med lang tidshorisont

Forøget sandsynlighed

Kajerød Å Ringe/moderat Reduceret sandsynlighed Forøget sandsynlighed

Slugten Ringe Reduceret sandsynlighed Forøget sandsynlighed

Usserød Å Moderat/dårlig Reduceret sandsynlighed Forøget sandsynlighed

5. Områdeplaner Rudersdal øst
’Områdeplaner Rudersdal Øst’ dækker områderne Vedbæk nordvest, Vedbæk sydøst, Vedbæk øst, 
Rundforbi, Nærum og Søllerød. Områderne ligger alle i den østlige del af Rudersdal Kommune. 
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Fælles for områderne er, at de ligger tæt på Øresund, og at de store vandløb Maglemoserenden, Kikha-
nerenden og Mølleåen løber igennem flere af områderne. Der er desuden en række mindre søer i områ-
derne. Det er Jægermosen, Enrum Dam, Sø ved Pilekæret, Bergsøe Sø og Krags Mose. 

Nærum er primært fælleskloakeret. I de øvrige områder er det mellem 50 – 80 % af området, som er 
fælleskloakerede. 

Fra Vedbæk nordvest, Vedbæk sydvest og Vedbæk øst ledes spildevand til Vedbæk Renseanlæg, 
mens spildevandet fra Rundforbi, Nærum og Søllerød ledes til Mølleåværket Renseanlæg, der ligger i 
Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Se kort over de enkelte områder i Afsnit 10.4.- 10.9.  

5.1 Udfordringer i områderne i Rudersdal øst 
Der sker overløb med blandet spildevand og regnvand til vandområderne relativt ofte. Overløbene skyl-
des især, at bassinerne ikke er store nok i forhold til de store arealer, som afleder regnvand til bassiner-
ne. 

Derudover er afløbsledningerne i områderne mange steder for små. Det medfører mange steder, at der 
kommer vand på overfladen fra afløbssystemet, når det regner. 

De mange overløb med blandet spildevand og regnvand til vandområderne påvirker Maglemoserenden, 
Kikhanerenden og Mølleå negativt og er en del af grunden til, at de ikke lever op til miljømålene om ’god 
økologisk tilstand’, som er fastsat i ’Statens Vandområdeplan 2015-2021’. Vandmiljøet i Øresund er i hø-
jere grad negativt påvirket af udledningen af renset spildevand fra renseanlæg end af overløbene med 
spildevand fra afløbssystemet. Men badevandskvaliteten er påvirket af de mange overløb. Overløbene 
sker tæt på kysten og det urensede spildevand indeholder bl.a. colibakterier. Der er ikke så mange over-
løb til søerne i området, og de er derfor mindre påvirket.  

I skemaet herunder ses miljømålet for de enkelte vandområder og deres nuværende tilstand i ’Statens 
Vandområdeplan 2015-2021’. Vandområderne skal som minimum opnå ’god økologisk tilstand’. Vandlø-
benes nuværende tilstand er inddelt i kategorier fra ukendt, dårlig, ringe, moderat til god og høj økolo-
gisk tilstand. 

Vandområde Miljømål Tilstand

Maglemoserenden God økologisk tilstand Moderat

Kikhanerenden God økologisk tilstand Dårlig

Mølleå Godt økologisk potentiale Moderat

Øresund God økologisk tilstand Ringe
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Siden områdeplanerne blev udarbejdet, er statens forslag til Vandområdeplan 2021-2027 kommet i hø-
ring. Miljømål er uændret i de nye planer, mens tilstanden for Øresund er ændret til ’moderat’ og tilstan-
den i Mølleå er ændret til ’ukendt/ringe økologisk potentiale’.  

5.2 Anbefalet afløbsstrategi for Vedbæk nordvest, Vedbæk sydvest, Vedbæk øst, Rundforbi, 
Nærum og Søllerød

Separatkloakering anbefales som strategi for alle seks områder. Det betyder, at grundejerne i de seks 
områder også over tid vil skulle adskille spildevand og regnvand på egne grunde. 

Omkostningerne til at separatkloakere er i gennemsnit 30-40 % lavere end ved at opgradere det eksiste-
rende fællessystem i de seks områder. I Vedbæk øst er separatkloakering 50 % billigere end udvidelse 
af fællessystemet. Det skyldes, at regnvandet efter rensning kan afledes direkte til Øresund uden forsin-
kelse. 

I skemaet herunder fremgår omkostninger til anlæg og drift for hhv. opgradering det eksisterende fælles-
system og for separatkloakering i de seks områder. Separatkloakering er billigere end opgradering af det 
eksisterende fællessystem i alle områderne. Prisen er angivet i mio. kroner i nutidsværdi over 100 år. 
Grundejernes udgifter til separatkloakering på egen grund er også regnet med.  

