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PROBLEMSTILLINGEN? 

For lidt kloakkapacitet 

 Kloakledningerne kan i dag ikke 
klare de mængder af vand, som 
ledes ud i kloakkerne  

 

Hvordan oplever vi det? 
 

• Oversvømmelser  
• Spildevand i Øresund 
• Utryghed for borgere 
• Usikre forsikringsforhold 
• Skader på rekreative områder 



Manglende kapacitet = Oversvømmelser 

Når kloaksystemet ikke kan 

bortlede overfladevandet hurtigt 

nok, sker der tilbagestuvning.  

 

I et fællessystem vil 

oversvømmelsen være en 

blanding af spildevand og 

regnvand. 

 

Konsekvensen er spildevand på 

terræn og fare for indtrængning 

i beboelse. 



Når et fællessystem løber over, 

sker der aflastning af spildevand til 

Bolbrorenden og Øresund. 

 

Al spildevandspåvirket aflastning 

nær badevandsområder bør 

undgås. 

 

Konsekvensen er forurening af 

kystområdet og sundhedsfare i 

forbindelse med badning.   

Manglende kapacitet = Aflastning af spildevand 



Det er voldsomt at få 

oversvømmet sit hus, og det 

efterlader dybe ar med en følelse 

at utryghed hver gang man enten 

skal på rejse, eller hver gang der 

er udsigt til større regnskyl. 

 

Konsekvensen er, at forsikrings-

selskaberne skærper 

betingelserne for genforsikring. 

 

Manglende tryghed for den enkelte borger  



Rungsted Kyst er unik, og det 

er vigtigt at dette rekreative 

område sikres bedst muligt. 

 

Konsekvensen ved manglende 

kapacitet er, at havmiljøet 

belastes med effekt på  

 - Badning 

 - Fiskeri 

  - Sejlads m.v. 

 

Manglende beskyttelse af rekreative områder 



PROBLEMET ER FÆLLES FOR HELE KOMMUNEN 

For lille kloakkapacitet er et 
problem i hele Hørsholm 
 
Kortet viser de områder, som 
nu oplever problemer med 
spildevand, som presses op 
til jordoverfladen 
 
Vi er begyndt i Rungsted 
Nord, fordi det er et meget 
belastet område 
 
 
 

 



ÅRSAG / VIRKNING 

• Øget tæthed i bebyggelsen 

 

• Klimaændringer  

 

• Skærpede krav for at sikre 
miljøet 



Forudsætninger 

• Løsningen skal kunne leve op til kravene 
– både vore egne og de overordnede 
myndigheders 

 

• Der er mange borgere som ønsker høje 
ambitioner om, at Hørsholm Kommune 
sikrer et godt miljø. 

 

• Endelig skal beslutninger ikke tages ud 
fra et kortsigtet økonomisk synspunkt, 
men ud fra at løsningen skal holde i 
mindst 75 år 

 

 



Tidsforløb - kort 

• Juni 2012:        Spildevandsplan i høring 
 

• Juli-nov 2012:  Hørsholm Vand har igangsat konkret anlægsarbejde i 
området med separering af vejvand og fremføring af stik til hver 
parcel, idet vurderingen er, at dette ikke forudsætter tillæg til 
spildevandsplanen 

 

• Dec 2012:  På baggrund af indsigelser godkendes spildevandsplanen 
endelig - men uden kloakseparering. Der skal udarbejdes en uvildig 
rapport om forskellige løsningsmuligheder 

 



Tidsforløb - kort 

• Niras udarbejder i alt 2 rapporter, da der bliver stillet 
spørgsmålstegn ved den første 

 

• Niras-rapporterne belyser i alt 10 forskellige forslag, men de 4 er 
ikke realistiske 

 

• Såvel Niras som administrationen vurderer, at alle relevante 
løsningsmuligheder hermed er belyst 



