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1.

RESUMÉ
Halsnæs Forsyning ønsker at omlægge Hundested Renseanlæg og pumpe spildevandet til Melby Renseanlæg for en samlet rensning af hensyn til driftsfordele som driftsøkonomi og driftssikkerhed, idet Hundested Renseanlæg er utidssvarende, kompliceret og dyrt at holde i gang. Det betyder, at udledningen af renset spildevand til Isefjord,
som er Natura 2000 område, reduceres betydeligt. Der vil dog fortsat være en belastning af Isefjord med overløb af opblandet spildevand og regnvand.
Den samlede kvælstofbelastning til Kattegat, inklusiv Isefjorden, reduceres marginalt,
mens kvælstofbelastning til Isefjorden reduceres markant, hvilket øger kystvandets
potentiale for at opfylde vandplanernes mål om god økologisk tilstand, idet kvælstof er
den begrænsende faktor for algevæksten, som er afgørende for ålegræssets udbredelse og dermed målopfyldelsen.
Badevandskvaliteten i Hundested i dag er udfordret ved særlige vind- og strømforhold.
Omlægningen forventes at have positiv indflydelse herpå, idet varigheden af udledning af colibakterier reduceres betydeligt, når den daglige udledning af renset spildevand reduceres til alene overløb ved kraftige regn, og risikoen for sammenfald med
kritiske vind- og strømforhold formindskes. Halsnæs Forsyning vil følge udviklingen i
badevandskvaliteten nøje og om nødvendigt foretage afværgeindsatser uafhængigt af
omlægningen. Badevandskvaliteten i Kattegat forventes ikke at blive påvirket af den
øgede udledning, idet havledningen er 1 kilometer lang.

2.

INDLEDNING
Halsnæs Forsyning ønsker at belyse konsekvenserne for recipienterne ved at omlægge Hundested Renseanlæg og afskære spildevandet til Melby Renseanlæg.
Hovedformålet med omlægningen af Hundested Renseanlæg er at reducere forsyningens driftsomkostninger og øge driftssikkerheden, uden at øge miljøbelastningen, og
om muligt at reducere den samlede recipientpåvirkning.
Ved afskæring af spildevandet fra Hundested til Melby Renseanlæg forventer Halsnæs Forsyning at kunne reducere aflastningen til kystvandet Ydre Isefjord ved udnyttelse af eksisterende bassiner og øvrige anlæg på renseanlægget og kloaksystemet.
Halsnæs Forsyning ønsker en vurdering af, om denne reduktion kan udgøre vandplanens bassinkrav på 5.000 m 3 for Hundested bys nuværende overløb jf. oplysning fra
Krüger, hentet af de generelle retningslinjer om spildevand i den gældende vandplan
2009-2015.
Orbicon har gennemført overslagsberegninger af de udledte vand- og stofmængder
ved de nuværende forhold (status) og fremtidige forhold (planscenarie) for belysninger
af konsekvenserne for recipienterne.
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2.1.

Datagrundlag
Datagrundlaget, der ligger til grund for opgaveløsningen, er listet herunder.
Data fra Halsnæst Forsyning:
 Beskrivelse af nuværende og planlagt system, inkl. kvalificering af Orbicons
principtegning for systembeskrivelse, som ses i afsnit 3.5 samt i Bilag 4.
 Data om renseanlæg - hhv. Hundested og Melby Renseanlæg.
 Udledningstilladelser for hhv. Hundested og Melby Renseanlæg (ses i Bilag
1).
 Afløbskontroller for de seneste år for hhv. Hundested og Melby Renseanlæg
(ses i Bilag 2).
 Årlige udløbsvandmængder for de seneste år for hhv. Hundested og Melby
Renseanlæg.
 Data fra Krüger om kapacitet af udløbsledning fra Hundested i plansituation,
samt fordeling af spildevand og indsivningsvand ved Hundested.
 Data fra Krüger om forventede udløbskoncentrationer i fremtiden på Melby
Renseanlæg.
Data fra Halsnæs Kommune:
 Tilsendte badevandsanalyser fra 3 nærliggende målestationer (ses i Bilag 3)
 Yderligere analysedata for 2015 og badevandsprofiler fra kommunens hjemmeside.
Desuden er benyttet data fra gældende Spildevandsplan for Halsnæs Kommune
2011-2021, gældende vandplaner (2009-2015), samt udkast til vandområdeplaner
(2015-2021)

2.2.

Metode
Ved anvendelse af det eksisterende datagrundlag har Orbicon udført en overordnet
analyse af den nuværende udlednings belastning af nærområderne. Analysen danner
grundlag for konsekvensvurdering af eventuelle positive gevinster, såvel som negative
påvirkninger, ved afskæring af spildevandet fra Hundested til Melby.
Desuden at der udført en overordnet analyse af de fremtidige forhold ved afskæring
og konsekvensvurdering af påvirkningen. Konsekvensvurderingen er udført i relation
til den gældende vandplan 2009-2015 og udkast til vandområdeplan 2015-2021.
Konsekvensvurderingen omfatter både udledningsområdet ved Hundested og udledningsområdet for Melby Renseanlæg.
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3.

SPILDEVANDSFORHOLD
I det følgende beskrives først det nuværende system ved Hundested og Melby Renseanlæg, baseret på oplysninger fra Halsnæs Forsyning. Hernæst beskrives de planlagte ændringer i systemet i forbindelse med den planlagte omlæggelse af Hundested
Renseanlæg og afskæring til Melby Renseanlæg.

3.1.

Placering af renseanlæg og udløb
Placeringen af hhv. Hundested Renseanlæg og Melby Renseanlæg fremgår af Figur
1, sammen med inddeling af kystvand jf. vandplaner (2010-2015).

Figur 1: Placering af Hundested og Melby Renseanlæg, samt inddeling af kystvande Roskilde Fjord, Ydre
Isefjord og Kattegat (baggrundskort med inddeling af vandområder fra vandplaner 2010-2015 [Miljøgis, oktober 2014]).

Hundested Renseanlæg udleder renset spildevand til kystvandet Ydre Isefjord gennem en ca. 350 meter lang udløbsledning. Overløb ved Hundested sker dels til hav via
udløbsledningen og dels til strand, når anlæggets kapacitet overskrides ved kraftig
regnvandsbelastning. Dermed er recipienten ved overløb Isefjord ligesom for udløbet.
Udledningspunkter for Hundested Renseanlæg fremgår af Figur 2.
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Figur 2: Udledningspunkter ved Hundested, udleveret fra Halsnæs Forsyning, marts 2016. Blå cirkel angiver
udledning af renset spildevand fra Hundested Renseanlæg via udløbsledning, mens gul cirkel angiver overløb ved strand.

Melby Renseanlæg udleder renset spildevand til kystvandet Kattegat gennem en ca. 1
km lang udløbsledning. Overløb sker direkte til udløbsledningen, når anlæggets kapacitet overskrides ved kraftig regnvandsbelastning. Dermed er recipienten ved overløb
Kattegat ligesom for udløbet. Udledningspunkt for Melby Renseanlæg via havledning
fremgår af Figur 3.

