
SEK TION 2  HELSINGØR6
Frederiksborg Amts Avis  n   TIRSDAG 3. NOVEMBER 2020

TID OG STED

REDAKTIONEN
Torvegade 3, 3.s. 
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 31 00 
Email: helsingoer@sn.dk
Hjemmeside: www.sn.dk 
/helsingoer

Redaktør: Dorte Møller  
Rasmussen (dorte)
Telefon 4921 3100
Journalister:
Andreas Norrie (norrie)
Telefon 4921 3357
Christopher Valeur
(valeur)
Telefon 3116 5351

SALG OG ABONNEMENT
Tlf. 4824 4100
hilleroed.salg@sn.dk
Dagligt kl. 8.30-16, lør lukket.

TIRSDAG:
Ingen anmeldte arrangemen-

ter 

ONSDAG
16.00-19.00: Helsingør By-

center 1. sal: Fernisering 
på ny udstilling i Kunstfor-
eningen for Helsingør og 
Omegnes pop up-galleri.  

19.00: Kulturværftet, Lille 
scene: Bergmans  Nadver-
gæsterne bliver vist med en 
indledning af filminstruk-
tør Christian Braad Thom-
sen 

19.30: Kirkeladen Tikøb: 
Studiekreds ved Margrethe 
Tjalve om Gösta Berlings 
Saga 

CINEMA CENTER
TIRSDAG og ONSDAG 

15.30-18.00: Erna i krig
16.00, 18.30 og 20.15: Druk
15.30. 18.00 og 20.15: Mad-

klubben
18.30 og 21.00: The Witches
21.00: Play Me
18.30: Tysktime
18.30 21.00: Shorta
16.15: Far til Fire og Vikin-

gerne
16.15: Familien Big Foot

KVISTGÅRD: Søndag formid-
dag klokken 11.47 blev en 37-
årig mand fra Otterup sigtet 
for at køre spirituskørsel og 
for at køre bil, selvom han 
tidligere var frakendt fører-
retten. Manden blev stand-
set på Helsingørsvej og taget 
med på hospitalet, hvor han 
fik taget en blodprøve, som 
skal vise hans nøjagtige pro-
mille.

Fynbo taget for 
spritkørsel 

HELSINGØR: Da ingeborg og 
Svend Bernhard, der skulle 
have fortalt om deres tid i 
Afrika ved vort seniormøde 
den 5.11. kl.14,30, desværre 
har meldt afbud på grund af 
Corona-situationen - må vi 
hermed aflyse dette, skriver 
Luthers Mission Helsingør.  

Aflyser                      
seniormøde 

MILJØ: Ny plan med 
fire hovedpunk-
ter betyder blandt 
andet byggeri af nye 
forsinkelsesbassiner 
i Espergærde. 

HELSINGØR: Bestyrelsen i 
100 procent kommunalt eje-
de Forsyning Helsingør har 
i sidste uge afholdt et sær-
lig temamøde om, hvordan 
overløb til Øresund, søer 
og vandløb kan reduceres. 
Mødet blev afholdt som kon-
sekvens af den store natio-
nale debat, der har været om 
overløb siden foråret 2020. 
Bestyrelsen besluttede, at 
Forsyning Helsingør skal 
opprioritere indsatsen for at 
reducere overløb og styrke 
samarbejdet med Helsingør 
Kommune om en indsats 
mod overløb og beskyttelse 
af badevandskvaliteten.

- Vi skal reducere overlø-
bene for at beskytte Øresund 
og sikre badevandskvali-
teten. Derfor har en samlet 
bestyrelse drøftet tiltag, der 
løfter indsatsen her og nu, 
og som også har det lange 
perspektiv med, siger be-
styrelsesformand Jens Ber-
tram i en pressemeddelelse 
udsendt af for Forsyning 
Helsingør.

- Det er vigtigt at forstå, at 
Forsyning Helsingør ikke 
kan løse det her problem 
alene. Det skal være i sam-
arbejde med kommunen, 
for med den økonomiske 
regulering, der er på spilde-
vandsområdet i dag, så kan 
vi ikke få finansieret vores 
store investeringer ved min-
dre, de kan relateres direkte 

til krav i Helsingør Kommu-
nes spildevandsplan, siger 
Bertram videre.

Forsinkelses-bassiner 
Forsyning Helsingørs 

4-punktsplan på området 
handler blandt andet om op-
prioritering og fremrykning 
af investeringer. 

Forsyning Helsingør vil 
fremrykke etableringen 
af 2 lukkede forsinkelses-
bassiner i Espergærde og 
muligvis et i Ålsgårde, som 
giver større kapacitet i spil-
devandssystemet og dermed 
færre overløb. I Espergærde 
vil de to bassiner, der betje-

ner omkring halvdelen af 
Espergærdes boliger, redu-
cere antallet af overløb med 
op til 30 procent.

