
 

 

 
   

 
Svar til Brønshøj-Husum Lokaludvalg om Vandkvalitet i 
Utterslev Mose 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har rettet henvendelse til Teknik- og Mil-

jøudvalget og teknik- og miljøborgmesteren med spørgsmål om vand-

kvaliteten i Utterslev Mose og Fæstningskanalen. Lokaludvalget har stil-
let tre spørgsmål. Tilsvarende spørgsmål var også fremsendt til Teknik- 

og Miljøforvaltningen som oplæg til møde d. 3. marts mellem forvalt-

ningen og Brønshøj Husum Lokaludvalg.  
 

Lokaludvalget har stillet følgende spørgsmål: 

 
1. Hvad vil Teknik- og Miljøudvalget og Teknik- og Miljøborgme-

steren gøre for at nedbringe fosforbelastningen i Utterslev mose 

til målbelastningen, der er angivet i vandområdeplanerne? 

 

Staten har i december 2021 sendt vandområdeplanerne i høring hos 

kommunerne med frist i juni 2022. Vandområdeplanerne er Danmarks 
implementering af EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne ud-

peger vandløb og søer, hvor der skal opnås god økologisk tilstand, med 

aandre ord at miljøforholdene skal være gode for dyr og planter, samt at 
de kemiske forhold i vandet skal forbedres.  

 

I vandområdeplanen fastlægger staten, hvilke initiativer kommunerne 
skal gennemføre, for at leve op til målene for de enkelte udpegede 

vandområder. En af disse vandområder er Utterslev Mose. I udkastet til 

vandområdeplanen er der fastlagt en indsats for Utterslev Mose med 
henblik på at reducere næringsstofbelastningen betragteligt. Det be-

mærkes dog også i udkastets bilag 2, at indsatsbehovet er forbundet 

med en usikkerhed. Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at vur-
dere udkastet til vandområdeplanerne, og forventer at sende et hø-

ringssvar i juni 2022. Det vil være kommentarer med fokus på forhold 

som er uklart beskrevet eller forklaret, men ikke på indsatsens omfang, 
da det er statens forpligtigelse. 

 

Forvaltningen har forventet indsatskravene, og har derfor holdt indle-
dende møder med HOFOR og NOVAFOS (forsyningsselskab for blandt 

andet Gladsaxe og Gentofte) for at forberede indsatserne. Desuden har 

forvaltningen bestilt to rapporter om, hvad der konkret skal til, for at leve 
op til målsætningerne; Én rapport omhandlende overløb fra kloak og 
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rensning af vand fra Fæstningskanalen, samt én om sediment i Utterslev 

Mose.  

 

2. Vi vil derfor rigtig gerne vide, om Teknik- og miljøudvalget og 
Teknik- og Miljøborgmesteren vil undersøge, om der siver eller 

er sivet tungmetaller fra slammet i Fæstningskanalen og Utters-

lev mose ned til grundvandet? 
 

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på at kortlægge sedimenternes 

udbredelse og indhold. I forhold til nedsivning til grundvandet af tung-
metaller, er det forvaltningens vurdering, at risikoen er meget begræn-

set, fordi tungmetaller binder sig kraftigt til jordpartikler, og derfor ikke 

er særlig mobile gennem jorden. Der er derfor en meget begrænset 
nedsivning til grundvandet. Som illustration kan nævnes, at man anven-

der jord i vejbede til netop at begrænse tungmetallers nedsivning.  

 

3. Vil Teknik- og miljøudvalget og Teknik- og miljøborgmesteren 
oplyse, om der er planer om at oprense resten af det tungmetal-
holdige slam i Fæstningskanalen? 
 

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at udarbejde et forslag til bud-

get 2023 om midler til at oprense den resterende del af Fæstningskana-

len. Forslaget vil indgå i den politiske prioritering af midlerne i Budget 
2023. 