Figur 3: Udledningspunkt fra Melby Renseanlæg udløbsledning, udleveret fra Halsnæs Forsyning, marts 2016. Blå cirkel
angiver udledning fra havledning,
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Der er i oplandet til Melby desuden overløb til Arrenakke Å.
3.2.

Udledningstilladelser og afløbskontroller
Udledningstilladelser for hhv. Hundested og Melby Renseanlæg trådte i kraft 1. januar
2001. Udlederkrav fra hver af disse tilladelser fremgår af nedenstående sammen med
middelværdier for målte afløbskontroller.
Tabel 1: Data for udlederkrav fra udledningstilladelser fra 2001 (se Bilag 1) og middelværdier fra afløbskontroller for 2012, 2013 og 2014, fra hhv. Hundested og Melby Renseanlæg, baseret på ca. 12 prøver pr. år
(se Bilag 2).

Hundested Renseanlæg

Melby Renseanlæg

Krav

2012

2013

2014

Krav

2012

2013

2014

(3.400)

2.071

2.079

2.157

(6.000)

7.842

7.084

6.162

7,7

9

9,1

10

8,1

6,6

12,2

6,2

30
(maks 50)*
15

7,5

BI5,mod [mg/l]

30
(maks 50)*
15

2,5

5,3

2,9

COD [mg/l]

75

44,1

55,6

40,2

75

37,4

42,2

37,1

Total N [mg/l]

8

8,85

7,8

6,9

8

5,27

5,76

3,1

Total P [mg/l]

1,5

1,13

0,68

0,47

1,5

0,3

0,37

0,23

(0,5)

0,07

0,05

0,2

(0,5)

0,04

0,15

0,1

Flow [m3/d]
SS [mg/l]

BS [ml/l]

* maks-værdi må aldrig overskrides,
( ) angiver vejledende krav

Hundested Renseanlæg overholder udlederkravene ved middelværdien for alle parametre med undtagelse af totalkvælstof i 2012, hvor udlederkravet var overskredet i
flere analyser (se Bilag 2) og middelværdien også var over udlederkravet, jf. Tabel 1.
Melby Renseanlæg overholder udlederkravene ved middelværdien for alle parametre,
med undtagelse af det vejledende krav for flowet, der overskrides alle tre år, jf. Tabel
1.
Udløbskoncentrationer for totalkvælstof er markant lavere i Melby end i Hundested, se
Tabel 1.
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3.3.

Renseeffektivitet
Den nuværende effektivitet for rensning af spildevand på hhv. Hundested og Melby
Renseanlæg fremgår af Tabel 2. Heraf ses at Melby Renseanlæg generelt har en
bedre renseeffektivitet end Hundested Renseanlæg.
Tabel 2: Nuværende effektivitet på Hundested Renseanlæg og Melby Renseanlæg, oplyst af Driftsleder i Halsnæs Forsynings spildevandsafdeling,
Erik Weber Andersen, oktober 2015. Effektiviteten er baseret på en enkelt
analyse, men det er oplyst, at der ikke er stor forskel på analyserne.

Total N
BOD
COD
Total P
SS

Hundested Renseanlæg
90 %
97%
95,5 %
96,3 %
98,3 %

Melby Renseanlæg
96 %
98,7 %
94 %
97,3 %
99,2 %

Der er desuden oplyst flg. af driftsleder i Halsnæs Forsynings spildevandsafdeling,
Erik Weber Andersen, oktober 2015:
 C/N forholdet er bedre i Hundested (18,4) end i Melby (10,2), og det dermed
vil være en fordel for Melby Renseanlæg at modtage spildevandet fra Hundested Renseanlæg.1
 Efterklaringen på Melby RA udvides med 50 %, og der etableres regnvandsstyring, som i tilfælde af stort indløbsflow forbedrer bundfældningen i efterklaringstankene.
 Beluftningskapaciteten på Melby Renseanlæg er tilstrækkelig til også at modtage spildevand fra Hundested Renseanlæg.
 Der ikke forventes en væsentligt forringelse af Melby Renseanlægs effektivitet
efter afskæring til Melby Renseanlæg.
3.4.

Nuværende årlig udledning – vandmængder og stofindhold
Nuværende udløbsvandmængder fra hhv. Hundested og Melby Renseanlæg er vist i
Tabel 3, baseret på oplysninger fra Halsnæs Forsyning.
Tabel 3: Udløbsvandmængder fra hhv. Hundested og Melby Renseanlæg, udleveret af laborant i Halsnæs Forsyning, Regitze Elhøj Jensen,
2015.

2012
2013
2014

Hundested Renseanlæg
883.614 m3
704.391 m3
737.461 m3

1

Melby Renseanlæg
3.072.930 m3
2.309.636 m3
2.441.893 m3

C/N forholdet har betydning for kvælstoffjernelsen - et godt C/N forhold giver lavere
udledninger af kvælstof
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De årlige udløbsvandmængder er ganget med middelværdierne fra afløbskontrollerne,
for stofkoncentrationer de pågældende år (fra Tabel 1), hvorved status for årligt udledte stofmængder er estimeret, se Tabel 4. Det skal bemærkes, at disse tal er en generel simplificering, idet der kan være betydelig forskel i koncentrationer i forskellige
hændelser.

Tabel 4: Estimerede årlige udledninger af stof fra hhv. Hundested og Melby Renseanlæg.

Hundested Renseanlæg
Flow
[m3/år]

2012

2013

883.600

704.400

6.800

6.300

6.700

23.000

23.100

19.800

5.800

8.600

4.600

7.700

12.200

7.200

39.000

39.200

29.600

114.900

97.500

90.600

7.800

5.500

5.100

16.200

13.300

7.700

1000

480

350

920

860

560

SS
[kg/år]
BI5,mod
[kg/år]
COD
[kg/år]
Total N
[kg/år]
Total P
[kg/år]

2014

Melby Renseanlæg

2012

2013

2014

737.500 3.072.900 2.309.600 2.441.900

Af tabellen ses at der er store variationer i udledte mængder vand og stof over de 3 år.
Der er ingen tilgængelige analyser for overløbsvand fra hverken Hundested eller
Melby Renseanlæg.
3.5.

Beregninger
Der er udført beregninger for at estimere konsekvensen for recipienterne ved omlægning af Hundested Renseanlæg med afskæring til Melby Renseanlæg. Da der ikke foreligger anvendelige Mike Urban modeller for de pågældende områder, er beregningerne udført ved opstilling af simple hydrauliske beregninger. Udgangspunkt og forudsætninger for beregningerne fremgår af beregningsnotat i Bilag 4.
Det bemærkes, at der er tale om vejledende simple beregninger, der tjener til overordnede vurderinger og viser generelle tendenser. Resultaterne kan derfor ikke anses for
eksakte tal, men giver indikation af de forventede fremtidige forhold, og tjener til sammenligning mellem status og plansituation.
Beregningerne har desuden tjent til at forsøge at optimere systembeskrivelsen for det
fremtidige system for at opnå bedre resultat for recipienterne.
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3.5.1

Status
For at opnå et sammenligningsgrundlag er der indledningsvist beregnet på statusforholdene.
Systembeskrivelse for statussituation fremgår af Figur 4, som er baseret på oplysninger fra Halsnæs Forsyning. For øvrig baggrund og forudsætninger for beregningen
henvises til Bilag 4