 Mere præcist er følgende 
projekter på vej: 

- Etableringen af to lukke-
de forsinkelsesbassiner ved 
Hornbækvej i Espergærde

-  Opdimensionering af 400 
m kloakledning langs Horn-
bækvej

- Etablering af enten for-
sinkelsesbassin - eller sepa-
ratkloakering - på en stræk-
ning af Nordre Strandvej i 
Ålsgårde

Helhedsplan Espergærde

Der arbejdes med en hel-
hedsplan, der skal opgrade-
re afløbssystemet i Esper-
gærde til at kunne minere 
overløb til Munkesøvand-
løbet, Søbækrenden og Øre-
sund og samtidig tage højde 
for de stigende regnmæng-
der og de flere boliger, som 
er på vej.

Derudover anbefaler For-
syning Helsingør, at sepa-
ratkloakering vælges som 
den foretrukne strategi for 
minimering af overløb og 
sikring af badevandskva-
litet, idet spildevand og 
regnvand separeres. På 
den lange bane vil separat-

kloakering give den bedste 
forsyningssikkerhed da 
spildevandet kan håndteres 
målrettet i sit eget system og 
regnvandet kan håndteres 
på flere forskellige måder og 
udnyttes rekreativt på ter-
ræn.

Mere information
Det fjerde punkt handler 

om information.
Der er vigtigt, at adgangen 

til oplysninger om bade-
vandskvalitet og overløb er 
opdateret og tilgængeligt, så 
borgerne sikres adgang til 
viden og information. For-
syning Helsingør samar-
bejder i dag med Helsingør 
Kommune om denne opgave 
og vil gerne bidrage yderli-
gere med data og viden om 
emnet.

Stor ombygning af 
renseanlæg

Forsyning Helsingør har 
allerede i august 2020 beslut-
tet at gennemføre en ombyg-
ning af Sydkystens Rense-
anlæg med ny teknologi, der 
kan rense større mængder 
spildevand på kortere tid 
– og dermed minimere risi-
koen for overløb. Byggeriet 
forventes at gå i gang i 2021.

Forsyning Helsingør har 
gennem de seneste ti år i 
gennemsnit brugt 50 mio. 
kroner årligt på renovering

og forbedring af spilde-
vandsnettet – herunder til-
tag, der har forbedret vand-
miljøet og badevandskvali-
tet f.eks. kloakering af som-
merhusområderne og i det 
åbne land samt etablering af 
en række forsinkelsesbassi-
ner.

Sådan vil  forsyningsselskabet  
standse overløbene til Sundet 

MILJØ: Modsat 
andre forurenings-
former, så stiger 
udledningen af 
urenset spildevand 
fra Helsingørs klo-
akker.  

HELSINGØR: I Helsingør 
Kommunes nuværende spil-
devandsplan, som dækker 
perioden fra 2012 til 2026, 
så bliver det beregnet, at 
der hvert år bliver udledt 
fortyndet eller urenset spil-
devand i forbindelse med 
kraftige regnskyl på 308.000 
kubikmeter spildevand ud i 
fortrinsvis Øresund.

Men som afdækket i Fre-
deriksborg Amts Avis denne 
sommer, så er det reelle tal 

for den ofte fækaliefyldte 
udledning højere. For i for-
bindelse med en revision af 
nye spildevandsplanen, så 
har forvaltningen i Center 
for By, Land og Vand nem-
lig beregnet sig frem til, at 
der hvert år bliver udledt 
368.908 kubikmeter spilde-
vand ved udløb fra bygvær-
ker som rør og kloakdæksler 
og fra renseanlæg.

Det hører med til histo-
rien, at der er tale om en 
mængde spildevand, som er 
langt større end det i foråret 
meget omtalte planlagte 
udledning fra Skovshoved, 

hvor københavnske HOFOR 
ville udlede 290.000 kubik-
meter urenset spildevand. 
En udledning, som siden 
blev stoppet efter massivt 
folkeligt pres. 

norrie 

Så meget urenset spildevand udleder vi 

Renoveringen og ombygningen  af det ældre og ikke tilstrækkeligt store renseanlæg i Espergærde er ikke 
det eneste initiativ, som er på vej for at standse de hyppige overløb i særligt i Espergærde.  
 Foto: Morten Meldgaard

En optagelse foretaget af en lystfisker viste tidligere i år, hvor i alle til-
fælde fortyndet spildevand, væltede ud fra Forsyning Helsingørs nye 
rørledning ud for Gummistranden.  Foto: Privatfoto 