Område Omkostninger til opgradering 
af eksisterende fællessystem 
i mio. kr. i nutidsværdi over 
100 år

Omkostninger til separatkloa-
kering i mio. kr. i nutidsværdi 
over 100 år

Vedbæk NV 1.494 1.081

Vedbæk SV 250 232

Vedbæk Ø 762 411

Rundforbi 667 474

Nærum 873 637

Søllerød 521 394
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Derudover vil separatkloakering som afløbsstrategi have flere fordele for miljøet. I skemaet herunder 
fremgår det, at der er størst sandsynlighed for at forbedre vandmiljøet i vandløbene ved at separatkloa-
kere frem for at opgradere det eksisterende fællessystem. 

 Sandsynlighed for målopfyldelse 
uden andre indsatser

Vandområde Status Opgradering Separering

Maglemoserenden Moderat Reduceret sandsynlighed Forøget sandsynlighed

Kikhanerenden Dårlig Reduceret sandsynlighed Forøget sandsynlighed

Mølleå Moderat Lidt forøget sandsynlig-
hed

Lidt forøget sandsynlighed

Øresund Ringe Reduceret sandsynlighed Lidt forøget sandsynlighed

6. Områdeplan Dumpedalen

Dumpedalen er et mindre område i den sydøstlige del af Birkerød. Området er ca. 80 % fælleskloakeret. 
Spildevand fra Dumpedalen ledes til Bistrup Renseanlæg. Vand fra afløbssystemet udledes til Bistrup 
Renseanlæg og til Dumpedalsrenden. 

Se kort over området i Afsnit 10.10. 

6.1 Udfordringer i Dumpedalen

Der sker hyppige og store overløb med blandet spildevand og regnvand fra Dumpedalen til Dumpedals-
renden. Overløbene skyldes især, at bassinerne er for små, og at transportledningen til Bistrup Rense-
anlæg er for lille. 

Overløbene påvirker vandmiljøet i Dumpedalsrenden negativt og er en del af grunden til, at den ikke le-
ver op til miljømålene om ’god økologisk tilstand’, som er fastsat i ’Statens Vandområdeplan 2015-2021’. 
Dumpedalsrenden er i dag vurderet til ’dårlig økologisk tilstand’. I skemaet herunder ses miljømålet 
Dumpedalsrenden og dens nuværende tilstand i ’Statens Vandområdeplan 2015-2021’. Vandområder-
nes nuværende tilstand er inddelt i kategorier fra ukendt, dårlig, ringe, moderat til god og høj økologisk 
tilstand. 

Vandområde Miljømål Tilstand

Dumpedalsrenden God økologisk tilstand Dårlig

6.2 Anbefalet afløbsstrategi i Dumpedalen
Til trods for at Dumpedalen er et lille område, påvirker overløbene med blandet spildevand og regnvand 
fra området vandmiljøet i Dumpedalsrenden markant. Rudersdal Kommune har derfor på baggrund af 
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områdeplanen bedt Novafos udføre supplerende og mere detaljerede analyser af, hvordan overløbene 
fra området til Dumpedalsrenden kan stoppes. 

Løsningen er at udbygge et af de eksisterende bassiner ved Dumpedalsrenden. Udbygningen af bassi-
net kan nedbringe antallet af overløb med blandet spildevand og regnvand til Dumpedalsrenden og der-
med forbedre vandmiljøet i Dumpedalsreden markant. Det er på den baggrund politisk besluttet at ud-
bygge bassinet hurtigst muligt, blandt andet fordi der er krav om indsatser mod overløb til Dumpedals-
renden i statens vandområdeplaner

Novafos anbefaler, at området på sigt bliver separatkloakeret, dog som et af de sidste i kommunen. Da 
de eksisterende ledninger er i rimelig stand og med rimelig kapacitet, kan separatkloakeringen udsky-
des. Det udvidede bassin forventes at kunne indgå i en kommende regnvandshåndtering efter separat-
kloakering. Bassinet vil efterfølgende fungere som rensebassin.

I skemaet herunder fremgår omkostninger til anlæg og drift for hhv. opgradering det eksisterende fælles-
system og for separatkloakering i Dumpedalen. Prisen for separatkloakering og opgradering af det eksi-
sterende fællessystem er næsten ens. Prisen er angivet i mio. kroner i nutidsværdi over 100 år. Grunde-
jernes udgifter til separatkloakering på egen grund er også regnet med.  

Område Omkostninger til opgradering 
af eksisterende fællessystem 
i mio. kr. i nutidsværdi over 
100 år

Omkostninger til separatkloa-
kering i mio. kr. i nutidsværdi 
over 100 år

Dumpedalen 260 265

7. Konsekvenser for borgerne      

7.1 Grundejerne skal separatkloakere på egen grund  
Grundejere skal adskille spildevand og regnvand på egne grunde. Grundejerne skal selv stå for separat-
kloakeringen og betale for arbejdet, da hverken Novafos eller Rudersdal Kommune må arbejde på priva-
te grunde. I henhold til spildevandsbekendtgørelsen har grundejere pligt til at tilslutte sig de regnvands- 
og spildevandledninger, der føres frem til skelgrænsen. Hvis dette ikke sker af frivillighedens vej, kan 
kommunen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30 påbyde grundejerne at omlægge deres kloaksy-
stem. 
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Figuren øverst viser et fællessystem, hvor regnvand fra tage og indkørsler løber i samme ledning som 
spildevand fra husholdningen. Figuren nederst viser forskellige løsninger til at separatkloakere. Forhol-
dene på den enkelte grund og lokalt i området afgør, hvad der kan lade sig gøre. 