Figur 4 Systembeskrivelse for statussituationen

Resultater fra statusberegning fremgår af hhv. Tabel 5 som angiver beregnet udløb,
og Tabel 6 som angiver beregnet overløb.
Tabel 5 Resultat af statusberegningen for udløbene fra renseanlæg
3

Vand [m /år]
Tot-N [kg/år]
BOD [kg/år]
COD [kg/år]
Tot-P [kg/år]
SS [kg/år]

HUNDESTED RA

MELBY RA

780.000
6.200
6.200
36.000
580
6.600

2.200.000
13.000
8.900
90.000
900
22.000
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Tabel 6 Resultat af statusberegningen for overløbene

HUNDESTED
Overløb
Overløb
havledningen
strand
Vand [m3/år]
Antal [-/år]
Varighed [h/år]
Tot-N [kg/år]
BOD [kg/år]
COD [kg/år]
Tot-P [kg/år]
SS [kg/år]

960
*
*
5
20
50
1
40

7.800
3,1
2,8
30
140
370
3
720

MELBY
Overløb
Overløb fra Melbyoplandet
havledningen
til Arrenakke Å

130.000
*
*
1.000
3.300
9.200
100
14.000

20.000
2,5
3,6
80
360
930
7
1.800

* Med den simple beregningsmodel der er anvendt er det ikke muligt at angive hyppighed og
varighed for overløb gennem udløbsledningen.

3.5.2

Plan
I Halsnæs Forsynings planforslag omlægges Hundested Renseanlæg, og der etableres en pumpe på 70 l/s fra Hundested til Melby Renseanlæg. Det eksisterende forklaringsbassin på Hundested renseanlæg ombygges til et magasineringsvolumen med
bundfældning, overløbet her fra ledes til den oprindelige udløbsledning fra Hundested
renseanlæg, som er vurderet til at have en kapacitet på 430 l/s i plansituationen (oplyst af Krüger).
Overløb til havledning træder i kræft når kapacitet af pumpestation til Melby Renseanlæg overskrides. Overløb til strand vil derfor i plansituationen først ske, når både kapacitet af pumpestation og havledning overskrides, samt som nødoverløb i tilfælde af
driftsstop på pumper.
På Melby Renseanlæg planlægges en procesmæssig ændring som øger kapaciteten
af den biologiske rensning, men reducerer magasinvolumenet på anlægget.
Systembeskrivelse for den forventede plansituation fremgår af Figur 5 baseret på oplysninger fra Halsnæs Forsyning. For øvrig baggrund og forudsætninger for beregningen henvises til Bilag 4.
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Figur 5 Systembeskrivelse for Planforslag.

Resultater fra planberegning fremgår af hhv. Tabel 7, som angiver beregnet udløb, og
Tabel 8, som angiver beregnet overløb.
Tabel 7 Resultat af planforslag for
udløb fra renseanlægget

MELBY RA
Vand [m3/år]
Tot-N [kg/år]
BOD [kg/år]
COD [kg/år]
Tot-P [kg/år]
SS [kg/år]

3.000.000
18.000
15.000
110.000
990
49.000

Tabel 8 Resultatet fra planberegningen for oveløbene

HUNDESTED
Overløb
Overløb
havledningen
strand
Vand [m3/år]
Antal [-/år]
Varighed [h/år]
Tot-N [kg/år]
BOD [kg/år]
COD [kg/år]
Tot-P [kg/år]
SS [kg/år]

16.000
*
*
90
310
790
12
710

7.500
4,6
3,3
20
140
350
3
690

MELBY
Overløb
Overløb fra Melbyoplandet
havledningen
til Arrenakke Å

96.000
*
*
790
2.600
7.200
80
10.000

20.000
2,5
3,6
80
360
930
7
1.800

* Med den simple beregningsmodel, der er anvendt, er det ikke muligt at angive hyppighed og
varighed for overløb gennem udløbsledningen.
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3.5.3

Kommentarer til resultater
Ved de simple beregninger er i plansituationen skelnet mellem regn- og tørvejr, grundet etablering af regnvandsstyring (se Bilag 4). I realiteten forventes en del mindre
regn at kunne håndteres inden for tørvejrsfunktionen på Melby Renseanlæg, hvor der
kan opnås lavere udløbskoncentrationer. Derfor forventes reelt lavere koncentrationer
for disse regn.
Mængden af vand der går i overløb ved Melby Renseanlæg til havledningen er i beregningerne overvurderet, da den simple beregning antager en optimal udnyttelse af
bassinerne i oplandene, hvilket ikke kan forventes i praksis. Dermed vil en del af vandet fra oplandet i realiteten tilbageholdes i oplandet og aflastes i oplandet (Arrenakke
Å), fremfor via havledningen. Dette gør sig gældende i både status og plan, og er dermed ikke vurderet af betydning i forhold til nærværende konsekvensvurdering, der forholder sig til ændring fra status til plan.
Ved en styret proces af pumper ift. den reelle fordeling af regn i oplandet forventes i
øvrigt at kunne nedsætte overløb.
I statusberegningerne er fundet ca. 3 overløb i gennemsnit pr år i ved stranden ved
Hundested. Erfaringsmæssigt har forsyningen tidligere oplyst at der er ca. 5 overløb
pr. år. Den lidt lavere hyppighed i beregningerne afspejler, at de simple beregninger
anvender bassinet optimalt til udnyttelsen af renseanlægget.
Ved sammenligning af beregnede værdier med målte værdier fokuseres især på vandmængder, da usikkerheden forventes betydelig mindre end for stofmængderne. Dette
begrundes med, at vandmængderne er baseret på onlinemåling, mens stofkoncentrationer er baseret på ca. 12 årlige stikprøver. Den største usikkerhed i stofberegningerne fra status til plan forventes for COD og især suspenderet stof (SS), idet der her
er fundet mindst overensstemmelse mellem udløbskoncentrationer baseret på målinger i status og forventede udløbskoncentrationer oplyst af Krüger for Melby Renseanlæg i plansituationen (se Bilag 4).
Der er i beregningerne ikke taget hensyn til klimafaktor, fortætning og øget PE. Generelt antages, at forsyningen afskærer regnvand mindst svarende til forventede klimaændringer (gennem reduktion af fejltilkoblinger, LAR mv.). Da årsmiddelnedbøren ikke
forventes øget gennem klimaforandringer, men kun spidsbelastninger, er det ikke nødvendigt at tage hensyn til klimafaktor for årsmiddelnedbør. I tilfælde af øget fortætning
forventes der at blive tale om separat håndtering af regnvand, således dette ikke ledes
til renseanlæg. Det forventes, at stigningen i PE vil være minimal. Jf. Danmarks statistik forventes kun 1 % tilvækst i indbyggerantal i området i løbet af de næste 25 år
(hvilket vurderes meget småt i forhold til andre ubekendte faktorer som f.eks. ændring
i forbrug/vandbesparende foranstaltninger mv.).
Se i øvrigt beregningsforudsætninger i Bilag 4.
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3.5.4

Generelle betragtninger fra beregningerne
Ud fra de simple beregninger er estimeret, at der vil være behov for den øgede pumpeydelse på Melby Renseanlæg, fra 500 til 570 l/s, ca. 20 gange om året i alt 90 timer
om året.
Overløbet fra Hundested til stranden reduceres kun en smule fra status til plan i forhold til aflastede mængder, derimod stiger antallet af overløb pr. år en smule fra status
til plan. Årsagen er, at når bassinerne i status (2.700 m 3) er fyldt, vil det tage renseanlægget 3 timer med 250 l/s at tømme bassinerne i statussituationen. I Plansituationen
er der i alt 3.700 m3 inkl. nyt bassin på renseanlægget, med tømning ved 70 l/s vil det
tage 17 timer at få tømt bassinerne. Derfor vil der i plan oftere forekomme overløb
pga. koblede hændelser end i status. Overløbet vil derfor i plansituationen være mere
sårbar over for de lange koblede vinterhændelser, end det er i statussituationen, hvor
det i højere grad er sårbart over for de højintense sommerregn.

