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Resume:
På baggrund af konstateret bakterieforurening med ringe badevandskvalitet til følge igennem 
flere år ud for kyststrækningen syd for Rungsted Strand har Novafos og Hørsholm Kommune i 
2018/2019 i fællesskab udarbejdet en rapport over situationen. 
Data og erfaringer fra analyser og tidligere tiltag og undersøgelser er samlet og vurderet, og der 
er udarbejdet forslag til handlingsplan med henblik på forbedring af badevandskvaliteten.
Handlingsplanen omfatter yderligere badevandsanalyser i Øresund, analyser i udløb i vandløbene 
på strækningen, konstatering af ophav til forureningen samt undersøgelse af fejlkoblinger – ind-
ledningsvis omkring åsystemet ved Flakvad Rende.
Det er hensigten, at aktiviteterne i handlingsplanen leder til, at kilderne indkredses og om muligt 
findes og fjernes eller på anden måde styres, så der snarest – om muligt - opnås min. tilfredsstil-
lende badevandskvalitet på strækningen.

Punkt 1: Indledning
Igennem en del år har der været problemer med ringe badevandskvalitet ud for de private strande 
syd for den offentlige strand ved Rungsted havn. Men indførelsen af ny lovgivning – herunder 
central registrering af badevandsanalyserne – er badevandskvaliteten siden 2014 blevet registre-
ret som ringe, og der skal skiltes om dette ved strandene. Årsagen til denne klassificering skyldes 
forekomst af for store mængder af fækale bakterier i vandet. Den omtrentlige strækning ligger 
imellem Flakvad Rende og ned til kommunegrænsen til Rudersdal.
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Figur 1. 
De røde markeringer viser prøvetagningsstationerne, hvor badevandskvaliteten ikke er over-
holdt.

Det har hidtil ikke været muligt at udpege kilden/kilderne til de forhøjede bakterieværdier. 
Der er ikke problemer med badevandskvaliteten andre steder i kommunen, herunder ikke på den 
offentlige strand syd for havnen. Bakteriebelastningen forekommer ud for de private strande, 
som stort set kun benyttes af ejerne af strandene, men da der er badning på strækningen, ønsker 
Hørsholm kommune, at der hurtigst muligt også opnås god badevandskvalitet i denne del af 
kommunen. 

Udfordringen med ringe badevand er der dog stadig. Derfor har Novafos og Hørsholm Kommu-
ne i oktober 2018 nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. har undersøgt mulige kilder til forurenin-
gen. 
Formålet med gruppens arbejde har været at beskrive problemstillingen og kort beskrive resulta-
ter fra de forskellige undersøgelser og tiltag, som er lavet i de seneste år samt på denne baggrund 
at give forslag til tiltag til forbedring af badevandkvaliteten.

Vi har bl.a. sammenlignet badevandsanalyserne med overløbshændelser fra kloak til Øresund på 
strækningen. 
Vi har vurderet mulighederne for fejlkoblinger fra private ejendomme samt undersøgt mulig på-
virkning fra udledningen af renset spildevand og overløbsvand fra Vedbæk renseanlæg og pum-
pestationen syd for Hørsholm kommune. 
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Badevandsanalyser fra før 2014 er ikke medtaget i rapporten, da vi mener, at de sidste 5 års ana-
lyser danner en udmærket baggrund for problemstillingen. 
Vi har fokuseret på fremadrettede indsatser og bruger resultaterne fra tidligere indsatser som 
erfaringsgrundlag, idet disse resultater ikke gennemgås detaljeret eller rapporteres her.

Punkt 2: Badevandskvalitet – Analyser af badevand, krav og varsling af overløb

2.1. Badevandsanalyser
På alle badevandsstationer skal der hvert år udtages et antal prøver til analyse for bl.a. bakterier. 
På stationerne ved Christiansgave og Smidstrup udtages der hvert år min.10 prøver fordelt over 
badesæsonen i månederne juni, juli og august. Hvis en analyse viser ringe badevandskvalitet 
tages en omprøve umiddelbart efter, at resultatet fra analysen foreligger. Der er samme analyse-
frekvens på badevandanalyser i hele Hørsholm Kommune.

Prøverne udtages på 1 meter dybt vand, hvorfor afstanden til strandkanten kan variere afhængig 
af vandstanden. 
På figur 1 ses placeringen af de to stationer ved rød markering.

