Farum, den 31. august 2020
Til Furesø Kommune
Center for By og Miljø
bme@furesoe.dk
Stiager 2
3500 Værløse
Vedr. Forslag til spildevandsplan 2020
Furesø By og Land værdsætter at få lejlighed til at udtale sig i anledning af
høring af Forslag til spildevandsplan 2020 for Furesø Kommune
Fra Furesø By og Land har vi med stor interesse læst Furesø Kommunes udkast til
spildevandsplan.
Udkastet giver en omhyggelig gengivelse af forholdene, fra de mere generelle til
kloakering af enkelte ejendomme.
Furesø By og Land hæfter sig ved oplysninger om udløb til søerne i kommunen.
Kommunen ønsker at fremstå som en grøn og naturvenlig kommune, og der er givet
nogle statslige målsætninger for kvaliteten af søerne i kommunen (der udgør ca.
10% af kommunens areal). Vi hæfter os ved, at ingen af søerne lever op til de
fastlagte målsætninger, og at der ikke er udsigt til at det vil ske foreløbig.
Samtidig oplyses at der forekommer overløb fra de kommunale kloakledninger til
søerne.

I handlingsplanen tales der om overløb i ekstremt regnvejr, og der gives ikke
oplysninger om mængden af udledt regn- og spildevand.
Kommunens repræsentant gav ved et møde om natur den 24./8.-2020 udtryk for, at
der ikke i år har været udløb fra overfaldsbygværkerne til søerne, hvilket står i
skærende kontrast til borgernes erfaringer, der viser kraftig opblomstring af
grønalger i søerne i det store hele hver gang det har regnet.
Mistanken om meget overløb blev bekræftet den 26./8.-2020, da det i forbindelse
med Novafos´ inspektion blev konstateret at sensoren i en af brøndene, dvs.
registreringen af overløb, ikke virker.
Der er udløb på begge sider af kommunens badetilbud i Farum Sø og over for det
p.t. lukkede Furesøbad.
Furesø By og Land ønsker derfor, at kommunen præsenterer et forpligtende oplæg
til finansiering af en plan for, hvordan og hvornår man på den korte bane reducerer
overløbene, samt en plan for helt at undgå spildevand til søerne på den lange bane.
Furesø By og Land ønsker, at der på kort sigt installeres permanent måleudstyr i
samtlige udløb til søerne. Udstyr som ikke blot registrerer overløb og længden heraf
- men er i stand til at beregne det faktiske volumen af kloakvand der tilføres søerne.
Den nuværende registrering er mangelfuld, og datagrundlaget er for grovkornet.
Debatten omkring overløbenes omfang og volumen er alene baseret på grove
estimater fra Novafos - omfanget kan være betydeligt større end hvad der estimeres
i dag. Det mener Furesø By og Land ikke er ansvarligt eller holdbart.
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