3.5.5

Arrenakke Å
Beregningerne angiver, at plantiltaget ingen ændring giver i overløb til Arrenakke Å,
hverken for mængder, hyppighed eller varighed. Dette har der netop været fokus på at
opnå ved en iterativ proces, hvor beregningerne blev anvendt til at optimere på forslag
til fremtidigt system, således at kapaciteten af det ombyggede system er tilstrækkeligt
til, at der ikke forventes yderligere belastning af Arrenakke Å.

3.6.

Andre tiltag med reduktion af vand til renseanlæg
Halsnæs Forsyning oplyser, at der løbende gennemføres tiltag i oplandene, der frakobler vand fra oplandet (herunder separering og reduktion af uvedkommende vandI)
og reducerer overløb og oversvømmelser i oplandet, som gradvist forbedrer situationen i recipienterne.
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4.

RECIPIENTFORHOLD
Kystvande (hhv. ydre Isefjord og Kattegat) er recipient for vand fra Hundested Rensningsanlæg udløb og overløb, samt Melby Rensningsanlæg udløb og overløb. For
fjorde/kystvand vurderes den væsentligste parameter for påvirkning af den økologiske
tilstand at være kvælstof, hvorfor der fokuseres på denne. Af resumé for basisanalysen for fjordene, fremgår flg. citat [Naturstyrelsen, 2009]: ”Kvælstofbelastningen har
især betydning for forureningstilstanden i de marine vandområder. I de ferske vandområder er det især spildevandets indhold af organisk stof (vandløb) og fosfor (søer),
der har negativ betydning for miljøtilstanden”
Herudover har Halsnæs Kommune på møde 10/11-2015 oplyst, at der også ønskes
fokus på COD grundet risiko for iltsvind i Kattegat. Såfremt COD øges i Kattegat, skal
der derfor ses på at reducere dette, f.eks. ved iltning.
I oplandet til Melby er der også overløb til Arrenakke Å, der løber til Arresø Kanal og
videre til Roskilde Fjord. Med den viste systembeskrivelse i Figur 5 forventes ingen tilbagestuvning fra Melby Renseanlæg til Arrenakke Å, dermed forventes det ikke, at Arrenakke Å påvirkes af planforslaget.

4.1.

Vandplaner
Recipientforhold er generelt vurderet ud fra oplysninger i gældende vandplan 20092015, og udkast til vandområdeplaner (2015-2021).
Jf. Naturstyrelsens hjemmeside, www.Naturstyrelsen.dk (5/11 2015) bliver 2. generation af vandområdeplanerne ikke helt som dem, der blev sendt i høring. Der lægges
bl.a. op til, at mindre vandløb kun skal medtages i begrænset omfang, og det varsles,
at hastigheden af indsatsen sættes ned, ved at muligheden for en 3. planperiode benyttes, så miljøindsatsen er i mål i 2027.
For miljømål er fokuseret på de gældende vandplaner (2009-2015), da de stadig er de
gældende, da der ikke er vedtaget nye, og der, jf. ovenstående, er usikkerhed om udformningen af næste vandplaner. Der er dog også skelet til udkast til vandområdeplaner. For tilstanden er det valgt at fokusere på udkast til kommende vandområdeplaner
(2015-2021), da de må forventes at være baseret på et opdateret grundlag i forhold til
gældende vandplaner.

4.1.1

Vandområdets målsætning jf. vandplaner
Jf. gældende vandplaner 2009-2015 er miljømålet for kystvandenes økologiske tilstand i både Isefjord, Roskilde Fjord og Kattegat ”god økologisk tilstand”. Tilsvarende
er der for kemisk tilstand mål om ”god kemisk tilstand” i de gældende vandplaner. Miljømålene for disse kystvande er ikke ændrede i udkast til vandområdeplaner 20152021.
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For Arrenakke Å er der miljømål om god økologisk tilstand i den opstrøms del, og mål
om godt økologisk potentiale i den nedstrøms del, som er angivet som stærkt modificeret vandområde, i gældende vandplaner (dette er ligeledes tilfældet i udkast til
vandområdeplaner 2015-2021). Der er desuden mål om ”god kemisk tilstand” i udkast
til vandområdeplaner 2015-2021.
4.1.2

Vandområdets tilstand jf. vandplaner
Kystvandenes samlede økologiske tilstand jf. udkast til kommende vandområdeplaner
(2015-2021) fremgår af Figur 6. For vandområdernes tilstand er kun set på udkast til
kommende vandområdeplaner (2015-2021), da de må forventes at være baseret på et
opdateret grundlag i forhold til gældende vandplaner.
Det ses, at tilstanden ydre Roskilde Fjord er karakteriseret som ringe økologisk tilstand, mens ydre Isefjord og denne del af Kattegat er karakteriseret som moderat
økologisk tilstand.
Det ses desuden, at den opstrøms del af Arrenakke Å har ringe økologisk tilstand, og
den nedstrøms del har ringe økologisk potentiale, mens den midterste del opnår godt
økologisk potentiale.

Figur 6: Kystvandene og vandløbs samlede økologiske tilstand, fra udkast til kommende vandområdeplaner
(2015-2021) [Miljøgis, december 2014].

Kystvandenes kemiske tilstand fremgår tilsvarende af Figur 7, hvoraf det ses, at ydre
Isefjord er karakteriseret som havende god kemisk tilstand, mens ydre Roskilde Fjord
og denne del af Kattegat står til ikke god kemisk tilstand. Af figuren fremgår, at den kemiske tilstand i Arrenakke Å ikke er kendt.
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Figur 7: Kystvandene og vandløbs kemiske tilstand, fra udkast til kommende vandområdeplaner (20152021) [Miljøgis, december 2014].

4.1.3

Indsatser jf. Vandplaner
Indsatskrav fra gældende vandplaner for henholdsvis renseanlæg, og overløb fra fælleskloakerede områder er vist i Figur 8. Det ses, at der ikke er udpeget nogen indsats
over for hverken Melby Renseanlæg eller Hundested Renseanlæg, og heller ingen
overløb til kystvand. Der er udpeget flere overløb i tilknytning til Arrenakke Å. Tilsvarende gælder for udkast til vandområdeplaner (se Figur 9).

