
 

Først og fremmest er Lokaludvalget for Brønshøj Husum meget glade 

for, at Teknik- og Miljøudvalget fastholder, at der skal ske initiativer, 

der kan sikre vandkvaliteten i Utterslev Mose. Også fordi dette er en 

forudsætning for at få en bedre vandkvalitet i de københavnske søer og i 

Øresund.  

 

Vi glæder os også over, at hovedparten af den strækning af 

Fæstningskanalen, der løber i Københavns Kommune, er i gang med at 

blive oprenset. Brønshøj-Husum Lokaludvalg appellerer til at der i 

forbindelse med Overførelsessagen 20/21 findes de resterende 4,5 mio. 

kr. så oprensningsprojektet kan fuldføres, og de 16.000 m3 forurenet 

slam kan blive fjernet. Utterslev Mose og hele det efterfølgende 

ferskvandssystem vil nyde godt af denne oprensning. 

 

Desværre er der ikke udsigt til at udledningerne fra overløbsbygværket 

U11, der er den største enkeltstående kilde til forurening af 

Fæstningskanalen og Utterslev Mose med kloakopblandet spildevand vil 

blive reduceret væsentligt i de kommende år, jf. Gladsaxe Kommunes 

udkast til ny spildevandsplan, der pt. er i høring. 

 

En anden væsentlig bekymring vedr. U11 der den store usikkerhed, der 

eksisterer med hensyn til antallet og mængden af kloakopblandet 

spildevand. Ifølge Gladsaxe Kommune og Novafos er der to udslip om 

året, hvilket slet ikke hænger sammen med de observationer, der 

foretages lokalt. Vi har begrundet mistanke om at der er langt flere 

udslip end rapporteret.  

 

Lokaludvalget vil derfor foreslå at Teknik- og Miljøudvalget på mødet 

den 25. januar udvider viften af løsninger til også at omfatte 

opsætningen af et varslingssystem i U11, i form af en niveaumåler, der 

kan registrere frekvens og mængder. En niveaumåler koster i omegnen 

af 30.000 kr. at opsætte. Etableringen af et varslingssystem er kort 

beskrevet i Bilag 3. til TMUs møde den 25. januar. Vi bifalder desuden 

at dette varslingssystem udstyres med en rød lampe, der advarer ved for 

høj koncentration af colibakterier.    

 



Ved at installere en niveaumåler i U11 er det muligt løbende at 

monitorere U11, hvilket er et værdifuldt redskab i forhold til den 

fortsatte dialog med Gladsaxe kommune og Novafos.  
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