7.2 Omkostninger for at separatkloakere på privat grund
Baseret på erfaringer fra andre kommuner vil udgifterne til separatkloakeringen udgøre en udgift for par-
celhusejere på i gennemsnit 60.000 kroner inklusive moms og for etageejendomme på i gennemsnit 5-
10.000 kroner inklusive moms pr. husstand. Gennemsnitsprisen er baseret på 2020-priser. Arbejdet skal 
udføres af en autoriseret kloakmester og færdigmeldes til kommunen. Prisen afhænger af konkrete for-
hold som grundens størrelse og de nuværende ledninger på ejendommen. 

7.3 Renovering af stikledninger til spildevand
Med en gennemsnitlig levetid for kloakrør på cirka 70 år, vil det uanset Novafos’ opgradering af afløbs-
systemet, være tid til at renovere mange af de private stikledninger. I forbindelse med projektet vil grun-
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dejerne derfor blive opfordret til at tjekke, hvilken stand deres stikledning til spildevand er i. Det må for-
ventes at medføre en omfattende renovering/udskiftning af de private stikledninger, som i dag er årsag 
til mange rotteproblemer og udsivning af spildevand til jord og grundvand. Omkostninger til at udskifte 
stikledninger til spildevand på private grunde er ikke en del af gennemsnitsprisen på 60.000 kr. 

7.4 Tidshorisont 
Hvis kommunalbestyrelsen vedtager, at resten af kommunen skal separatkloakeres, forventer Novafos, 
at separatkloakeringen af de 13 områder vil kunne gennemføres på ca. 50 år. Separatkloakeringen vil 
blive gennemført i etaper og i flere områder på samme tid. Novafos vil i 2022 udarbejde en overordnet 
rækkefølgeplan for separatkloakeringen af hele kommunen, så grundejerne kan se, hvornår deres områ-
de efter planen skal separatkloakeres. 

7.5 Grundejerne får besked minimum fem år før separatkloakering
Grundejerne vil få en meddelelse i e-Boks om, at de skal separatkloakere. Beskeden vil blive sendt til 
grundejerne minimum fem år før, at separatkloakeringen skal være gennemført, så grundejerne har tid til 
at spare op og planlægge arbejdet. 

7.6 Håndtering af regnvand på egen grund 
Rudersdal Kommune har tidligere opfordret grundejerne til at håndtere regnvand på egen grund f.eks. 
ved at nedsive regnvand fra tage, stenbelægninger og indkørsler i stedet for at lede det til fællessyste-
met. Grundejere kan fortsat søge kommunen om tilladelse til at håndtere regnvandet på egen grund, 
men mange steder står grundvandet meget højt, eller jorden er uigennemtrængelig. Hvis det er tilfældet, 
kan man ikke få tilladelse til at håndtere regnvandet på egen grund. 

7.7 Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
Grundejere har tidligere kunnet søge om at få deres tilslutningsbidrag til afløbssystemet tilbage fra 
Novafos, hvis de håndterede alt deres regnvand på egen grund. Når separatkloakering er vedtaget som 
afløbsstrategi for et område, vil grundejerne ikke længere kunne udtræde af forsyningen for regnvand og 
dermed ikke længere få tilbagebetalt tilslutningsbidraget fra Novafos. Det er for at sikre Novafos’ inve-
steringer i fremtidens afløbssystem. Når først det er besluttet, at Novafos skal investere i et nyt afløbssy-
stem til at håndtere regnvandet, så kan Novafos ikke både tilbagebetale tilslutningsbidrag og investere i 
nye ledninger. 

8. Samlet økonomi 
Novafos forventer, at Novafos’ investeringer til renovering og klimatilpasning af det offentlige afløbssy-
stem i Rudersdal Kommune vil koste ca. 4-6 milliarder kroner. Novafos arbejde på veje og offentlige are-
aler finansieres over taksterne af Novafos. Med den nuværende investeringstakt, vil arbejdet foregå over 
en 75-100-årig periode. 