Figur 8: Indsatser over for regnbetingede udløb, jf. vandplaner 2009-2015 [Miljøgis, oktober 2014].
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Figur 9: Indsatser over for regnbetingede udløb, jf udkast til vandområdeplanernes MiljøGIS 2015-2021. December 2014.

Der er i gældende vandplaner angivet udskydelse af tidsfrist for kystvandene i området af ”tekniske årsager”. Vandplan 2009-2015 – Isefjord og Roskilde Fjord, fra Naturstyrelsen 2014, angiver flg:

4.1.4

Vandplanernes retningslinje 7 vedr. overløb
I vandplanerne 2009-2015 er angivet en række retningslinjer, der har til formål at understøtte indsatprogrammet. Retningslinje 7 omhandler overløb hvor vandplanen har
identificeret, der bør ske en indsats, og er gengivet i Figur 10.
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Figur 10: Vandplanernes retningslinje 7, vedr. Spildevand. Kopieret fra Vandplan 2009-2015 – Isefjord og
Roskilde Fjord, fra Naturstyrelsen 2014.

Ved henvendelse til Naturstyrelsen (2015), er det af Naturstyrelsen oplyst, at indsatser
fra Vandplanerne er vejledende. Det er kommunerne, der fastsætter de indsatser, der
kræves for at opnå målopfyldelse ud fra kommunernes detaljerede viden. Udgangspunkt er målopfyldelse i recipienterne, som det fremgår af to nedenstående citater fra
Naturstyrelsen.
”For en ordens skyld skal Naturstyrelsen understrege, at udledningen af spildevand fra
regnbetingede udledninger, der er omfattet af vandplanernes indsatsprogram, skal reduceres i et omfang, der sikrer, at spildevandsbelastningen ikke er til hinder for målopfyldelse i det modtagne vandområde. Der kan således ikke umiddelbart tages udgangspunkt i, at der opnås målopfyldelse, når blot vandplanens retningslinje nr. 7 er
efterlevet. Der skal i alle tilfælde foretages en individuel vurdering af reduktionsbehovet for den enkelte regnbetingede udledning”
”I retningslinjen står der ”som udgangspunkt” Dvs. det er op til kommunen at vurdere
hvor stor udledningen må være for at sikre målopfyldelse og det kan både være mere
eller mindre end de 250 m3.”
Det bemærkes, at der hverken jf. gældende eller udkast til kommende vandplaner er
udpeget indsats over for overløb ved kysten i nærheden af hverken Hundested eller
Melby Renseanlæg.
4.1.5

Vurdering af bassinkrav
Det er fra Krüger oplyst, at der for Hundested Bys nuværende overløb er et bassinkrav
på 5.000 m3, jf. gældende vandplan 2009-2015.
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Det er ikke oplyst, hvordan de 5.000 m3 fra Krüger er beregnet. Det skal bemærkes jf.
retningslinje 7 i Figur 10, at de 50 m3 /red ha er et tal, der gælder med de i retningslinjen angivne forudsætninger, herunder et afløbstal på 4,5 l/s/ha, dvs. såfremt der er
tale om et større afløbstal, er bassinbehovet mindre (og omvendt).
Som beskrevet ovenfor, omhandler retningslinje 7 i gældende vandplan 2009-2015
overløb. Umiddelbart er retningslinje 7 dog nævnt for de udpegede overløb. Jf. ovenstående er overløb ved Hundested ikke udpeget i gældende vandplaner (eller i udkast
til vandområdeplaner).
Som beskrevet ovenfor er der desuden kun tale om en vejledende retningslinje, og
konkrete tiltag/indsatser skal fastsættes af kommunen med baggrund i deres detaljerede lokalviden. Det skal derfor afgøres i dialog med kommunen om omlægning af
Hundested renseanlæg betyder, at udledningen fremover ikke er en hindring for
målopfyldelse i recipienten.
4.2.

Natura 2000
Området omkring Hundested er beskyttet som Natura 2000 område ved udpegning af
både EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, se Figur 11. Området, hvor
der udledes fra Hundested Renseanlæg, ligger inden for dette område.
I kystvandet ved udledning fra Melby Renseanlæg er der ingen Natura 2000 udpegninger. Der er dog et Natura 2000 EF-habitatområde på land øst for Melby, men dette
forventes ikke påvirket af udledningen fra havledningen (som jo sker ca. 1 km ude i
havet).

Figur 11: Natura 2000 udpegning af EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder, jf. udkast til vandplaner (2015-2021), [Miljøgis, december 2014].
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4.3.

Badevand
Badelokaliteter i Halsnæs Kommune fremgår af Figur 12.
Tre af strandene er Blå Flag strande i 2015, nemlig Trekanten Strand, Stranden ved
Gråstenvej og Liseleje Strand [Friluftsrådet, 2015].

Figur 12: Badelokaliteter fra Halsnæs Kommunes hjemmeside [www.halsnaes.dk].

Af Halsnæs Kommunes hjemmeside fremgår, at kommunen årligt kontrollerer
badevandet på 15 badestrande, og der tages prøver ved fem kontrolstationer, som
ligger ved spildevandsudledninger og å-udløb, for at forsøge at opspore en eventuel
forurening ved strandende. Ved de tre Blå Flag strande tages 14 prøver i løbet af
badesæsonen, og ved de øvrige badestrande udtages 4 prøver. Der bliver analyseret
for fækale colibakterier samt enterokokker i lighed med kontrol af badevandskvaliteten. Et for højt bakterieindhold i vandet indikerer forurening med spildevand eller
lignende [www.halsnaes.dk].
Af Halsnæs Kommunes hjemmeside ses at de 15 badestrande i kommunen beskrives
i badevandsprofiler, som kan ses på kommunens hjemmeside. Der foretages en klassificering af badestrandene, baseret på statistisk analyse af målingerne i badevandet
af fækale colibakterier samt enterokokker. Alle 15 badestrande har den højeste klassifikation ”udmærket” i 2015. Generelt er badevandskvaliteten rigtig god, dog peger
Halsnæs Kommune på at der i forbindelse med kraftig regn kan observeres en forringelse af vandkvaliteten på badesteder, der ligger langs fjorden [www.halsnaes.dk].
Badevandsanalyser for de 15 badestrande for 2015 fremgår af Figur 13.
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Figur 13: Badevandsanalyser fra Halsnæs Kommunes hjemmeside [www.halsnaes.dk].

