HAR DU SPØRGSMÅL?

Ring til projekttelefonen på 2048 3281 eller skriv en mail til
Regnvand@niras.dk

LÆS MERE OM SEPARATKLOAKERING I HILLERØD KOMMUNE
På Hillerød Kommunes hjemmeside
www.hillerod.dk/borger/miljoe-og-natur/haandtering-af-regnvand/
eller hos Hillerød Forsyning på
www.hillerodforsyning.dk/spildevand/separatkloakering/

LÆS MERE OM DET KONKRETE PROJEKT
På Hillerød Kommunes hjemmeside
www.hillerod.dk/borger/miljoe-og-natur/haandtering-af-regnvand/konkreteprojekter
eller hos Hillerød Forsyning på
www.hillerodforsyning.dk/spildevand/aktuelleprojekter/

Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning har som led i klimatilpasning af
kommunen lagt en langsigtet strategi for håndtering af regn- og spildevand.
Det betyder, at der i mange områder af kommunen skal udføres separat
kloakering – det vil sige adskillelse af regn- og spildevand i to forskellige
ledningssystemer. Hillerød Østby er et sådan område, og flere projekter er
allerede i gang.

HÅNDTERING
AF REGNVAND
I HILLERØD ØSTBY

OM HÅNDTERING AF REGN
VAND I HILLERØD ØSTBY
Vi ønsker med projektet så vidt muligt at fjerne regnvandet fra kloakken og i
stedet lede det ud på veje, parkeringspladser, i grønne rabatter og haver, hvorfra det i rør bliver ledt under lokalbanen og ud i Stensholtvang.

I Hillerød Østby har ejendommene på blandt andet Postmosen, Kastaniehaven,
Højager og Birkehaven oplevet oversvømmelser og lukkede veje på grund af
regnvand, som ikke kan komme væk. Derfor har Hillerød Kommune og Hillerød
Forsyning i fællesskab igangsat et projekt, som skal håndtere regnvandet.

For dig som grundejer betyder projektet, at det regnvand, der falder på din
grund, skal ledes udenom kloakken og ende sammen med det regnvand, der
falder på vejene og andre områder. Du skal derfor på din ejendom etablere en
anderledes måde at lede regnvandet væk fra grunden på end den, du har i dag.

En del af grunden til, at området bliver oversvømmet er, at det er fælleskloake
ret. Det betyder, at spildevand fra husholdningen og regnvand fra tagrenden
løber i det samme rør til renseanlægget. Når det regner meget, er der ikke plads
til både spildevand og regnvand i kloakrøret, og det giver oversvømmelser.

I løbet af projektet holder vi en række orienteringsmøder, hvor du kan høre om
projektet, hvad det betyder, hvad du kan/skal gøre, samt få råd og vejledning.
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På bagsiden af denne folder kan du finde links til mere viden om separatkloake
ring samt kontaktoplysninger i forbindelse med projektet.
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Denne folder fortæller kort om processen og rammerne for Hillerød Kommune og
Hillerød Forsynings håndtering af regnvand og separatkloakering af vejene Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven.

Diverse undersøgelser
Orienteringsmøder
Forberedelse af anlæg
Anlægsfase
Byggepladsarrangementer m.v.
Tidsplan: Vi starter med undersøgelser og orienteringsmøder i januar/februar og håber at kunne starte med at grave i løbet af foråret 2016. Vores anlæg skal stå færdig i
løbet af 2017, så I som grundejerne kan få tid til at etablere jeres anlæg på egen grund.

