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Grundejerforeninger omkring Måløv rensningsanlæg går samme i fokusgruppe   

Vi arbejder pt. på at få engageret følgende grundejerforeninger: 

o Alle grundejerforeninger i Måløv som vil bakke op om det gode initiativ. 

Vi er nogle beboere som arbejder på at oprette en fokusgruppe som vil følge udviklingen af Måløv 

Rensningsanlæg. Dette er super aktuelt da Måløv Rensningsanlæg skal gennemgå voldsomme forandringer 

og forhåbentlig en rivende udvikling de kommende år. Udviklingen af Måløv Rensningsanlæg er påkrævet 

og aktuelt fordi: 

 Måløv rensningsanlæg drives i dag af top-engagerede og dygtige medarbejder men der er ikke 

investeret og fornyet på anlægget i mange år hvilket betyder at Måløv Rensningsanlæg IKKE lever 

op til Miljøstyrelsens udledningskrav  

 

 Når spildevandet er renset, ledes det gennem Værebro Å-systemet til Roskilde fjord. Det er 

uholdbart at Roskilde fjord som natura 2000 område belastes unødigt som følge af overskridelse af 

udledningskrav.  

 

 Ballerup forsyning er nu en del af Novafoss som er det nye forsyningsselskab som 9 kommuner er 

gået sammen om. Det nye forsyningsselskab er nødt til at foretage investeringer i Måløv 

Rensningsanlæg for at gøre det tidssvarende og leve op til udledningskravene. 

 

 Måløv Rensningsanlæg er ikke gearet til den øgede belastning som kommer fra Industrien (Novo) 

og de kommende boligområder i forbindelse med tidligere flyvestation Værløse 

HVAD BETYDER DET FOR MIG SOM BEBOER ? 

Det betyder at vi som beboere nu har mulighed for at få indflydelse og mulighed for påvirkning af det 

forstående meget vigtige beslutninger som bliver taget omkring Måløv Rensningsanlæg. Som naboer, eller 

beboere i nabolaget, ønsker vi ikke at disse beslutninger skal tages over hovedet på os. 

DERFOR ARBEJDER VI PÅ AT SAMLE KRÆFTERNE I EN FOKUSGRUPPE som repræsenterer beboerene i de 

omkringliggende grundejerforeninger. 

Formålet med fokusgruppen er: 

 At sikre at beboerne får let adgang til al den information og de oplysninger som får betydning for 

fremtiden for Måløv Rensningsanlæg. 

 

 At sikre størst mulig indflydelse på fremtiden for Måløv Rensning anlæg herunder: 

o Minimere støjgener fra anlægget til tætliggende boligområde 

o Minimere lugtgener fra anlægget til tætliggende boligområde 

o Reducere den store mængde af tung trafik til Rensninsanlægget gennem vores 

boligområde og den primære skolevej for rigtig mange beboere i Grundejerforeningen 

Højdevangen og Grundejerforeningen Brydegården. 

 

 Sikre at der ikke træffes beslutninger hen over hovedet på Grundejerforeningerne omkring Måløv 

rensningsanlæg 
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 Sikre at der ikke laves ”nødtørftige” reparationer på et gammelt udtjent anlæg hvis de rigtige 

løsninger ligger i en udflytning af spildevandsrensningen. Væk fra tæt bebyggelse. 

Vil du støtte fokusgruppens arbejde så meld dig ind i gruppen: 

Nærmere oplysninger følger !! 

(mail: msh@orbicon.dk) 

Jo flere medlemmer jo mere bliver der lyttet til os  

NB: Vi vil arbejde i respekt for demokratiet, politiske beslutningsprocesser og ikke fremstå aggressive eller 

usaglige. Vi tror på dialog men er opmærksomme på at vi er nødt til at give udtryk for de udfordringer der 

kan være ved et industrianlæg beliggende i et naturskønt boligområde. Vi vil arbejde for beboernes 

interesser i området. 

Når alt ovenstående er sagt ville det være fint hvis Grundejerforeningerne i Måløv havde et fælles talerør. 

Der kan være andre emner som er aktuelle for flere foreninger.  