Bagerstræde, der er kontrolstation tæt ved Hundestedledningen, har ikke registreret
nogen bakterier i 2015. Tidligere målinger fra 2013 og 2014 viser enkelte registreringer, men ingen målinger over 100/100 ml badevand (se analysedata fra kommunen i
Bilag 3), hvorimod Lynæs i 2014 har en måling på 1700/100 ml badevand for e-coli og
500/100 ml badevand for enterokokker (se analysedata fra kommunen i Bilag 3).
Af Figur 13 ses, at ingen af badestrandene er påvirket af bakterier i en grad, der giver
anledning til kategorien ”tegn på forurening” ved nogle af målingerne i 2015.
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4.3.1

Oplysninger fra badevandsprofiler for strande tæt ved udledning fra Melby Renseanlæg
Jf. badevandsprofiler fra Halsnæs Kommunes hjemmeside udleder havledning fra
Melby Renseanlæg renset spildevand på ca. 12 m dybde, ca. 1 km ude i Kattegat. Dimensioneringen af havledningen gør, jf. badevandsprofiler, at den ikke burde give problemer for badevandskvaliteten [www.halsnaes.dk].
Halsnæs Kommune har i badevandsprofilerne vurderet at havledningen fra Melby
Renseanlægs forureningsbidrag er meget lille ved de to nærliggende strande Hyllingebjerg Strand (210) og Liseleje Strand (212), idet udledningen af renset spildevand foregår langt fra kysten, og på relativt stor dybde. Dog anføres (citat): ”I særlige tilfælde
under kraftige regnskyl kan der ske overløb af mekanisk renset spildevand til havledningen og det kan ikke udelukkes, at der under særlige strøm og vindforhold kan ske
en afsmitning af forhøjet bakterieindhold til badevandet” [www.halsnaes.dk].
Grundet hurtig udskiftning af vandet vurderes forurening fra badegæster og dyr ikke at
have væsentligt betydning. [www.halsnaes.dk].
Jf. badevandsprofiler er der for Liseleje Strand udløb fra Maglemosegrøften.
Kontrolmålinger i Maglemosegrøften udløb viser tit forhøjet indhold af tarmbakterier.
Den løber gennem dele af Liseleje By, som er ukloakeret, og det vurderes, at
forureningen stammer fra Liseleje By [www.halsnaes.dk].
Der er et ukloakeret sommerhusområde i baglandet til Hyllingebjerg Strand, som i
strandens badevandsprofil er beskrevet som en kilde til forurening [www.halsnaes.dk].
Ved gennemgang af de sidste 5 års badevandsanalyser2 har kommunen kun fundet
en svag sammenhæng mellem kraftige regnskyl og forringet badevandskvalitet ved de
to nærliggende strande Hyllingebjerg Strand og Liseleje Strand. Kommunen vurderer
ikke at de kortvarige forureninger udgør en sundhedsmæssig risiko. Kommunen oplyser, at badevandskvaliteten generelt har været god på begge strande. I 2005, 2007 2008 og 2010 - 2015 har begge strande opnået den højeste klassificering: ”Udmærket
kvalitet." [www.halsnaes.dk].
For badelokaliteter nr. 214, 208, 206, 204 og 201 angiver kommunen i
badevandsprofilerne at der ingen forureningskilder er [www.halsnaes.dk].

2

Obs: badevandsanalyserne står generelt som udarbejdet i 2011, selvom tabeller har opdaterede tal for 2015, så det fremgår ikke entydigt hvorvidt denne konklusion er ny, eller fra 2011.
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4.3.2

Oplysninger fra badevandsprofiler for strande tæt ved udledning fra Hundested Renseanlæg
Jf. badevandsprofiler udleder havledning fra Hundested renseanlæg renset spildevand
ca. 500 m fra kysten [www.halsnaes.dk].
Halsnæs Kommune har i badevandsprofilerne angivet udløb fra Hundested Renseanlæg som forureningskilde ved de to nærliggende strande Lynæs Campingplads (197)
og Vest for Lynæs Havn (196), og det frarådes at bade 3 døgn efter kraftigt regnskyl
[www.halsnaes.dk].
Grundet hurtig udskiftning af vandet vurderer kommunen ikke forurening fra badegæster og dyr til at have væsentligt betydning. Kommunen vurderer, at kilder til fækal forurening ved de to badestrande er Hundested Renseanlæg [www.halsnaes.dk].
Ved gennemgang af de sidste 5 års badevandsanalyser3 har kommunen fundet sammenhæng mellem kraftige regnskyl og forringet badevandskvalitet ved Lynæs Campingplads, og nogen sammenhæng ved Vest for Lynæs Havn [www.halsnaes.dk].
Jf. badevandsprofiler var der i badevandssæsonen fra 2005-2010 for Lynæs Campingplads gennemsnitligt 2-3 årlige målinger med forringet badevandskvalitet, og ved
Vest for Lynæs Havn gennemsnitligt 1 årlig måling med forringet badevandskvalitet,
som kommunen vurderer skyldes udledning fra spildevandsledningen, der ved kraftige
regnskyl udleder særligt meget spildevand. Forureningen kan transporteres til stranden ved pålandsvind og sydgående strøm [www.halsnaes.dk].
Kommunens kontrolmålinger ved Bagerstræde Roklub tæt ved udledningspunktet viser dog meget sjældent overskridelser [www.halsnaes.dk]. Det er oplyst af Kenneth
Stübert Berger fra Halsnæs Kommune, at det formodes, der er en læeffekt ved kontrolstationen.
Kommunen oplyser, at badevandskvaliteten generelt har været god på begge strande.
Jf. badevandsprofilskema har Lynæs Camping i 2008, 2010 og 2015 opnået den højeste klassificering: ”Udmærket kvalitet”, mens 2011 har været kvalificeret som ”tilfredsstillende kvalitet”, og de mellemliggende år som ”god kvalitet”. Jf. badevandsprofilskema har Vest for Lynæs Havn i 2009-2015 opnået den højeste klassificering: ”Udmærket kvalitet”, undtagen i 2011 hvor kvaliteten var ”god kvalitet” www.halsnaes.dk].

4.3.3

Observationer ved Hundested
Halsnæs Forsyning har gjort observationer af sammenhæng mellem vind- og strømforhold, regn og overløb samt resulterende badevandskvalitet i perioden 2003 til 2006,

3

Obs: badevandsanalyserne står generelt som udarbejdet i 2011, selvom tabeller har opdaterede tal for 2015, så det fremgår ikke entydigt hvorvidt denne konklusion er ny, eller fra 2011.
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som peger på at badevandskvaliteten i højere grad er givet af vind- og strømforhold
end overløb:




Hver gang der vestvind og veststrøm ses der dårlige badevandsanalyser uafhængig af om der er overløb.
Overløb ved kysten giver i de fleste tilfælde dårlige badevandsanalyser medmindre der samtidig er strøm fra syd.
I forhold til udløbsledningen ser det ikke til at være særligt betydende om der
er tale om udløb eller overløb, idet det er strømningsforholdene der gør den
store forskel.
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5.

KONSEKVENSVURDERING AF RECIPIENTPÅVIRKNING
I det følgende vurderes konsekvensen for påvirkning af recipienterne ved at omlægge
Hundested Renseanlæg og afskære spildevandet til Melby Renseanlæg. Konsekvensvurderingen er baseret på ovenstående data om eksisterende og forventede fremtidige forhold.

5.1.