Stationernes placering er bestemt af kommunen ud fra reglerne i § 3 stk 1 i badevandsbekendtgø-
relsen1, som siger, at ”Kommunalbestyrelsen udpeger som kontrolovervågningssted det sted i 
badeområdet, hvor der ventes flest badende, eller hvor der er den største forureningsrisiko i hen-
hold til badevandsprofilen”.
De to stationer er placeret i forhold til, at der er udløb fra overløb fra kloak, at der kommer åvand 
i Øresund fra Flakvad rende og Bækrenden og at der ses relativt mange badende ved Christians-
gave.

2.2 Krav til badevandskvaliteten
For at have god eller tilfredsstillende badevandskvalitet er der kriterier, der skal være overholdt, 
jf. badevandsbekendtgørelsen. 
Ud over parametre som pH, sigtedybde o.l., så måles der på forurening fra fækale bakterier ved 
bakterierne E. Coli og intestinale Enterokokker. Disse bakterier er såkaldte indikatorbakterier, 
som stammer fra tarmen hos mennesker og dyr. De er sjældent selv sygdomsfremkaldende, men 
når de findes i vandet, er det tegn på forurening med afføring (fra dyr eller mennesker). Dermed 
er der risiko for, at andre sygdomsfremkaldende bakterier eller vira findes i vandet, fx salmonella 
eller camphylobacter (der kan give diarré). Da badevandet er en del af økosystemet, må det for-
ventes, at bakterierne findes naturligt i vandet bl.a. på grund af fugleklatter og ekskrementer fra 
andre dyr, men bliver indholdet af bakterier for højt, er vandet uhygiejnisk for os mennesker.

Lovgivningsmæssigt arbejdes med nedenstående grænseværdier:

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande
   

Parameter Udmærket kva- God Kvali- Tilfredsstillende kva-

1 Bekendtgørelse om badevand og badeområder, bek. Nr. 917 af 27. juni 2016 fra Miljø- og Fødevareministeriet
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litet tet litet
Intestinale enterokokker 
(cfu/100 mL)

1001) 2001) 1852)

Escherichia coli
(cfu/100 mL)

2501) 5001) 5002)

Markeringerne med 1) og 2) henviser til den statistiske beregning af badevandskvaliteten på de 
seneste 4 års målinger. Det betyder tilnærmet og meget kort fortalt, at hvis 95% (ved note 1) 
eller 90% (ved note 2) af de seneste 4 års målinger ligger under eller er lig en værdi i skemaet, 
så klassificeres badevandet i denne kategori.
CFU er en enhed som anvendes indenfor mikrobiologi ved bestemmelse af antal mikroorganis-
mer i en prøve, ved at prøven fortyndes og dyrkes på substrat i petriskål. Efter inkubering i pas-
sende tid og temperatur tælles antal kolonier, som kan omregnes til et bakterieantal. CFU over-
sættes direkte med Colony Forming Units.

Hvis målingerne ligger over 500 cfu/100 ml for E.coli og 185 cfu/100 ml for Enterokokker ved 
den statistiske beregning over 4 års badesæsoner vurderes badevandskvaliteten at være ringe.

2.3 Resultater af analyser 2014 - 2018 ved målestationerne Christiansgave og Smidstrup
Figurerne herunder viser indhold af E. coli og Enterokokker på de to målestationer fordelt på år.
De vandrette, stiplede linjer viser grænseværdien på hhv. 500 for E. coli og 185 for Enterokokker 
Bemærk forskel i enhedsinddeling på y-aksen.
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Det ses, at der igennem disse 5 år er overskridelser hvert år på begge stationer. Der er ikke et 
mønster i overskridelserne. Nogle gange er der overskridelser på Smidstrup, men ikke ved Chri-
stiansgave og omvendt.
Generelt er der overløb fra kloak ved kraftige og længerevarende regnhændelser, og disse med-
fører som regel udslag på mængden af bakterier. Det er en kendt kilde. 
Imidlertid ses også overskridelser i 2018, hvor sommeren var meget tør og varm.
De høje bakterietal kan derfor ikke alene tilskrives overløb fra kloak i regnsituationer.
Overløb fra kloak arbejder Novafos med at nedbringe – dels ved bedre styring af bassiner og 
større ledninger og dels ved at arbejde med separatkloakering (vejvandsseparering primært, da 
det er frivilligt at separere på egen grund)
Overløb fra kloak kan reduceres ved fuld separatkloakering, dvs. når alt regnvandet adskilles fra 
spildevandet da regnvandet på denne måde ikke ledes i kloakledningen og derfor ikke overbela-
ster denne, og forårsager kloakoverløb ved kraftige regnhændelser.

