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Disposition

• Hvem er KLAR Forsyning

• Fejlkobling/uvedkommende vand

• Byudvikling – Kildebrønde Vest

• Forbedring af eksisterende renseanlæg/oplande

• Spørgsmål?



KLAR Forsyning

Vi hedder KLAR Forsyning, fordi vi 
har en klar opgave og klare mål: 
Sikker forsyning og effektiv drift. 
Vi er klar døgnet rundt.

KLAR betyder:
• Parat
• Ren
• Gennemsigtig
• Målrettet



Koncernstruktur og forsyningsarter

Ejerfordelingen i KLAR Forsyning A/S er fastlagt ud fra indbyggerantal



Fejlkoblinger og 
uvedkommende Vand

• Team – Projekt, Driften og Greve Kommune

• Systematisk gennemgang af oplande til olieudskillere (kigger
efter spildevand) i tørre perioder

• Prioritering via data fra pumpestationer og driftserfaringer

• Projekt Randtoftevej - KLAR og private ledninger

• Tørre perioder – fx juli 2018 bruges som reference 

• Våde perioder - indsivning

• Viden medtages i prioritering af ledningsrenovering

• 15 fejlkoblede ejendomme - spildevand på regnvand til Streget
– omkoblet nu



Projekt Randtoftevej



Bassinudbygning Tune Syd



Forbedring af eksist. oplande

Bassinudbygning i Tune Syd

• Fjernet afledning fra 18 ha, svarende til årligt 60.000 m3

• Reducere belastning til Tune Y (Hederenden) og Mosede 
Renseanlæg

• Ledes nu til naturlige opland - Hulbækken

• Reducere aflastninger

• Fortsat dialog om bassindrift i forhold til lufthavnen



Forbedring af eksist. oplande
ved ombygninger

Tune Parkvej – ny dagligvarebutik 

• Ønske om at kunne bygge magasinvolumen i de 
fælleskloakerede oplande

• De ”nemme” løsninger

• Mange bække små



Lokalplanen er resultatet af 
forskellige (måske 
modstridende) interesser

Ejer

Miljø

Forsyning

Kommune

Vi vil gerne medvirke til 
at give plads – ikke tage 
plads.
Regnvandshåndteringen 
skal tænkes ind og blive 
et aktiv.



Kildebrønde Vest
- 40 ha samlet – 25 ha nu 



Kildebrønde Vest



Øvrige tiltag på rensning af
spildevand

•Til stadighed driftsoptimering af Mosede Renseanlæg

•Reinvesteringer på Mosede Renseanlæg afventer
strukturplan – ingen endelig konklusion endnu

•Kampagner på problemstoffer i tilløb til renseanlægget
– samarbejde med Greve Kommune

•Afvejning mellem miljø og økonomisk regulering