Når der er valgt afløbsstrategi for hele kommunen, skal der tages stilling til, om investeringstakten skal 
øges for at forkorte tidshorisonten på separatkloakeringen i kommunen. Det vil sige, om spildevands-
staksten skal hæves, så klimatilpasningen af afløbssystemet kan gennemføres hurtigere. Ved separat-
kloakering skal kommunen, ligesom de private grundejere, omlægge stikledningerne på kommunens 
ejendomme.
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9. Proces og rollefordeling

9.1 Spildevandsplan og offentlig høring 
Når kommunalbestyrelsen har vedtaget ny afløbsstrategi, skal den skrives ind i en spildevandsplan eller 
et tillæg til den gældende spildevandsplan. Det er forudsætningen for, at Novafos kan begynde planlæg-
ningen og anlægsarbejdet. Spildevandsplanen beskriver, hvordan det nye afløbssystem i det konkrete 
område skal anlægges, hvor der skal anlægges forsinkelses- og rensebassiner, og hvor regnvandet skal 
udledes. Spildevandsplanen kommer i offentlig høring i otte uger, og derefter kan kommunalbestyrelsen 
vedtage spildevandsplanen.

9.1.1 Fakta: Rollefordeling mellem Rudersdal Kommune og Novafos
Rudersdal Kommune er myndighed på spildevandsområdet. Det betyder, at kommunalbestyrelsen god-
kender afløbsstrategi for kommunen. Afløbsstrategien skrives derefter ind i en spildevandsplan. 
Spildevandsplanen fastlægger rammerne for, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i kommu-
nen. Spildevandsplanen er grundlaget for, at Rudersdal Kommune kan meddele borgerne, at de skal 
ændre deres afløbssystem til f.eks. separatkloakering.   

Novafos vil stå for at planlægge og gennemføre opgraderingen af afløbssystemet på de offentlige area-
ler. Planlægningen sker i tæt samarbejde med kommunen, så den relevante viden inddrages, og an-
lægsarbejdet koordineres så vidt muligt med andre projekter i kommunen.

9.2 Tids- og rækkefølgeplan for separatkloakering
Novafos planlægger i 2022 en overordnet tids- og rækkefølgeplan for separatkloakeringen af alle områ-
derne i Rudersdal Kommune. Tids- og rækkefølgeplanen prioriterer hvilken rækkefølge separatkloake-
ringen skal gennemføres i. Prioriteringen skal bl.a. sikre, at separatkloakeringen gennemføres, så der 
hurtigst muligt opnås en effekt på vandmiljøet og så indsatserne i vandområdeplanerne nås. Prioriterin-
gen forholder sig også til, hvordan separatkloakeringen praktisk muligt kan gennemføres og til koordine-
ring med andre projekter i kommunen. 

9.2.1 Fakta: Reduktion af overløb
De ti største overløb i Rudersdal Kommune står alene for 70 % af den samlede overløbsmængde. Det 
er en vigtig del af Novafos’ planlægning af rækkefølgen at prioritere, hvordan der hurtigst muligt kan re-
duceres i overløbsmængderne til vandområderne. Det vil mange steder have en stor effekt at separat-
kloakere de områder, der ligger øverst i afløbssystemerne frem for at starte nederst i systemet, der hvor 
selve overløbet rent faktisk sker til vandområdet. Ved at separatkloakere den første del af kloaksystemet 
fjernes en stor del af regnvandet fra systemet, og det giver plads til mere vand hele vejen ned igennem 
systemet.  

9.3 Planlægning af separatkloakering
Separatkloakering kan gennemføres på forskellige måder. Det kommer an på de lokale forhold i de en-
kelte områder, hvordan der skal separatkloakeres. Det kræver flere undersøgelser og indsamling af vi-
den, før de konkrete og bedst mulige løsninger i hvert område kan vælges. 

Når Novafos går i gang med at planlægge de konkrete løsninger, skal det også undersøges, hvor og 
hvordan regnvandet skal forsinkes og renses, inden det kan udledes til vandløb, søer og Øresund. 
Regnvand, der falder på tage og veje, er ikke helt rent. Det indeholder organisk stof og fosfor og kan og-
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så indeholde miljøfremmede stoffer som f.eks. tungmetaller. Regnvandet skal derfor renses, inden det 
bliver ledt ud i vandløb, i søer og til Øresund. 

9.3.1 Fakta: Rensning af regnvand
En løsning kan være åbne, våde bassiner, som vil tilbageholde nogle af stofferne, før regnvandet udle-
des til vandområderne. I modsætning til de traditionelle lukkede bassiner af beton i fællessystemet, vil 
de nye regnvandsbassiner i separatsystemet være åbne. Da de kun skal indeholde regnvand, vil de 
kunne anlægges som kunstige søer, der kan tilføje en rekreativ værdi til området. Hvis regnvandet skal 
udledes til vandløb, skal det igennem forsinkelsesbassiner, så vandet udledes i en jævn strøm i stedet 
for i et stort skvulp på en gang.

Under planlægningen vil Novafos også undersøge udfordringer med stigende grundvand, ligesom man 
vil arbejde med at finde de mest bæredygtige løsninger til at håndtere spildevand og regnvand og med 
at inddrage borgerne. 