2.4 Badevandsvarslingsmodel for Hørsholm
Som et redskab for kommunerne er der etableret en badevandsvarslingsmodel, hvor det kan ses 
online, hvordan badevandskvaliteten er i forhold til udledt spildevand. Modellen er udviklet af 
Dansk Hydraulisk Institut (DHI), som huser modellen, der kan benyttes af alle kommuner, som 
tegner abonnement med DHI om dette. 
Novafos står for driften af badevandsvarslingsmodellen for Hørsholm Kommune på den måde, at 
Novafos leverer målinger fra de væsentligste overløb på baggrund af sensorer og vandstandsmå-
lere til modellen hos DHI. På baggrund af disse data opgøres den udledte spildevandsmængde.
Så snart et overløb er registreret, sendes data til DHI. På baggrund af de øjeblikkelige vandstande 
og de meteorologiske forhold, som DHI har indarbejdet i modellen, beregnes bakteriekoncentra-
tionerne i badevandsmodellen. Forureningsudbredelsen og koncentrationerne kan følges via mo-
dellen og strømmens bevægelser i modelområdet. Fordi badevandsmodellen automatisk og lø-
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bende indlæser de udledte spildevandsmængder, kan de øjeblikkelige bakteriekoncentrationer 
beregnes i modellen overalt i modelområdet – når der er overløb.
På oresund.badevand.dk kan man hurtigt overskue, hvor der er beregnet en uacceptabel bade-
vandskvalitet vha. flagfarver på badestederne – rød for uacceptabel og grøn for acceptabel. 

Følgende udløb er medtaget i badevandsvarslingsmodellen i Hørsholm Kommune:

Udløb, badevandsmodel Hørs-
holm
Bolbrorenden UBBUFM01 (U50)
Christiansgave (U64)
Bolbroengen Bassin (U54)
Fugmannvej ( U60)         
Løvvænget PS26FM0305 (U62)
Bolbrorenden UBBU2NM02 (U50)
Mikkelborg Øst (U79)
Fredheimsvej (U72)
Sofievej (U74)
Sophienbergvænge (U76)
Linstowsvej PS26FM01 (U61b)
Linstowsvej PS26FM02(U61h)
Bolbrorenden strandvej (U58)

Det skal nævnes, at det kun er de data, der indgår i Novafos sensorer, der medtages i beregnin-
gerne. Ukendte og diffuse kilders bidrag er ikke medregnet. 

Punkt 2A: Bakterieforekomst i vandløbene
I tilknytning til konstatering af bakterier i badevandsanalyserne i Øresund, har kommunen foreta-
get undersøgelser i 2016 og 2017 af bakterieforekomsten i de vandløb, der udmunder i Øresund 
på strækningen. 

Den 29. august 2016 blev der udtaget prøver 6 steder i Flakvad Rende og 4 steder i Bækrenden – 
se kortudsnittene herunder:



Arbejdsgruppen om badevand, Hørsholm Kommune
Data om badevandskvalitet samt forslag til undersøgelser til forbedring af bade-
vandskvaliteten i den sydlige del af Hørsholm Kommune

11

Flakvad Rende, 6 prøvepunkter – pink markering

Resultatet af analyserne fra de seks punkter i Flakvad Rende var:
1 2 3 4 5 6 Grænseværdi

E. Coli 700 60 1200 <10 <10 800 500
Enterokokker 260 280 460 380 800 170 185
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Bækrenden, 4 prøvepunkter – pink markering

Resultater fra analyserne i de 4 punkter i Bækrenden var:
A B 1. Udløb 2. Udløb Grænseværdi

E. Coli 760 1000 3040 500 500
Enterokokker 150 600 500 500 185

Der var helt klare overskridelser af grænseværdierne i begge åer i 2016.

