Informationsmøde om kloakarbejder i dit område
Dato:
Sted:
Inviterede:

Møder afholdt den 29. juni – 1. juli 2020
Nødebo (det gamle sommerhusområde ved Esrum Sø)
Grundejere i viste delområder1

Dagsorden og kort beskrivelse af mødeindhold:
1. Præsentationsrunde
a. Hillerød Kommune; Michelle Dissing Leth/Katja Litzia Henschel.
b. Hillerød Forsyning; Camilla Ferguson/René Thomsen.
c. EnviDan (rådgiver for Hillerød Forsyning); Jan Grønning.
2. Beskrivelse af afløbs- og afvandingssystemet
a. Offentligt spildevandssystem, som Hillerød Forsyning har ansvaret for at
drifte og vedligeholde (iht. Hillerød Kommunens spildevandsplan).
b. Privat afvanding for dræn- og regnvand (Landvindingslauget Nødebo-Holt
Enge).
3. Beskrivelse af dræn- og grøftesystemet
a. Central hovedkanal samt pumpestation sørger for afledning af dræn- og
regnvand til Esrum Sø.
b. Drift og vedligeholdelse af Hovedkanal og pumpestation varetages af
”Landvindingslauget for Nødebo-Holt Enge”.
c.

1

Al afledning af dræn- og regnvand fra private arealer til Hovedkanalen er
et grundejeransvar.

Se oversigtskort på Hillerød Forsynings hjemmeside: Forside > Spildevand > Projekter > Hillerød Forsyning
reducerer mængden af uvedkommende vand i Nødebo.

4. For meget vand i spildevandssystemet
a. Der pumpes meget mere spildevand ud af området end vandforbruget
kan forklare.
b. Det ”ekstra” vand skyldes dræn- og regnvand som fejlagtigt ledes til
spildevandssystemet.
5. Hvad er problemet med dette?
a. Det ”ekstra” vand fra Nødebo overbelaster det offentlige
spildevandssystem og medfører utilsigtede udløb af fortyndet spildevand
til Esrum Sø ved megen regn (”overløb”).
b. Øget energiforbrug til pumpning af dræn- og regnvand til renseanlægget
og unødvendig rensning af dræn- og regnvand på renseanlægget.
6. Allerede udførte arbejder
a. Renovering af de offentlige spildevandsledningerne i 2009 (v. Hillerød
Forsyning).
b. TV-inspektion og indsivningsundersøgelse konstaterede utætte brønde og
stikledninger (v. Hillerød Forsyning).
7. Det har vi tænkt os at gøre fremadrettet
a. Tætne brønde (offentligt spildevandssystem, arbejder v. Hillerød
Forsyning).
b. Tætne stikledninger indtil skel (offentligt spildevandssystem, arbejder v.
Hillerød Forsyning).
c. Mulighed for grundejere for at få renoveret den private del af stikket for
egen regning.
d. Efterfølgende TV-inspektion af det udførte arbejde inkl. stikledningen på
privat grund (v. Hillerød Forsyning) og
e. Samtidig kontrol for afledning fra tagflader (et tilsyn som uføres af
Hillerød Forsyning på vegne af Hillerød Kommune).
8. Hvad betyder det for dig?
a. Renoveret offentligt spildevandssystem evt. inkl. grundejeres del af
stikledning inden på grunden (”private stikledning”).

b. Spildevandssystemets drænende effekt på grundvandet vil reduceres,
kan medføre lokal terrænnær grundvandsstigning og øget gener i den
forbindelse.
c. Evt. behov for mere effektiv afvanding/dræning af private arealer til
Hovedkanalen.
9. Forslag til ny afvandingsplan/det håber vi, du gør
a. Hillerød Forsyning har lavet et forslag til en ny forbedret afvandingsplan
med tilslutning til Hovedkanalen. Grundejere kan vælge at benytte dette
forslag.
b. Som udgangspunkt ligger de nye dræn/grøfter i haveskel og ikke i
vejarealer.
c. Grundejere, som afleder til samme fælles dræn/grøft, opfordres til
sammen at få planlagt etablering af den nye afvanding med tilslutning til
Hovedkanalen. Dette evt. med bistand fra entreprenør/kloakmester
(vedlagt nærværende opsummering er kort med delområder opdelt ift.
dræn/grøfter i naboskel).
d. Iht. vedtægterne for Landvindingslauget er det et grundejeransvar at
etablere og drive dræn og grøfter indtil udløb til Hovedkanalen.
e. Hovedkanalen og tilhørende Pumpe, som pumper vandet ud til Esrum Sø,
er iflg. Landvindingslauget dimensioneret til at modtage dræn- og
regnvand fra hele området.
10. Afrunding
a. Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning kan kontaktes, se
kontaktoplysninger i fremsendte brev med indkaldelsen til mødet (i eboks).
b. Materiale er tilgængeligt på Hillerød Forsynings hjemmeside snarest efter
mødet.

(version - den 9. juli 2020)