9.3.2 Fakta: Grundvand
I dag fungerer de gamle og utætte afløbsledninger ofte som en slags dræn for højtstående grundvand, 
men når der lægges nye, tætte ledninger enten i forbindelse med en opgradering af det eksisterende 
fællessystem eller separatkloakering, kan højtstående grundvand ikke længere sive ind i ledningerne. 
Det kan give problemer i nogle områder, hvor grundvandet i stedet vil trænge ind gennem kældervægge 
eller samle sig på græsplæner og andre grønne områder. 

Som lovgivningen er lige nu, må hverken Rudersdal Kommune eller Novafos håndtere grundvandet eller 
gøre noget for at løse de problemer, som højtstående grundvand kan give. Både Rudersdal Kommune 
og Novafos arbejder på at påvirke lovgivningen, så problemerne kan løses i fællesskab. Det sker via 
hhv. KL (Kommunernes Landsforening) og Danva (Interesseorganisationen for drikkevands- og spilde-
vands-selskaber).

9.3.3 Fakta: Bæredygtig håndtering af spildevand og regnvand
Når separatkloakeringen planlægges for de enkelte områder, vil Novafos arbejde på at gennemføre an-
lægsarbejdet med så lavt klimaaftryk, som muligt. Anlægsarbejde giver udledninger af klimagasser, bå-
de fra entreprenørmaskiner og fra de materialer, der anvendes, for eksempel fra fremstilling af beton, 
plast, grus og asfalt. Anlægsarbejde kan ikke gennemføres CO2-neutralt med de nuværende teknologi-
er, men Novafos vil arbejde med at finde løsninger, som har så lavt CO2-aftryk som muligt. Det overord-
nede klimaaftryk er ikke beregnet for områdeplanerne, men vil blive indarbejdet i planlægningen ved 
valg af løsninger for de enkelte områder på linje med andre forhold.

9.4 Dialog med grundejere og andre interessenter
Novafos kontakter grundejere og andre interessenter, når Novafos begynder arbejdet med at planlæg-
ge, hvordan de enkelte områder skal separatkloakeres. Dialogen med grundejere, brugere og andre in-
teressenter skal både sikre, at Novafos får indarbejdet den lokale viden i planlægningen, og at borgerne 
bliver hjulpet godt i gang med at planlægge separatkloakeringen på egen grund. Borgerdialogen vil 
strække sig over flere år og bestå af bl.a. vejmøder og åbent skurvogns-arrangementer. Når selve an-
lægsarbejdet går i gang, vil Novafos også have stort fokus på information og dialog for at sikre, at bor-
gerne kommer så godt igennem anlægsarbejdet som muligt. 
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Borgernes viden om de lokale forhold i området er et vigtigt input i planlægningen af, hvordan Novafos 
bedst muligt separatkloakerer de enkelte områder. Når rammerne for separatkloakering er på plads, vil 
Novafos og Rudersdal Kommune sammen afholde åbne skurvogne og andre arrangementer, hvor grun-
dejerne kan få hjælp til at komme i gang med processen.
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10. Kort over områderne 

Læsevejledning
På de følgende sider finder du kort og beskrivelse af de enkelte områder fra områdeplanerne. Hvis du er 
sprunget direkte til kortene, så anbefales du at gå tilbage og først læse afsnit 3 for at få en generel intro-
duktion til områdeplanerne, og afsnit 4, hvis du er interesseret i områderne Birkerød, Brådebæk eller Bi-
strup, afsnit 5, hvis du er interesseret i områderne Vedbæk nordvest, Vedbæk sydvest, Vedbæk øst, 
Rundforbi, Nærum eller Søllerød eller afsnit 6, hvis du er interesseret i området Dumpedalen. 
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10.1 Birkerød

Den mørke markering på kortet viser den del af Birkerød, som indgår i områdeplanen. Markeringen på 
kortet er vejledende. Birkerød dækker byområdet Birkerød samt Ravnsnæs og Ebberød. Ca. 90 % af 
oplandet er fælleskloakeret. Områdets spildevand renses på Sjælsø Renseanlæg. 

10.1.1 Anbefalet afløbsstrategi for Birkerød
Det anbefales, at Birkerød separatkloakeres. Det koster stort set det samme at separatkloakere som at 
opgradere det eksisterende fællessystem i Birkerød, som det ses af skemaet herunder. Prisen dækker 
omkostninger til anlæg og drift er angivet i mio. kroner i nutidsværdi over 100 år. Grundejernes udgifter 
til separatkloakering på egen grund er også regnet med.  

Område Omkostninger til opgradering 
af eksisterende fællessystem 
i mio. kr. i nutidsværdi over 
100 år

Omkostninger til separatkloa-
kering i mio. kr. i nutidsværdi 
over 100 år

Birkerød 1.751 1.683

Da omkostningerne til at separatkloakere og opgradere fællessystemet er omtrent lige store, er det for-
delen for miljøet, der afgør anbefalingen. Separatkloakering vil have flere positive konsekvenser for 
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vandmiljøet i Sjælsø og i Kajerød Å og Slugten samt for Eskemoserenden end opgradering af det eksi-
sterende fællessystem.  