I 2017 blev der igen undersøgt for bakterier i vandløbene. Prøvetagningen gik ikke så godt, så 
der blev ikke analyseret ved alle de planlagte prøvepunkter. Der blev udtaget 2 prøver i hvert 
vandløb til analyse. Prøvetagningssteder samt resultatet ses på figurerne herunder:

Flakvad Rende:

Resultaterne fra de to prøvetagninger i Flakvad rende:

Bækrenden
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Resultaterne fra de 2 prøvetagninger i Bækrenden

Igen var der helt klare overskridelse af grænseværdierne i 2017.

Undersøgelserne blev iværksat for at konstatere, om der var bakterier i åerne – og om man ud fra 
placeringen af prøvestederne kunne lokalisere, hvor bakteriebelastningen startede – samt om en 
DNA-analyse kunne vise, om forureningen kom fra mennesker eller dyr. Det kunne imidlertid 
ikke lokaliseres, hvor forureningen startede, og der var for lille koncentration af DNA til at kun-
ne bestemme ophav.

Punkt 3: Kort beskrivelse af udførte tiltag for bedring af badevandskvaliteten
Den ringe badevandskvalitet syd for havnen har været kendt i en del år, og der er foretaget en 
række tiltag af både forsyningen og kommunen for at bedre badevandskvaliteten. 
For nogle år siden blev der kørt tv-inspektion i området syd for Rungsted Havn, hvor der ikke 
blev fundet fejlkoblinger. Dårlige kloakrør blev renoveret, således at der ikke skete udsivning af 
spildevand til vandområderne. 
Størstedelen af området syd for Rungsted er fælleskloakeret, og da spildevand og regnvand der-
for ledes til samme rør, ser man sjældent fejlkoblinger. 
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Separeringsprojektet Rungsted Nord blev gennemført i 2017, og dette betyder færre udledning til 
Øresund. I 2017 blev Smidstrupøre-bassinet renoveret, således at det bliver udnyttet bedre – og 
der er færre overløb til Øresund. 

Af andre tiltag kan nævnes:
 Forlængelse i 2007 af overløbsledningen fra bassinet ved Linstowsvej med en havledning 

på 200 m
 En del brønde med overløb fra kloak til Øresund er undersøgt i forhold til årligt antal 

overløb samt mængder. Flere brønde er ændret, så der er færre overløb. Flere overløb er 
blevet lukket

 Kommunen har – for omkring 10 år siden - koblet sig på DHI´s badevandsvarslingsmo-
del. Denne kræver online-dataleverance fra de forskellige overløb i oplandet til DHI via 
forsyningen

 Forsyningen har opsat målere og sensorer på de væsentligste overløb (28 ud af 33), som 
leverer data til badevandsvarslingsmodellen

 Forsyningen har iværksat separatkloakering flere steder i kommunen og har planer om 
yderligere separatkloakering

 Kommunen har undersøgt, om der er bakterier i de vandløb, der munder ud i Øresund på 
strækningen. Undersøgelserne viste, at der er bakterier i de 2 åer jævnfør Punkt 2A.

Punkt 4: Undersøgelser af mulige kilder:
På baggrund af de tiltag, der er lavet, samt de data, vi har fra analyserne i Øresund og i vandløbe-
ne, er det vurderet, hvor kilderne kan tænkes at være. Analyserne viser, at der sandsynligvis er 
flere uafhængige kilder, da der ikke ses samme mønster i bakterieforekomsten på de to målesta-
tioner.
Helt konkret skyldes bakterierne i badevandet fækal forurening fra enten dyr eller mennesker.
Det er derfor vigtigt tidligt i processen at få bestemt, hvem der er ophav til forureningen. Umid-
delbart ser det ud til, at det ikke alene kan være dyr, der er årsagen.
Hvis det alligevel viser sig, at forureningen kommer fra dyr, så må hele sagen genovervejes, da 
dette er en helt anden problemstilling, hvor muligheden for at gøre noget ved ”kilderne” er meget 
vanskelig.

Som mulige kilder, hvis der er tale om forurening fra mennesker, kunne være:
o Fejlkoblinger, herunder også fra vandløb med udløb i Øresund på strækningen i kommu-

nen
o Overløb fra kloak (Hørsholm)
o Udløb/overløb fra Vedbæk renseanlæg og/eller pumpestation

4.1 Fejlkoblinger:
Inden Hørsholm Kommune blev kloakeret, blev toiletvand normalt ledt til en samletank, som 
blev tømt, til en septiktank med siveanlæg, eller til direkte udledning til en recipient. Langs ky-
sten har der været dels direkte udledning til Øresund samt udledning fra septiktanke. Ved åerne 
har der været tilsvarende forhold. Disse udledninger skulle være afproppet og ændret i vore dage, 
men desværre ses ind imellem udledninger på grund af fejltilslutning af spildevand til de gamle 
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ledninger. Fejlkoblinger, som man ikke ved er der, men som meget vel kunne være en årsag til 
bakterier i badevandet.