Estimeret ændring i udledninger
Jf. de simple beregninger (se afsnit 3.5) belaster begge renseanlæg, inkl. overløb,
samlet set årligt vandmiljøet med ca. 3.156.000 m3 vand, og ca. 20.000 kg kvælstof i
statussituationen, se opsamling i Tabel 9. Belastningen fordeler sig således, at Hundested Renseanlæg (inkl. overløb) belaster Isefjord med ca. 786.000 m3 vand og ca.
6.300 kg kvælstof, mens Melby Renseanlæg belaster Kattegat med ca. 2.350.000 m3
vand og ca. 13.700 kg kvælstof.
Tabel 9: Opsamling på resultatet fra beregningsestimater for status og plan

Isefjord Kattegat
3

Vand [m /år]
Tot-N [kg/år]
BOD [kg/år]
COD [kg/år]
Tot-P [kg/år]
SS [kg/år]

5.1.1

STATUS
Roskilde Fjord

786.000 2.350.000

TOTAL

20.000 3.156.000

Isefjord Kattegat
24.000 3.116.000

PLAN
Roskilde Fjord

TOTAL

20.000 3.160.000

6.300
6.400
36.200

13.700
12.200
102.400

80
360
930

20.000
18.900
139.500

100
400
1.100

19.100
17.800
116.800

80
360
930

19.300
18.600
118.900

590
7.400

980
36.000

10
1.800

1.580
45.200

10
1.400

1.060
59.100

10
1.800

1.080
62.300

Mængder
Fordelingen af de udledte vandmængder mellem recipienterne Kattegat og Isefjord bliver markant ændrede, idet den afskærende ledning flytter udledningen fra Isefjord til
Kattegat. Vandmængden til Isefjord falder beregningsmæssigt med ca. 97 % og kvælstofbelastningen falder med ca. 98%, mens mængderne, der udledes direkte til Kattegat, stiger.
I plansituationen er beregnet, at den samlede kvælstofbelastning reduceres en smule,
se opsamling i Tabel 9.
For COD ses en betydelig samlet reduktion fra status til plan. Som nævnt i afsnit 3.5.3
forventes, at en del af denne reduktion kan tilskrives usikkerhed grundet beregningernes simple karakter, og den reelle reduktion derfor forventes mere moderat.
For SS ses en betydelig samlet stigning i den beregnede udledning fra status til plan.
Som nævnt i afsnit 3.5.3 forventes en stor usikkerhed på koncentrationerne for SS, og
den beregnede stigning kan være et udtryk for dette.
For både BOD og P ses en reduktion fra status til plansituation.
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5.1.2

Overløb
Der er beregnet hyppighed og varighed for overløb ved hhv. strand ved Hundested og
overløb til Arrenakke Å. Med den simple beregningsmetode har det ikke været muligt
at estimere hyppighed og varighed for overløb gennem havledningerne.
For overløb ved strand ved Hundested ses en lille stigning i antal, fra 3,1 til 4,6, og varighed fra 2,8 h/år til 3,3 h/år. Overløbsmængden til strand ved Hundested reduceres
til gengæld en smule fra 7.800 m3 til 7.500 m3. Overløb til havledning ved Hundested
stiger markant fra status til plan. Overløbsmængden til havledning ved Melby reduceres markant.

5.1.3

Arrenakke Å
Arrenakke Å lever ikke op til sin målsætning i vandplanerne og der er udpeget indsats
for overløb til Arrenakke Å (se afsnit 4.1). Beregningerne er gennemført iterativt med
optimering, således at kapaciteten af det ombyggede system er tilstrækkeligt til, at der
ikke forventes større belastning af Arrenakke Å i plan end i status. Arrenakke Å forventes dermed ikke påvirket af ændringen, hvorfor der ikke ses nærmere på Arrenakke Å i konsekvensvurderingen.

5.2.

Vandplaner og Natura 2000
Det vurderes generelt at være en fordel, at udledningen flyttes fra Isefjorden til Kattegat, idet der forventes større gennemstrømning og opblanding ved udløbet, der ligger
ca. 1 km ude i Kattegat. På grund af placeringen af udledning ved Hundested forventes, at strømningen under særlige forhold kan føre udledningen ind i fjorden, som er et
Natura 2000 område. Generelt forventes større robusthed jo større recipienten er.
Beregningerne viser overordnet, at belastningen af Isefjord og dermed Natura2000
området reduceres, mens belastningen direkte til Kattegat stiger. Begge kystvande lever ikke op til god økologisk tilstand, idet den nuværende tilstand er beskrevet som
moderat i den nuværende vandplan.

5.2.1

Kvælstof
For kystvand vurderes kvælstof generelt som den mest betydende parameter, hvorfor
der fokuseres på denne (se afsnit 4).
Jf. beregningerne vil etablering af en afskærende ledning fra Hundested Renseanlæg
til Melby Renseanlæg samlet set reducere kvælstofbelastningen til recipienterne en
smule, hvilket vil have en positiv betydning ift. kystvandsrecipienternes potentiale for
at opfylde god økologisk tilstand. Især kvælstofudledningen til Isefjord falder markant,
hvilket har betydning for både den økologiske tilstand af kystvandsområdet og for tilstanden af Natura2000 området, hvortil udledningen reduceres. I udkast til de nye
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vandområdeplaner 2015-2021 er den nuværende tilstand vurderet til moderat økologisk tilstand samlet set for både Isefjord og Kattegat, og målsætningen er således ikke
opfyldt.
Den estimerede stigning i kvælstofudledningen (ca. 5,4 ton/år) fra Melby Renseanlæg
er marginal ift. den samlede kvælstofarealbelastning, som alene for Isefjord og Roskilde Fjord udgør ca. 2.200 ton/år, jf. resume for basisanalysen for fjordene [Naturstyrelsen, 2009].
Et tilsvarende tal for kvælstofarealbelastning for denne sydlige del af Kattegat har ikke
været tilgængeligt. Den samlede kvælstofudledning til Kattegat falder en smule, idet
Isefjord løber til Kattegat.
5.2.2

COD
Desuden fokuseres på COD, da kommunen har oplyst, at der nogle gange er iltsvind i
Kattegat.
Jf. beregningerne vil etablering af en afskærende ledning fra Hundested Renseanlæg
til Melby Renseanlæg samlet set reducere COD-belastningen til recipienterne. Især vil
COD-udledningen reduceres markant for Isefjorden. For Kattegat vil COD-udledningen fra Melby øges, men den samlede COD-udledning til Kattegat reduceres, da Isefjorden også leder til Kattegat. Der forventes således ikke behov for ekstra iltning
grundet COD til Kattegat.

5.3.

Badevand
Jf. afsnit 4.3 er den generelle badevandskvalitet ved badestrandene i Halsnæs rigtig
god. Ved Hundested har kommunen dog fundet påvirkning af badevandskvaliteten
med spildevand ved kraftig regn, som vurderes at stamme fra renseanlægget. Ved
strandene ved Melby vurderes generelt at renseanlæggets forureningsbidrag har meget lille betydning grundet den lange havledning (se afsnit 4.3).
Det vurderes at være en fordel for badevandskvaliteten at flytte udledningen fra Hundested til Melby, hvor udledningen erfaringsmæssigt påvirker badevandskvaliteten
mindre (jf. afsnit 4.3.).
Halsnæs Kommune har udtrykt bekymring for at en stigning i overløb kan påvirke badevandskvaliteten ved stranden, vurderingen fokuserer derfor på overløb.

