Spørgsmål:
Jeg har følgende spørgsmål til Byrådet, som jeg gerne vil have besvaret på mødet den 30. april 2016.
”Hvilke informationer om spildevandsplanen, herunder specifikt om separatkloakering, er siden april 2014
offentliggjort af Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning til borgerne generelt og i konkrete delområder af
kommunen?”
Jeg erindrer om, at Byrådet den 30. april 2014 bl.a. vedtog følgende:
”(Byrådet) opfordrer Hillerød Forsyning til at gennemføre en grundig oplysningsindsats forud for
projektstart.”
Svar:
Generelt har der siden spildevandsplanens vedtagelse været oplysninger tilgængelige på
Hillerød Kommunes og Hillerød Forsynings hjemmesider om separatkloakering og LAR (Lokal
Afledning af Regnvand) i almindelighed. Endvidere kan grundejerne på et kortbilag se, om de
er berørt af kloaksepareringen.
Konkret har Hillerød Forsyning i forbindelse med projektopstart i de forskellige områder for
separatkloakering udsendt oplysninger om projektet og invitationer til informationsmøder ud til
alle de berørte borgere. I områder, hvor der skal placeres en ny skelbrønd, er et forslag for
placering af denne skelbrønd sendt til borgeren forud for mødet, og borgerne er i invitationen
blevet opfordret til at medtage skitsen, hvis der på mødet skulle være brug for at tale om
andre placeringsmuligheder.
På mødet er projektet, herunder projekteringsgrundlag inkl. anvendte modeller, blevet
gennemgået. Herefter har der været spørgsmål i plenum, og til slut har det været muligt at
stille spørgsmål om egne udfordringer.
På møderne har Hillerød Forsyning været godt repræsenteret med 5-7 personer, der alle har
kunnet svare på individuelle spørgsmål om den enkelte grund. Hillerød Kommune har ligeledes
været repræsenteret på mange møder.
Alle projekter er ligeledes uploadede på forsyningens hjemmeside inkl. de oplæg, der er
præsenteret på møderne.
I forbindelse med det nuværende projekt i Hillerød Østby er der desuden oprettet en
projektmail og en projekttelefon til besvarelse af borgernes spørgsmål.
Endelig kan jeg oplyse, at der minimum går 1½ år for borgere i et område, der ikke på forhånd
har været orientereret om separatkloakeringen, fra de modtager de første breve fra Hillerød
Forsyning til de modtager et evt. påbud.