Jf. Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 684 fra 2002 – ”Hygiejnisk kvalitet af spildevand fra offentli-
ge renseanlæg” udskiller en rask person i størrelsesordenen 103 – 106 bakterier pr. 100 ml vand. 
Hvis der er udledning til Øresund, vil der umiddelbart efter udledning ske fortynding – afhængig 
af strøm og vejr. 
I 2018 er der målt op til 1,4 x*103 e. coli i badevandet syd for Rungsted badestrand.
Grænseværdien ligger på 5*102 for E. Coli og 1,85*102 for Enterokokker. Det kan derfor ikke 
udelukkes, at fejlkoblinger kan være en af årsagerne – herunder fejlkoblinger med udløb i vand-
løbene.

Dette understøttes af, at der er påvist bakterier i badevandet i tørre perioder – bl.a. i 2018, som 
var meget tør og varm. Normalt forekommer bakterierne i badevandet når der er kraftige og/eller 
langvarige regnperioder, da der i disse tilfælde sker overløb fra kloakledningerne, i de områder, 
hvor separatkloakering ikke benyttes.

Det er muligt, ved fx sporstof, at undersøge afløb fra private ejendomme, hvor det kunne være 
muligt, at en fejlkobling kunne lede til Øresund – eller til et af de to vandløb på strækningen. 
Denne metode kan være relativt besværlig og kræver mandskab og tid. Til gengæld er metoden 
relativ sikker – og farvestoffet er uskadeligt for miljøet. Der er også gode erfaringer med at un-
dersøge regnvandsbrøndene i tørre perioder for tegn på forekomst af kloakvand (lugt og hvide 
belægninger o.l.).
En anden måde at undersøge for fejlkoblinger, er at gennemgå byggesagsarkivet for kloaktegnin-
ger på de enkelte ejendomme. Dette er imidlertid nok den mest usikre metode, da kommunen 
kun har de tegninger, grundejerne har sendt ind – og da der igennem tiden har været forskellige 
krav til oplysninger på tegningerne. Der mangler jævnligt opdateringer på kloaktegningerne. Vi 
har prøvet at benytte denne metode på et par ældre ejendomme, som tidligere udledte til Øresund 
– men der var ikke tilstrækkeligt med oplysninger. Vi kan ikke sige med sikkerhed, at der ikke er 
fejlkoblinger. 

4.2 Overløb fra kloak - samstilling af badevandsanalyser og overløbshændelser.
Ved sammenstilling af regnhændelserne i 2018 og bakterieforekomsterne på badevandsstationer-
ne ses, at der er bakteriebelastning uanset, om der er regnvejr eller tørvejr. Normalt sker forure-
ningen med bakterier i situationer med kraftig regn, da de fælleskloakerede områder kan løbe 
over, når kloakkerne fyldes med regnvand. 
Af dette kan vi udlede, at belastningen ikke alene kan skyldes overløb fra kloak. 
Af analyserne ses endvidere, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng imellem belastning ved 
Christiansgave og Smidstrup. Vi kan derfor ikke med sikkerhed sige, at der er tale om samme 
kilde.

På nedenstående diagram ses eksempelvis sammenhængen imellem regn og overløb på udløb 
ved Christiansgave i Rungsted den 12. august 2018 (den smalle grønne streg ved den 12. august 
2018). Der var overløb på omkring 220 m3. Der var ikke overløb fra de øvrige overløbsbygvær-
ker i Rungsted syd.
De lyseblå søjler viser regnhændelsen.
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I 2017 på diagrammet herunder ses, at nedbørsmønstret var anderledes. Her ses også flere over-
løb, og de udledte mængder er større. Der er dog ikke foretaget badevandsmålinger på de dage, 
hvor der var store overløb.

