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Sagsnr. i ESDH:
21/19896
Beslutningskompetence: Natur og Klima
Beslutningstema
Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager.
Sagsfremstilling
Novafos har foretræde om status for delområdeplan for Farum
Mødet indledes med, at Novafos har foretræde om status for delområdeplanen for Farum, herunder
gennemførelse af investeringsplan 2022.
Arbejdet med Fælles Renseanlæg
Novafos udarbejdede i 2018-2019 to analyser af, om at rensning af spildevand i kommunerne
Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Hørsholm og Rudersdal skal samles på to fælles
renseanlæg. Analyserne konkluderede, at det vil være en gevinst for både økonomi og miljø at
nedlægge 16 eksisterende renseanlæg i de syv kommuner og samle rensningen af spildevandet på to
fælles, moderne anlæg - ét, der skal udlede renset spildevand til Øresund, og ét der skal udlede
renset spildevand til Roskilde Fjord i stedet for til vandløb og søer. Da Furesø Kommune ligger i
midten og sender spildevand mod både Øresund fra Stavnsholt Renseanlæg og Roskilde Fjord fra
Måløv Renseanlæg i Ballerup, indgår Furesø Kommune i analyser og planer for begge de to fælles
renseanlæg.
Novafos er i gang med at udarbejde strukturplaner (én for hver af de to områder) med tilhørende
miljøvurderinger. Både planer og miljøvurderinger vil senere blive sendt i offentlig høring, hvor
borgere og andre interessenter får mulighed for at kommentere dem, inden Novafos’ bestyrelse og
politikkerne i de omfattede fire kommuner træffer endelig beslutning om at samle renseanlæggene
eller ej.
Kommende rapport om placeringsanalyse for Fælles Renseanlæg Øresund
Novafos’ bestyrelse godkendte i juni 2021 et strategisk køb af et areal i Hørsholm vest for
Helsingørmotorvejen (Store Hvedehavegård), til en mulig placering af et fælles renseanlæg.
På et møde i Hørsholm kommunalbestyrelse den 27. september 2021 blev Novafos bedt om at
”genvurdere kriterierne for placering af et eventuelt renseanlæg” og at ”der arbejdes videre med at
undersøge konkrete alternative placeringer til Store Hvedehavegård for et eventuelt kommende
renseanlæg”.
Novafos har igangsat arbejdet med genvurderingen af placeringsanalysen, og forventer at kunne
fremlægge en ny rapport i 2. halvår 2022, som foreslås politisk behandlet i de fire kommuner
(Hørsholm, Rudersdal, Allerød og Furesø).
Bilag 1 indeholder Novafos’ vision for Fælles Renseanlæg Øresund. Det nye renseanlæg skal
effektivt leve op til fremtidens miljøkrav og bidrage til den grønne omstilling ved at producere grøn
energi. I bilag 2 giver Novafos en mere detaljeret beskrivelse af status for arbejdet med Fælles
Renseanlæg Øresund.
Tour de Furesø den 26. juni 2022
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Velgørenhedscykelløbet Tour de Furesø 2022 samler penge ind til Børnecancerfonden.
Velgørenhedsløbet Tour de Furesø 2022 arrangeres i et samarbejde mellem Team Rynkeby
København, lokale kræfter i cykleklubber og erhvervsliv samt Furesø Kommune. Tour de Furesø
2022 foregår den 26. juni kl. 14-16 på Farum Hovedgade/Nordtoftevej. Løbet skydes i gang af
borgmester Ole Bondo Christensen ved Rema 1000 på Farum Hovedgade. Der køres rundt via
Nordtoftevej. En omgang er godt 2 km. Hvor mange runder kan du nå? Løbet er meget børne- og
familievenligt, og ruten er afspærret for anden trafik.
Vi håber på opbakning fra erhvervslivet i Furesø Kommune og især butikkerne på og omkring
ruten. Vi vil meget gerne i dialog for at gøre dagen så god som muligt for alle involverede. Det er
Team Rynkeby København, der er ansvarlige for planlægningen og gennemførelsen af løbet.
Asfaltering af Paltholmvej
I forbindelse med planlægning af asfaltering af Paltholmvej har forvaltningen været i tæt dialog
med Bytorvets ledelse. Vi er nu nået frem til en udførelsesplan, der tilgodeser trafik til og fra
Bytorvet, både hvad angår kunder og varelevering. Bytorvet ønsker, at asfalteringen påbegyndes
første uge i skolernes sommerferie, hvor der er færrest kunder og dermed butikker, der bliver berørt
af det. Forvaltningen vil gerne efterkomme deres ønske.
Status om klimaorganisering
Foredrag om biodiversitet den 26. april v/ Morten DD
Årshjul
Årshjul for udvalgets område er vedhæftet som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Natur og Klima den 11-05-2022
Orienteringen taget til efterretning. For så vidt angår Paltholmvej forventes arbejdet efter dialog
med Farum Bytorv fremrykket og påbegyndt omkring den 13. juni.
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Bilag:
1 - 2794993
2 - 2794994
3 - 2796086

Åben
Åben
Åben

Orientering om rensestrukturproces
Fremtidens renseanlæg Øresund
Årshjul for Natur og Klima, maj 2022

(36283/22)
(36284/22)
(36944/22)

(H)
(H)
(H)