Sandsynlighed for målopfyldelse 
uden andre indsatser

Vandområde Status Opgradering Separering

Sjælsø Dårlig  Forøget sandsynlighed, 
men med lang tidshorisont

Forøget sandsynlighed

Kajerød Å Ringe/moderat Reduceret sandsynlighed Forøget sandsynlighed

Slugten Ringe Reduceret sandsynlighed Forøget sandsynlighed
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10.2 Brådebæk 

Den mørke markering på kortet viser den del af Brådebæk, som indgår i områdeplanen. Markeringen på 
kortet er vejledende. Størstedelen af Brådebæk er allerede separatkloakeret, men er medtaget i områ-
deplanen sammen med en lille del af området, der er fælleskloakeret. Den del af Brådebæk, der er spil-
devandskloakeret, indgår ikke i områdeplanen. Områdets spildevand renses på Usserød Renseanlæg i 
Hørsholm Kommune. 

10.2.1 Anbefalet afløbsstrategi for Brådebæk
Det anbefales, at det lille område af Brådebæk, der er fælleskloakeret, separatkloakeres. Prisen for at  
separatkloakere og at opgradere det eksisterende fællessystem er omtrent lige stor. Prisen dækker om-
kostninger til anlæg og drift og er angivet i mio. kroner i nutidsværdi over 100 år. Grundejernes udgifter 
til separatkloakering på egen grund er også regnet med.  

Område Omkostninger til opgradering 
af eksisterende fællessystem 
i mio. kr. i nutidsværdi over 
100 år

Omkostninger til separatkloa-
kering i mio. kr. i nutidsværdi 
over 100 år

Brådebæk 114 94
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Da omkostningerne til at separatkloakere og opgradere fællessystemet er omtrent lige store, er det for-
delen for miljøet, der afgør anbefalingen. Separatkloakering vil have flere positive konsekvenser for 
vandmiljøet i Usserød Å end opgradering af det eksisterende fællessystem. 

Sandsynlighed for målopfyldelse 
uden andre indsatser

Vandområde Status Opgradering Separering

Usserød Å Moderat/dårlig Reduceret sandsynlighed Forøget sandsynlighed
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10.3 Bistrup

Den mørke markering på kortet viser den del af Bistrup, som indgår i områdeplanen. Markeringen på 
kortet er vejledende. Omkring 90 % af Bistrup er fælleskloakeret. Områdets spildevand renses på Bi-
strup Renseanlæg. 

10.3.1 Anbefalet afløbsstrategi for Bistrup
Det anbefales, at Bistrup separatkloakeres. Det koster stort set det samme at separatkloakere som at 
opgradere det eksisterende fællessystem, som det ses af skemaet herunder. Prisen dækker omkostnin-
ger til anlæg og drift og er angivet i mio. kroner i nutidsværdi over 100 år. Grundejernes udgifter til sepa-
ratkloakering på egen grund er også regnet med.  

Område Omkostninger til opgradering 
af eksisterende fællessystem 
i mio. kr. i nutidsværdi over 
100 år

Omkostninger til separatkloa-
kering i mio. kr. i nutidsværdi 
over 100 år

Bistrup 660 692

Da omkostningerne til at separatkloakere og opgradere fællessystemet er omtrent lige store, er det for-
delen for miljøet, der afgør anbefalingen. Separatkloakering vil have flere positive konsekvenser for 
vandmiljøet i Birkerød Sø, Furesø og Bistruprenden end opgradering af det eksisterende fællessystem. 
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Sandsynlighed for målopfyldelse 
uden andre indsatser

Vandområde Status Opgradering Separering

Furesø Moderat  Forøget sandsynlighed, 
men med lang tidshorisont

Forøget sandsynlighed

Birkerød Sø Dårlig  Forøget sandsynlighed, 
men med lang tidshorisont

Forøget sandsynlighed
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10.4 Vedbæk nordvest

Den mørke markering på kortet viser den del af Vedbæk nordvest, som indgår i områdeplanen. Marke-
ringen på kortet er vejledende. Vedbæk nordvest dækker det nordlige Trørød, den nordlige del af Gam-
mel Holte og en lille del af Vedbæk vest for jernbanen. Omtrent 20 % af området er i dag separatkloake-
ret. Områdets spildevand renses på Vedbæk Renseanlæg, inden det udledes til Øresund. 

10.4.1 Anbefalet afløbsstrategi for Vedbæk nordvest
Det anbefales, at Vedbæk nordvest separatkloakeres. Separatkloakering er ca. 30 % billigere end op-
gradering af de eksisterende fællesystemer, som det ses af skemaet herunder. Prisen dækker omkost-
ninger til anlæg og drift og er angivet i mio. kroner i nutidsværdi over 100 år. Grundejernes udgifter til se-
paratkloakering på egen grund er også regnet med.  

