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Borgere får brev om separatkloakering
Breve, foldere og borgermøder er på vej til de borgere, der skal
separatkloakere deres ejendom
Hillerød har, som de fleste andre steder i landet, oplevet oversvømmelser ved kraftige
skybrud. Kloakkerne kan ikke klare de store regnskyl, og det medfører
oversvømmelser i både private hjem og på sårbare områder til fare for sundhed og
miljø.
For at undgå oversvømmelser skal kloaksystemet tilpasses fremtidens mere
intense nedbør. Løsningen på dette skal findes i separatkloakering af flere områder i
kommunen. Dette er samtidig ét af fokusområderne i den spildevandsplan, som
Byrådet i Hillerød Kommune vedtog den 30. april 2014 – en plan som alle kommuner
har pligt til at udarbejde.
Information til de berørte
Ved separatkloakering bliver regnvand og husspildevand adskilt, så det løber i hver sit
rør – husspildevandet til renseanlægget og regnvandet direkte til søer og åer.
I alt skal ca. 3.200 ejendomme separatkloakeres, og de vil i den nærmeste
fremtid modtage et oplysningsbrev fra Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning.
For Borgmester Dorte Meldgaard har det været vigtigt, at borgerne får grundige og
korrekte oplysninger:
”Der har været mange rigtige og urigtige oplysninger fremme
omkring separatkloakering. Vi håber nu, at vi kan rydde nogle af de misforståelser af
vejen, så borgerne forstår, hvad de skal gøre, og hvorfor de skal gøre det,” siger
borgmesteren.
De første til at modtage brevet, bliver borgere i den østligste del af Hillerød Østby,
som er det første område, der skal separatkloakeres. De øvrige berørte borgere vil
modtage oplysningsbrevet snarest.
Inden gravearbejdet begynder i de forskellige områder, bliver de berørte
borgere indbudt til et borgermøde, hvor de blandt andet bliver præsenteret for
projektet i deres område, og hvilke løsninger der er mulige i deres område.
Nødvendigt at separatkloakere
Når regnvand og spildevand bliver adskilt, reducerer det blandt andet risikoen for
oversvømmelser med fortyndet spildevand i kældre. Samtidig giver det mindre vand,
der skal pumpes til renseanlægget, og dermed lavere omkostninger til rensning.
Formand for Hillerød Forsyning, Louise Colding Sørensen, forklarer, at det er et
nødvendigt skridt, der nu tages.

”Vi bliver nødt til at have et kloaksystem, der kan håndtere de store mængder vand,
og det har vi ikke nu. Flere steder vil der være muligheder for at lave lokale
afvandingsløsninger, og heldigvis er store dele af kommunen allerede
separatkloakeret,” siger Louise Colding Sørensen, der også glæder sig over, at der nu
kan komme lidt mere direkte information ud til de berørte borgere.
På kommunens hjemmeside www.hillerod.dk og på Hillerød Forsynings
hjemmesidewww.hillerodforsyning.dk kan der desuden findes flere oplysninger.
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