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Til Teknik- og Miljøudvalget vedr. drøftelse om spilde-
vandsudledning i Utterslev Mose på kommende møde 
mandag d. 26. oktober 2020 

 

 

 

Kære medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget 

Utterslev Mose og Fæstningskanalen er et grønt og rekreativt om-

råde og åndehul for alle aldersgrupper - både for borgere i bydelen 

og for alle københavnere. Det bekymrer lokaludvalget og borgerne i 

bydelen, at vores mose forurenes med spildevandsudledninger. 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i mange år været optaget af, hvor-

dan udledningen af spildevand til Utterslev Mose mindskes. Derfor 

er Brønshøj-Husum Lokaludvalg glade for, at I på jeres møde d. 26. 

oktober 2020 drøfter spildevandsudledningen.  

Vi fremsender jer her 3 ønsker, som vi vil bede jer være opmærk-

somme på i jeres drøftelser af sagen: 

1. Usikkerhed om mængden af spildevand: 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil bede jer være opmærksomme på 

evt. usikkerhed om mængden af spildevand, der udledes. Når lokal-

udvalget sammenholder redegørelsen i mødematerialets bilag 2 

med ’Vandområdeplanen 2015–2021 for Vandområdedistrikt Sjæl-

land’ undrer det os, at der i redegørelsen fra Københavns kommune 

beskrives en ’mængde af spildevand’. I vandområdeplanerne står, at 

tilløb til Utterslev mose skal reduceres fra 256 til 59 kg P pr. år. Er 

der usikkerhed omkring mængderne af spildevand ved overløb U11? 

2. Kontakt til Miljøstyrelsen om påbud: 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil bede jer være opmærksomme på 

den mulighed, at Københavns Kommune hurtigst muligt kontakter 

Miljøstyrelsen om sagen. Dette med henblik på, at Miljøstyrelsen på-

lægger Gladsaxe Kommune at mindske udledningen af spildevand 

fra U11. 
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3. Registrering af overløb fra U11: 

Lokaludvalget arbejder på at oprette et sejlende naturplejelaug, som 

med en miljøkajak skal samle skrald i Fæstningskanalen, når den er 

oprenset. Vi er dog løbet ind i det problem, at når der er overløb, så 

vil Fæstningskanalen være så forurenet, at man ikke kan sejle i kajak 

på den.  

I Københavns havn er der systemer, som registrerer, når der er over-

løb, så man ikke sejler i miljøkajak i havnen i de perioder. Denne regi-

strering findes ikke ved U11. Derfor ønsker lokaludvalget, at Køben-

havns kommune arbejder for, at der kommer varslinger fra U11 - li-

gesom ved overløbene til Københavns havn. Så vi med et kom-

mende sejlende naturplejelaug kan samle skrald sikkert. 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg følger sagen og håber, I vil være op-

mærksomme på ovenstående til jeres møde. 

 

 

På vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

 

Ida Jørgensen 

Formand for Miljøudvalget 

 

Hans S. Christensen 
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