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Høringssvar til Forslag til Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2021  

fra Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

 

Tak for muligheden for at afgive høringssvar. 

Indledningsvis vil vi gerne rose: Planen er et flot værk, letforståelig og med mange facts. 

Vi har kun få kommentarer: 

 

Vedr. Bagsværd Sø 

Bagsværd området separatkloreres først i 2030-2045. Derved vil overløb af blandet spildevand og regnvand 

til Bagsværd Sø efter planen først undgås om en hel del år. 

Det er givetvis korrekt, at spildevandsmæssige tiltag ikke på nuværende tidspunkt vil forbedre søens 

tilstand, da det afgørende er den indre belastning.  

Det er dog ikke behageligt at tænke på, at der ved overløb kan udledes fækale bakterier, vira etc. til søen, 

især ikke, da søen benyttes til flere rekreative formål, hunde bader i den etc. Det kunne tale for et tidligere 

stop for overløb. 

Noget andet er muligheden for at forbedre søens tilstand inden området separatkloakeres, altså hvis der 

forinden skulle fremkomme metoder, som muliggør rensning på en måde, der er forsvarlig både med 

hensyn til CO2 -udledning og økonomi. I givet fald håber vi ikke, at fortsatte overløb vil være et forhold, 

der bremser evt. tiltag vedr. rensning af søen. Det ville i givet fald være en kortslutning; altså ikke at 

stoppe for overløb nu på grund af søens indre belastning og senere ikke at rense søen med henvisning til 

fortsatte overløb.  

 

Vedr. rensning af regnvand der udledes til naturen 

Gummi fra bildæk er så vidt vides den største enkeltkilde til mikroplast. Da regnvand fra veje vil blive ledt til 

naturområder, håber vi på opmærksomhed overfor effekten på naturen og hvad der kan gøres ved det. 

 

Enkelte småting vedr. begrebs- og ordforklaringen er meddelt forvaltningen direkte. 

Tak for muligheden for at kommentere planen.  

 

Mange venlige hilsener 

På vegne af Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

Kim Christiansen 
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