Område Omkostninger til opgradering 
af eksisterende fællessystem 
i mio. kr. i nutidsværdi over 
100 år

Omkostninger til separatkloa-
kering i mio. kr. i nutidsværdi 
over 100 år

Vedbæk NV 1.494 1.081

Separatkloakering vil have positive konsekvenser for vandmiljøet i Maglemoserenden og for badevand-
skvaliteten i Øresund. 
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Sandsynlighed for målopfyldelse 
uden andre indsatser

Vandområde Status Opgradering Separering

Maglemoserenden Moderat Reduceret sandsynlighed Forøget sandsynlighed

Øresund Ringe Reduceret sandsynlighed Lidt forøget sandsynlighed
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10.5 Vedbæk sydvest

Den mørke markering på kortet viser den del af Vedbæk sydvest, som indgår i områdeplanen. Markerin-
gen på kortet er vejledende. Vedbæk sydvest dækker dele af det sydlige Trørød og den sydvestlige del 
af Vedbæk. Omkring 30% af området er separatkloakeret. Områdets spildevand renses på Vedbæk 
Renseanlæg, inden det udledes til Øresund. 

10.5.1 Anbefalet afløbsstrategi for Vedbæk sydvest
Det anbefales, at Vedbæk sydvest separatkloakeres. Separatkloakering er ca. 20 % billigere end opgra-
dering af de eksisterende fællesystemer, som det ses af skemaet herunder. Prisen dækker omkostnin-
ger til anlæg og drift og er angivet i mio. kroner i nutidsværdi over 100 år. Grundejernes udgifter til sepa-
ratkloakering på egen grund er også regnet med.  

Område Omkostninger til opgradering 
af eksisterende fællessystem 
i mio. kr. i nutidsværdi over 
100 år

Omkostninger til separatkloa-
kering i mio. kr. i nutidsværdi 
over 100 år

Vedbæk SV 250 232
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Separatkloakering vil have positive konsekvenser for vandmiljøet i Kikhanerenden og for badevandskva-
liteten i Øresund. 

Sandsynlighed for målopfyldelse 
uden andre indsatser

Vandområde Status Opgradering Separering

Kikhanerenden Dårlig Reduceret sandsynlighed Forøget sandsynlighed

Øresund Ringe Reduceret sandsynlighed Lidt forøget sandsynlighed



Fremtidens afløbssystem – sammenfatning af områdeplaner  Side 42 │ 50

10.6 Vedbæk øst

Den mørke markering på kortet viser den del af Vedbæk øst, som indgår i områdeplanen. Markeringen 
på kortet er vejledende. Vedbæk øst dækker den østlige del af Vedbæk, der for en stor del ligger ud til 
Øresund. Omkring 20% af området er separatkloakeret. Områdets spildevand renses på Vedbæk Ren-
seanlæg, inden det udledes til Øresund. 

10.6.1 Anbefalet afløbsstrategi for Vedbæk øst
Det anbefales, at Vedbæk øst separatkloakeres. Separatkloakering er ca. 50% billigere end opgradering 
af de eksisterende fællesystemer, som det ses af skemaet herunder. Den store forskel i pris skyldes, at 
regnvandet kan udledes direkte til Øresund, når det er renset. Prisen dækker omkostninger til anlæg og 
drift og er angivet i mio. kroner i nutidsværdi over 100 år. Grundejernes udgifter til separatkloakering på 
egen grund er også regnet med.  

Område Omkostninger til opgradering 
af eksisterende fællessystem 
i mio. kr. i nutidsværdi over 
100 år

Omkostninger til separatkloa-
kering i mio. kr. i nutidsværdi 
over 100 år

Vedbæk Ø 762 411
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Separatkloakering vil have positive konsekvenser for badevandskvaliteten i Øresund. 

Sandsynlighed for målopfyldelse 
uden andre indsatser

Vandområde Status Opgradering Separering

Øresund Ringe Reduceret sandsynlighed Lidt forøget sandsynlighed
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10.7 Rundforbi

Den mørke markering på kortet viser den del af Rundforbi, som indgår i områdeplanen. Markeringen på 
kortet er vejledende. Rundforbi dækker det sydlige Gammel Holte og den nordlige del af Nærum. Om-
kring 50% af området er separatkloakeret. Områdets spildevand renses på Mølleåværket Renseanlæg, 
inden det udledes til Øresund. 

10.7.1 Anbefalet afløbsstrategi for Rundforbi
Det anbefales, at Rundforbi separatkloakeres. Separatkloakering er ca. 25% billigere end opgradering af 
de eksisterende fællesystemer, som det ses af skemaet herunder. Prisen dækker omkostninger til an-
læg og drift og er angivet i mio. kroner i nutidsværdi over 100 år. Grundejernes udgifter til separatkloake-
ring på egen grund er også regnet med.  

Område Omkostninger til opgradering 
af eksisterende fællessystem 
i mio. kr. i nutidsværdi over 
100 år

Omkostninger til separatkloa-
kering i mio. kr. i nutidsværdi 
over 100 år

Rundforbi 667 474
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Separatkloakering vil desuden have positive konsekvenser for vandmiljøet i Kikhanerenden.