4.3 Mulighed for bakteriel forurening fra Vedbæk Renseanlæg og pumpestation
Kilder til forurening af badevandskvaliteten syd for Rungsted Havn kan både stamme fra over-
løb/udledninger i Hørsholm kommune, men kan under forskellige omstændigheder også stamme 
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fra udledninger sydfra (eller nordfra). Ved gennemgang af overløbshændelser i Novafos interne 
badevandsadministrationsside, som blev etableret i efteråret 2018, sås, at ved en regnhændelse 
den 11. og 12. november 2018 med udledning af urenset spildevand fra Vedbæk rensean-
læg/Vedbæk Pumpestation til følge , blev badevandskvaliteten op til Smidstrup påvirket af over-
løbsfanen. Der var ikke overløb i Hørsholm i perioden. 
Vi kan derfor udlede, at ved visse nordgående strømforhold er der mulighed for, at overløbshæn-
delser fra Vedbæk Renseanlæg/pumpestation kan påvirke badevandskvaliteten et stykke op ad 
kysten. Se figurene herunder:

Screendump fra badevandsmodel 12-13/11 , 
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Der sker, som for de fleste andre renseanlæg, ikke en specifik undersøgelse af og rensning for 
bakterier på udløbet fra Vedbæk renseanlæg, så det rensede spildevand kan indeholde bakterier. 
Det er derfor muligt, at der kan være bakteriepåvirkning, selv om der ikke er overløb, og anlæg-
get overholder udledningstilladelsen.
I 2019 blev data fra pumpestationen nord for Vedbæk renseanlæg  koblet på modellen. Ved gen-
nemgang af data fra denne sås, at udledninger fra pumpestationen følger stort set samme fane, 
som udledninger fra overløb fra Vedbæk renseanlæg. Det er derfor muligt, at også pumpestatio-
nen kan være en kilde til forureningen under nordgående strømninger.

Punkt 5: Forslag til handlingsplan for nærmere identificering – og udelukkelse – 
af kilder samt allerede igangsatte tiltag i 2019
Vi har opstillet mulige indsatser til lokalisering af kilderne. Det er valgt at udføre indsatserne i 
badesæsonen, så omstændighederne ligner prøvetagningsforholdene ved badevandsanalyserne 
mest muligt. Desuden kan det forventes, at der måles færre bakterier i vandet om vinteren end 
om sommeren på grund af temperaturen. 

En forudsætning for gennemførelse af forslagene er, at der er tale om bakterier fra mennesker. 
Hvis forureningen mod forventning alene skyldes bakterier fra dyr, må andre muligheder overve-
jes.

Forslag til forskellige indsatser:

5.1 - Analyseprogram for at identificere bakterierne samt kilderne til disse:
 Der måles som hidtil på badevandsstationerne. Samtidig udtages prøver af vandløbsvan-

det i udløbet i de to vandløb og på yderligere 2 steder langs kysten på strækningen fra 
Flakvad Rende og ned til kommunegrænsen. Desuden kontrolleres udløb fra Vedbæk 
renseanlæg og Pumpestation samt strømretning på analysedagene på den interne bade-
vandsadministrationsside. 

 De ekstra prøver gemmes. Hvis der er bakterier over grænseværdierne i de ordinære 2 
prøver, så analyseres de ekstra prøver for bakterieindhold. Efter konkret vurdering analy-
seres alle prøver – eller nogle af dem - tillige for DNA til bestemmelse for om det stam-
mer fra dyr eller mennesker

 Når – og hvis – der opnås konkret svar på ophav, vurderes det om de ekstra prøvetagnin-
ger skal fortsætte, eller om der skal ændres på analyseprogrammet med henblik på at ind-
kredse kilderne 

Dette forslag er igangsat. 

5.2 - Kildesporing for fejlkoblinger:
Det undersøges med sporstof i toiletterne og samtidig kontrol i afløbet til kloak, om der er fejl-
kobling fra private ejendomme. Det betyder, at afløb fra toiletterne på de private ejendomme skal 
undersøges individuelt. Denne undersøgelse kræver min 2 personer – en indenfor samt en uden-
for til løft af dæksler og kontrol af udledningerne til kloak. Det påregnes alene at åbne samle-
brønde og ikke dæksler på de private grund, da det, der skal undersøges, er, om kloakvandet lø-
ber til den offentlige kloak eller ej. Det er sikkerhedsmæssigt meget vigtigt, at der fast er en per-
son ved alle åbne brønde. 
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Sideløbende med sporstofanalysen laves en undersøgelse af regnvandsbrøndene i tørre perioder 
for tegn på tilledning af spildevand.