De 6  løsningsmuligheder fra Niras 



Total sep. Fælles/eks Vej sep 

Serviceniveau ↑ ↑ ↑ 

Ekstremregnshåndtering → → → 

Opstuvning af blandet regn- og spildevand ↑ ↓ ↓ 

Pladsforhold til de fysiske anlæg ↑ ↓ ↓ 

Badevandskvalitet ↑ → → 

Udgift til transport og rensning ↑ ↓ → 

Hydraulisk belastning på renseanlæg ↑ ↓ → 

Udledning til Usserød Å ↑ ↓ → 

Centralisering af Nordsjællandske Renseanlæg ↑ ↓ → 

Behov for klimasikring på privat grund → ↓ ↓ 

Stofudledning til Bolbrorenden/Øresund ↓ ↑ → 

Hydraulisk belastning af Bolbrorenden ↑ ↑ ↑ 

Konsekvensanalyse 

Effekt/ 

forbedring 

ift. i dag: 

 

 
↑: Størst 

→: Medio 

↓: lavest 



• Intern og ekstern kommunikationsrådgiver tilknyttes både 
Hørsholm Vand og Hørsholm Kommune 

• Der afholdes borgermøde 28. maj 2013 

• Indsigelser (bl.a. en underskrevet af 162 borgere) modtages og 
behandles 

• Kommunalbestyrelsen godkender den 28.10.2013 en model for 
kloakeringsprincip i Rungsted Nord 

Tidsforløb - kort 

• Borgerstorm rejser sig, både i 
læserbreve i avisen og ved henvendelser 
til både vandselskab og kommunen 



Kloakeringsprincip 

• Der gennemføres fuld separering af vejvand 

• Der forberedes ved dimensionering og fremføring af stikledning til 
eventuel fremtidig kloakseparering af private parceller 

• Der etableres et moniteringsprogram for at dokumentere 
overholdelsen af recipientkvalitetskrav og servicekrav 

• Hvis man ad åre ikke kan leve op til disse krav skal der træffes en ny 
beslutning 

• Via kampagner opfordres borgere til frivillig separering eller LAR 
løsninger 



Og hvad kan vi lære …. 

• Hvad der kan være den eneste rigtige 
tekniske/økonomiske løsning er ikke 
nødvendigvis den rigtige ”politiske” 
løsning 

• Hvis der ikke er politisk enighed om at gennemføre en for borgerne belastende 
løsning kan der let blive stukket en pind i hjulet 

• Man skal tage kommunikationsprocessen meget alvorligt. Der kan aldrig 
informeres for meget. Få professionel bistand så tidligt som muligt 

• Gør meget ud af at forklare snitfladerne mellem kommune og forsyningsselskab 



• Men vær alligevel forberedt på, at der kan rejses spørgsmål ved alt 
- Konspirationsteorier om Vandselskabets egen dagsorden 
- Rådgivers uvildighed (del af konspirationsteorien) 
- Klimaudviklingen i Danmark (uanset om der bruges DMI-data) 
- Befæstelsesgrad 
- Hvor meget vand kommer fra vej og hvor meget fra private parceller 
- Anvendte klimafaktorer 
- m.m. 

Og hvad kan vi lære …. 

• Vær meget klar i budskabet om, hvad 
man ønsker at løse: Oversvømmelser og 
kvalitetskrav til recipienter 

• Det udarbejdede materiale skal være på 
et højt kvalitativt niveau 



• Politikernes habilitet bliver et emne. 
F.eks. Borgmesterens to kasketter og 
f.eks. Hvorfor en politikers ejendom 
netop var holdt udenfor det betragtede 
område 

Og hvad kan vi lære …. 

• Det juridiske grundlag skal være i orden for de beslutninger, man 
træffer 

• Et særligt fokus på: Prisen for at separatkloakere på egen grund. 

• Påbegynd ikke et belastende anlægsarbejde i området førend alle 
beslutninger er på plads  



• Ressourceforbruget til en sådan 
proces har været voldsomt 

Og hvad kan vi lære …. 

- Svar på læserbreve 
- Anmodning om aktindsigt 
- Svar på spørgsmål om alt 
- Møder med udvalgte grupper af særligt interesserede borgere 
- Møder i området med beboerne 
- Kommunikationsrådgivere, tekniske rådgivere, juridiske rådgivere 



• Det er svært at kommunikere via breve. 
Møder med mindre konkrete berørte 
grupper, hvor de lokale forhold kan 
behandles på stedet er meget bedre. 

Og hvad kan vi lære …. 

• Og til sidst – det er bare en vanskelig sag at forklare borgerne både 
teknisk, økonomisk og politisk 



Borgmester og Formand for Hørsholm Vand ApS  

Morten Slotved 


