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Danmarks første overdækkede renseanlæg indviet
Hillerød Forsynings bestyrelsesformand, Klaus Markussen, indviede
Hillerøds nye centralrenseanlæg den 2. maj 2018.
- Udledningen af kvælstof og fosfor fra rensningsanlægget vil til enhver tid være
lavere, end den var før, vi etablerede dette anlæg. Det gavner miljøet og
indbyggerne i Hillerød Kommune, sagde Klaus Markussen i sin tale ved åbningen.
Klaus Markussen fortalte også, at det nye renseanlæg samtidig er en
forudsætning for, at Hillerød Kommune kan rumme den by- og erhvervsudvikling,
som kommunen oplever i disse år.
- Når vi står her i dag er det kulminationen på 3 års hårdt arbejde, og det har
krævet mod og vilje at nå hertil. Det renseanlæg vi indvier i dag er State-of-theart. Vi har allerede haft besøg fra ind- og udland, og der vil komme mange flere
fremover. På den måde vil Hillerød Forsyning bidrage til teknologieksport for
danske virksomheder, og det er vi stolte over at kunne gøre, sagde han.
Blandt deltagerne i indvielsen af renseanlægget var borgmesteren, Kirsten
Jensen, og nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer.
- Selvom Hillerød Kommune i de kommende år byder velkommen til ca. 15.000
nye indbyggere, og en del arbejdspladser, vil det nye renseanlæg sikre, at vi ikke
udleder mere kvælstof og fosfor. Det betyder meget for os i Hillerød Forsyning. Vi
har tænkt miljø ind fra projektets start til nu, hvor anlægget er klar til drift og
indviet, sagde administrerende direktør i Hillerød Forsyning, Søren Støvring.
Hillerøds nye renseanlæg er en del af Solrødsgård Klima- og Miljøpark, et område
på ca. 500.000 m2 der rummer forsyningsanlæg, men også et væld af rekreative
muligheder, som alle står til borgernes rådighed.
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