Sandsynlighed for målopfyldelse 
uden andre indsatser

Vandområde Status Opgradering Separering

Kikhanerenden Dårlig Reduceret sandsynlighed Forøget sandsynlighed
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10.8 Nærum

Den mørke markering på kortet viser den del af Nærum, som indgår i områdeplanen. Markeringen på 
kortet er vejledende. Nærum dækker det sydlige af Nærum øst for Helsingørmotorvejen samt et område 
vest for motorvejen, der grænser op til oplandet Søllerød. Næsten hele området er fælleskloakeret. Om-
rådets spildevand renses på Mølleåværket Renseanlæg, inden det udledes til Øresund. 

10.8.1 Anbefalet afløbsstrategi for Nærum
Det anbefales, at Nærum separatkloakeres. Separatkloakering er ca. 30% billigere end opgradering af 
de eksisterende fællesystemer, som det ses af skemaet herunder. Prisen dækker omkostninger til an-
læg og drift og er angivet i mio. kroner i nutidsværdi over 100 år. Grundejernes udgifter til separatkloake-
ring på egen grund er også regnet med.  

Område Omkostninger til opgradering 
af eksisterende fællessystem 
i mio. kr. i nutidsværdi over 
100 år

Omkostninger til separatkloa-
kering i mio. kr. i nutidsværdi 
over 100 år

Nærum 873 637
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Separatkloakering vil desuden have positive konsekvenser for vandmiljøet i Mølleåen.

Sandsynlighed for målopfyldelse 
uden andre indsatser

Vandområde Status Opgradering Separering

Mølleå Moderat Lidt forøget sandsynlig-
hed

Lidt forøget sandsynlighed
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10.9 Søllerød

Den mørke markering på kortet viser den del af Søllerød, som indgår i områdeplanen. Markeringen på 
kortet er vejledende. Området Søllerød dækker Søllerød og den østlige del af Virum. Omkring 20 % af 
området er separatkloakeret. Områdets spildevand renses på Mølleåværket Renseanlæg, inden det ud-
ledes til Øresund. 

10.9.1 Anbefalet afløbsstrategi for Søllerød
Det anbefales, at Søllerød separatkloakeres. Separatkloakering er ca. 25% billigere end opgradering af 
de eksisterende fællesystemer, som det ses af skemaet herunder. Prisen dækker omkostninger til an-
læg og drift og er angivet i mio. kroner i nutidsværdi over 100 år. Grundejernes udgifter til separatkloake-
ring på egen grund er også regnet med.  

Område Omkostninger til opgradering 
af eksisterende fællessystem 
i mio. kr. i nutidsværdi over 
100 år

Omkostninger til separatkloa-
kering i mio. kr. i nutidsværdi 
over 100 år

Søllerød 521 394

Separatkloakering vil desuden have positive konsekvenser for vandmiljøet i Mølleåen. Mølleåens til-
stand bliver dog påvirket betydeligt mere af udløb i andre kommuner end af det enkelte udløb fra Sølle-
rød.



Fremtidens afløbssystem – sammenfatning af områdeplaner  Side 49 │ 50

Sandsynlighed for målopfyldelse 
uden andre indsatser

Vandområde Status Opgradering Separering

Mølleå Moderat Lidt forøget sandsynlig-
hed

Lidt forøget sandsynlighed
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10.10 Dumpedalen

Den mørke markering på kortet viser den del af Dumpedalen, som indgår i områdeplanen. Markeringen 
på kortet er vejledende. Dumpedalen er et mindre område i den sydøstlige del af Birkerød. Området er 
ca. 80 % fælleskloakeret. Området sender spildevand til Bistrup Renseanlæg. Vand fra afløbssystemet 
udledes til Bistrup Renseanlæg og til Dumpedalsrenden via udløb og overløb. 

10.10.1 Anbefalet afløbsstrategi for Dumpedalen
Det anbefales på baggrund af områdeplanen for Dumpedalen at udbygge et eksisterende bassin ved 
Dumpedalsrenden. Udbygningen af bassinet kan nedbringe antallet af overløb med blandet spildevand 
og regnvand til Dumpedalsrenden og dermed forbedre vandmiljøet i Dumpedalsrenden markant. Det an-
befales desuden, at området separatkloakeres, men som et af de sidste i området, da udbygningen af 
bassinet vil reducere overløbene til Dumpedalsrenden betragteligt. Området kan desuden nedpriorite-
res, da de eksisterende ledninger er i rimelig stand, og da der ikke er stor risiko for oversvømmelser. 

Område Omkostninger til opgradering 
af eksisterende fællessystem 
i mio. kr. i nutidsværdi over 
100 år

Omkostninger til separatkloa-
kering i mio. kr. i nutidsværdi 
over 100 år

Dumpedalen 260 265


