Møde på Måløv Renseanlæg – 27. april, 2017
Foranlediget at lugtgerer fra Måløv Renseanlæg var der arrangeret et møde mellem renseanlægget og GF
Højdevangens grundejere. Driftsleder Søren Præstiin, Måløv Renseanlæg og Direktør Ole Nielsen, Forsyning
Ballerup bød velkommen og fortalte kort om Renseanlæggets kunder og drift.
Måløv renseanlæg renser spildevand for 65000 personer hvert år fra kommunerne Egedal, Ballerup, Furesø
og Herlev. Anlægget betjenes af 4 medarbejdere hvoraf en altid er på vagt. Udover at rense spildevand
gøres der en stor indsats med at informere om værkets drift samt vandets kredsløb. Renseanlægget har
årligt 4000 besøgende bl.a. folkeskoleelever, universitetsstuderende og kommende kloakmestre.
De forskellige gener fra renseanlægget, som berører naboerne, kan inddeles i 3 grupper:
 Gasudslip med lugtgener til følge
 Støj fra diverse motorer og mekaniske installationer på renseanlægget
 Transport af slam på lastbiler på Brydegårdsvej
Lugtgener og støj fra renseanlægget kan i høj grad forklares med værkets alder. De fleste installationer på
værket er mere end 25 år gamle og teknologien er derfor ikke tidssvarende. Nye teknologier muliggør
indeslutning af renseprocesserne og online overvågning og styring af pumper og mekanik, hvilket vil
nedsætte lugt- og støjgener betragteligt. Yderligere giver det gamle anlæg en miljøbelastning udover de
tilladte værdier på nogle parametre. Der er derfor behov for modernisering af renseanlægget eller rensning
af spildevandet andet steds. Med henblik på at løse ovenstående udfordringer er ejerne af anlægget i gang
med at udarbejde en plan for renseanlæggets fremtid. Ejerne er Furesø, Ballerup, Egedal og Herlev
kommuner. Hvis alt går vel træffes forhåbentlig en beslutning i år.
Søren Præstiin fortalte nærmere om det ekstraordinære store udslip af svovlholdige gasser, der kunne
lugtes i et stort område omkring Renseanlægget i slutningen af marts. Glykolvand, som er et spildprodukt
fra afisning af fly, bliver brugt til at optimere rensningen af spildevandet i procestankene i vinterhalvåret, og
til at producere ekstra biogas med. Den sidste leverance af glykolvand var gæret inden den nåede
renseanlægget og da glykolvandet var pumpet over i opbevaringstanken blev stærk lugtende gasser frigivet.
Søren Præstiin understregede at gasserne ikke var giftige.
Angående gener fra transport så er antallet af ugentlige transporter reduceret over de senere år fra 10 til
ca. 7 kørsler ved at øge containerstørrelsen. Desuden arbejdes der på at nedbringe mængden af slam
gennem en mere effektiv adskillelse af vand og tørstof med ny slam-centrifuge, så antallet af transporter
kan reduceres yderligere.
Sammenfattende kan siges, at Måløv renseanlæg trænger til en gennemgribende renovering for at leve op
til gældende lovgivning for udledning af renset spildevand. Når dette sker, vil der også være en betydelig
reduktion af lugt- og støjgener til gavn for anlæggets naboer.

Kontakt og information:
Forsyning Ballerup og renseanlæggets personale opfordrer anlæggets naboer til at henvende sig, hvis der
observeres lugt eller støjgener særligt uden for normal arbejdstid, da det vagtbærende personale ikke
befinder sig på anlæggets om aftenen og natten. Personalet er meget imødekommende og har forskellige
muligheder for at reducere specielt lugtgener når disse opstår, men personalet skal vide, at der er
problemer for at de kan gøre noget. Så ring på 44 83 60 00, hvis særlige forhold opstår.

For at forbedre kommunikationen mellem Renseanlægget og naboerne etableres en SMS tjeneste hos
Forsyning Ballerup. Når SMS tjenesten er etableret kan man tilmelde sig på Forsyning Ballerups
hjemmeside.
Linket er: https://forsyningballerup.dk/selvbetjening/tilmeld-frameld-sms-tjeneste
Læs i øvrigt mere om Måløv Renseanlæg på Forsyning Ballerups hjemmeside.