Grundejerforeninger langs kysten har oplyst, at de gerne hjælpe med at finde kilderne. Til denne 
kildesporing vil det være en meget stor hjælp med de private ejeres indsats.

Kildesporing i åerne er igangsat med udvælgelse af de ejendomme, der skal undersøges, herun-
der hvilke samlebrønde, der er tale om for de enkelte ejendomme. Det er ejendommene omkring 
Ulvemoserenden og Flakvad rende, der undersøges i første omgang samt de to regnvandslednin-
ger, der ligger dels i Hannelundsvej og dels i Sømandshvilevej. 

Hvis der findes fejlkoblinger er dette et ulovligt forhold, som er de private ejeres ansvar, at få 
lovliggjort. Hvis dette mod forventning ikke sker, vil kommunen meddele påbud jf. reglerne i 
Miljøbeskyttelsesloven 2

5.3 - Kontrol af, om årsagen kan være udløb fra pumpestationen og/eller renseanlægget i 
Vedbæk
Påvirkning fra Vedbæk Renseanlæg sker ved nordgående strømninger i Øresund, Der er registre-
ring af udløb og overløb fra renseanlægget og pumpestationen. Vi kan derfor se på Novafos in-
terne system, om det er overløb, der er årsag til forureningen. 
Strømningen i Øresund er oftest nordgående.

5.4 - Opfølgning på alle analyser i badesæsonen.
For at få et billede af forureningssituationen er det nødvendigt, at alle analyser følges op, både 
inden prøverne udtages og når resultaterne foreligger. Opfølgning inden er bl.a. kontrol af strøm-
ningsretning og hastighed samt regnsituationen – og hermed om der forventes overløb. Opfølg-
ning på resultaterne er bl.a. kontrol af overløb i Novafos´ badevandsmodel samt gennemgang af 
evt. hændelser i åerne og langs Øresund – samt beslutning om, hvorvidt de ekstra prøver skal 
analyseres.

5:5 - Skematisk oversigt over indsats i 2019:

TIDSPUNKT AKTIVITET

April Aftalt udvidet analyseprogram på badevandsanalyser.
Badevandsrapporten færdig

Maj Lister over ejendomme til undersøgelser for fejlkoblinger omkring Flakvad å 
systemet samt tidsplan for undersøgelse af de enkelte ejendomme udarbejdet. 

2  Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Lov nr. 358 af 6. juni 1991 fra Miljøministeriet Jf. lovbek. nr. 241 af 13. 
marts 2019 

Commented [KD1]:  Strømningerne er vel oftest nordgå-
ende??



Arbejdsgruppen om badevand, Hørsholm Kommune
Data om badevandskvalitet samt forslag til undersøgelser til forbedring af bade-
vandskvaliteten i den sydlige del af Hørsholm Kommune

20

Korrespondance udsendt til ejerne.

Juni, juli og 
august

Prøvetagning og analyser af badevand herunder de ekstra prøver. Bestemmel-
ser af ophav foretages.
Fejlkoblinger undersøges. Hvis der kan nås mere end Flakvad Å systemet fort-
sættes med ejendommene omkring Bækrenden og til sidst ejendommene ud til 
Øresund

September Opsamling på data fra analyserne og undersøgelserne af fejlkoblinger 

Oktober Rapportering af undersøgelserne færdig – herunder med forslag til evt. yderli-
gere tiltag til politisk behandling i november.

November Politisk behandling af rapport og opsamling af tiltagene i 2019

De tiltag, der er igangsat, bliver vurderet undervejs og evt. stoppet, hvis forureningen viser sig 
udelukkende at stamme fra dyr.

Punkt 6 - Opfølgning:
Efter badesæsonen 2019 skulle vi meget gerne vide meget mere om bakteriebelastningen i bade-
vandet syd for Rungsted Havn. Afhængigt af årsager kan problem eller dele af problem desuden 
være løst.
Vi foreslår, at der udarbejdes en rapport som opsamling på undersøgelserne i 2019, hvor resulta-
ter og registreringer o.l. af betydning samles, og at der på baggrund af dette udarbejdes forslag til 
evt. yderligere tiltag. 
Rapporten bør foreligge til politisk behandling senest i november 2019 således, at eventuelle 
yderligere initiativer kan igangsættes hurtigst muligt og måske nå at få effekt inden badesæsonen 
2020.