5.3.1

Hundested strande
Overløbet fra Hundested til stranden forbedres kun en smule fra status til plan i forhold
til aflastede mængder, derimod stiger antallet af overløb pr. år en smule. Overløbet vil
i plansituationen være mere sårbar over for de lange koblede vinterhændelser. I statussituationen er overløb i højere grad sårbart over for de højintense sommerregn (se
afsnit 3.5.4). At overløbene i plansituationen er mere sårbare i vinterperioden vurderes

29 / 34

Halsnæs Forsyning - Hundested og Melby Renseanlæg konsekvensvurdering

som en fordel i forhold til badevandskvaliteten, der primært anses som relevant i sommerperioden.
Beregningerne der ligger til grund for disse resultater er dog meget overordnede og
den skitserede påvirkning kan negligeres ved styring. Overordnet kan det antages at
overløbet fra stranden kan reduceres, hvis det vurderes at være mere hensigtsmæssigt at flytte overløbet til havledningen.
Ifølge de simple beregninger øges mængden af overløb via havledningen Hundested
fra status til plan væsentligt. Halsnæs Kommune har udtrykt bekymring for at en stigning i overløb via havledningen kan påvirke badevandskvaliteten ved stranden. Mht.
overløb i plansituationen i Hundested skal bemærkes, at før der sker overløb, er first
flush (dvs. det mest forurenede vand) transporteret videre til Melby Renseanlæg.
Varigheden af udløb gennem havledningen reduceres betydeligt idet det rensede spildevand ledes til Melby Renseanlæg kontinuert gennem hele året. Det betyder at havledningen kun udleder overløb ved særligt kraftige regn, hvilket reducerer risikoen for
sammenfald med uheldige vind- og strømforhold betydeligt og badedage.
Forsyningens indsats med at afkoble regnvand i oplandet vil løbende bidrage til at reducere overløbene. Den estimerede stigning i overløb ved Hundested understreger, at
det er vigtigt at have fokus på dette.
På baggrund af ovenstående bør det undersøges nærmere i hvilken grad, og under
hvilke forhold, udledningen fra havledningen påvirker badevandskvaliteten ved stranden, herunder spredning fra udledningspunkter, strømningsforhold, vindpåvirkning,
opblanding, placering af badevandsstation. Ligeledes bør der foretages måleprogram
samt mere detaljerede beregninger af de aflastede mængder og antal.
På baggrund af ovennævnte er det vigtigt at have en dialog med kommunen om mulige yderligere tiltag til forbedring af badevandskvaliteten ved Hundested. Eksempelvis
kan nævnes separatkloakering, LAR i oplandet (nedsivning og forsinkelse), bassinvolumen og hygiejnisk rensning.
5.3.2

Melby Strande
Overløb til havledning ved Melby reduceres markant fra status til plan. Den positive effekt på badevandskvaliteten forventes dog at være lille, idet havledningen er lang og
derfor kun i svag grad påvirker badevandskvaliteten ved strandene, se også afsnit 4.3.

5.4.

Ølsted
Efter aftale med Halsnæs Forsyning er der set bort fra, at Ølsted fra årsskiftet 20152016 også afskæres til Melby. Dette er valgt for at se effekten af at rykke udledningen
fra Hundested for sig.
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Det skal dog huskes, at denne ekstra belastning af Melby må forventes at resultere i
yderligere overbelastning af Melby Renseanlæg i tilfælde af kraftig regn.
I beregningerne af plansituationen er regnet med en maksimal kapacitet af udløbsledningen på 570 l/s. Reelt mener Halsnæs Forsyning dog, at pumpen kan presses op på
590 l/s kortvarigt og dermed give plads til Ølsted, som belaster Melby Renseanlæg
med 15 l/s, og i forbindelse med tømning af bassin i Ølsted belastes Melby Renseanlæg med 22 l/s. Derfor forventes reelt ikke en større belastning end beregnet. Desuden anses det ikke for sandsynligt at en ekstremregn reelt vil optræde i både opland til
Hundested, Melby og Ølsted samtidigt.
Når Mike Urban model foreligger, anbefales det at gennemføre nye beregninger, hvor
Ølsted er medtaget, således at konsekvensen for recipienterne kan revurderes på
dette forbedrede grundlag.
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6.

ANBEFALING TIL VIDERE ARBEJDER
På baggrund af ovenstående sammenfattes følgende anbefalinger til videre arbejder:






Mike Urban (mere detaljerede beregninger)
o Konklusioner kan revurderes, når Mike Urban model foreligger. De foreliggende simple beregninger kan ikke tage højde for kompleksiteten i systemet. Der er en risiko for, at forholdene ser anderledes ud med mere detaljerede beregninger i Mike Urban. Såfremt detaljerede beregninger viser,
at projektet ikke giver forbedringer ift. recipienter, må forsyningen påregne
at etablere yderligere tiltag som at udbygge bassinanlæg, fjerne uvedkommende vand eller andre tiltag, så det sikres, der opnås en forbedring.
o Beregningerne er foretaget meget forsimplet med en jævnt fordelt regn
uden implementering af den styring, Halsnæs Forsyning vil etablere. Mere
detaljerede beregninger, med implementeret styring, foretaget med distribueret regn forventes at kunne dokumentere en fordeling mellem udløb
og overløb.
 Med en Mike Urban model er det muligt at vurdere hvilke statistiske regnhændelser, der giver overløb.
 I forbindelse med mere detaljerede beregninger kan betydning af højvande for overløb ved strand, inkl. forventede klimaændringer evt. overvejes.
 Når Mike Urban model foreligger, anbefales at gennemføre nye beregninger, der inkluderer Ølsted.
Badevandsforhold
 For at komme tættere på den fremtidige påvirkning af badevandskvaliteten ved Hundested, bør flg. forhold undersøges nærmere:
o spredning fra de to udledningspunkter (strand og ”havledning”)
o strømningsforhold
o vindpåvirkning
o opblanding
o placering af badevandsstationen i forhold til kyststrømning
Herudover vil forbedrede beregninger, som nævnt ovenfor, medvirke til
bedre beskrivelse af badevandsforholdene, herunder sæsonmæssige udledninger ift. badesæson samt meteorologiske forhold.
Dialog med kommunen
 Grundet det forsimplede beregningsgrundlag og øvrige usikkerheder på
dette stadie foreslås at iværksætte et måleprogram, hvor der overvåges i
en periode før, der gennemføres tiltag. Måleprogrammet bør fortsættes
efter etablering af de første tiltag for at måle effekten. Såfremt måleprogrammet viser en mindre effekt end forventet, må Halsnæs Forsyning
være indstillet på at gennemføre yderligere tiltag. Det må anses som økonomisk ansvarligt at vente med tiltag som f.eks. at bygge meget store
bassiner, før den virkelige situation kendes.
 Dialog om mulige yderligere tiltag til forbedring af badevandskvaliteten
ved Hundested, herunder at minimere overløb med urenset spildevand.
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Der er i de gældende vandplaner 2009-2015 udpeget indsats over for
overløb til Arrenakke Å. I forbindelse med arbejdet med at afskære vand
fra oplandet bør forsøges at opnå synergi med dette. Det er kommunen,
der fastsætter det specifikke behov.
Dialog om hvorvidt forventet reduktion i udledning ved Hundested ved omlægning af Hundested renseanlæg betyder, at udledningen fremover ikke
hindrer målopfyldelse i recipienten.
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