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Spildevandskloakering af lokalplan 390 og forsinkelse af
kloakopland S2A og S2B med arealudpegning til bassiner.
Dette tillæg til spildevandsplan 2013-2016 omfatter spildevandskloakering af lokalplan 390 (S2C) samt arealudpegning til bassin for
forsinkelse af eksisterende separatkloakerede område S2A på
henholdsvis matr.nr. 10c og 3bp i kombination til bassin til fremtidig
klimasikring af kloakopland S2B placeret på 3n, Gørløse jf. figur 1.
For dette tillæg gælder, at udledning af alt regnvand til det
hydraulisk belastede Tilløb A til Bygrøften skal forsinkes til naturlig
afstrømning svarende til 1 l/s/ha og dimensioneres for overløb
hvert 5. år svarende til n=1/5.
Det er forudsat i dette tillæg, at udledning af regnvand fra
lokalplanområde 390 (S2C) til Tilløb A skal ske på vilkår om, at det
eksisterende opland S2A forsinkes eller afskæres fra Tilløb A.
Baggrund
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 390, har Hillerød Forsyning A/S
fået udarbejdet et projektforslag for lokalplanområdet (Område A og B)
indeholdende en samlet løsning for afvandingsforholdene.
Projektforslaget indeholder en vurdering af:
• Nedsivningsforhold og håndtering af regnvand lokalt
• Privat separering af regnvand i lokalplanområde A og B
• Afskæring af regnvand fra Tilløb A til Havelse Å
• Forslag til arealudpegning for placering af Hillerød
Forsynings bassiner
Hillerød Forsyning A/S har fået udarbejdet et uddybende projekt for
det eksisterende separatkloakerede område S2A, der leder
uforsinket til det hydraulisk belastede Tilløb A til Bygrøften.
Projektforslaget indeholder en vurdering af:

•
•

•

At det eksisterende ledningssystem er underdimensioneret
At der bør igangsættes tilsyn med sporstof for udredning af
hvilke ejendomme, der udleder til den hydraulisk belastede
fælleskloak
At ledningsdimensioneringen skal øges og vandet forsinkes
i bassin inden udledning til recipient.

Supplement til 1. projektforslag:
Efter at tillægget har været i høring hos berørte grundejere og i offentlig høring
på Hillerød Kommunes hjemmeside med frist den 19. marts 2014 har
Hillerød Kommune modtaget bemærkninger fra grundejer til det ene bassins
placering på matr. nr. 3n. På baggrund af bemærkningerne har By og Miljø
anmodet Hillerød Forsyning A/S vurderer et alternativ til det 1. forslag til
placering.
Hillerød Forsyning A/S har i notat af 24. februar 2014 fra Plum│Consult
vurderet og beskrevet et reduceret arealforslag for matr. nr. 3n, hvor det
manglende volumen placeres på Hillerød Kommunes areal matr. nr. 3bp
benævnt område B i lokalplan 390 jf. figur 2.
Vurdering
By og Miljø vurderer, at på baggrund af de dårlige forhold for nedsivning og
lokal håndtering af regnvand på egen grund, da er det miljømæssigt
acceptabelt, at udlede regnvand til Tilløb A til Bygrøften.
By og Miljø vurderer, at en øget mængde regnvand fra lokalplanområde 390 til
det hydraulisk belastede Tilløb A, kræver forsinkelse i henhold til Regionplan
2005. By og Miljø vurderer dog, at forsinkelse alene fra lokalplanområde 390
ikke sikrer Tilløb A hydraulisk.
By og Miljø vurderer derfor, at det er miljømæssigt acceptabelt, at udlede
regnvand fra lokalplanområde 390 til Tilløb A på vilkår om, at det eksisterende
opland S2A forsinkes eller afskæres fra Tilløb A.
By og Miljø vurderer, at alt regnvand til det hydraulisk belastede Tilløb A skal
forsinkes til naturlig afstrømning svarende til 1 l/s/ha og dimensioneret for
overløb hvert 5. år svarende til n=1/5.
By og Miljø vurderer, at forsinkelse fra område B med fordel kan ske til et nyt
bassin på grund af de terrænmæssige forhold.
Betingelse
• at Hillerød Forsyning A/S ejer og bekoster forsinkelse af eksisterende
udledning fra det separatkloakerede område 2SA til Tilløb A til
Bygrøften,
• at Hillerød Forsyning A/S ejer og bekoster forsinkelse fra område B,
• at Hillerød Forsyning A/S ejer og bekoster forsinkelse ved fremtidig
klimasikring af kloakopland S2B.

Byrådsmødet godkendte tillægget ved mødet den 28. maj 2014.

Figur 1: Skitse over placering af bassiner i tillæg nr. 1

Figur 2: Placering af regnvandsbassin på matr. 3n og 3bp

