Seperatkloakering

Spørgsmål 1
Med hvilken begrundelse har Hillerød Byråd udvalgt områderne i Hillerød Kommune, der skal
have seperatkloakering?
Svar:
De udpegede områder har alle det tilfælles at de er ”Fælleskloakeret”. I Uvelse/Lystrup er der i
vandplanerne krav om forbedret tilstand i Uvelse å og dermed reducering af udledningen af
fortyndet spildevand. I Gørløse og Skævinge har der i 2007, 2009 og 2011 været flere større
oversvømmelser og dermed overløb fra kloakken. I Hillerød Øst har der været flere større
oversvømmelser og overløb fra kloakken til Pøle Å.

Spørgsmål 2
Jeg er vidende om at holmene har større problemer end Østbyen, idet vandspejlet i
Teglgårdssøen er højere end kloaken og at området omkring ungdomshuset på Jagtvej, det
tidligere klubhus for FDF/FPF, Hillerød Kreds har for små kloaker, og en følge deraf var plaget
af vand i kælderen mange gange ved kraftig regn/skybrud. Området omkring den gamle
losseplads er jo moseområde og meget sumpet. Hvorfor er området i vestbyen omkring
Pøleåen ikke omfattet af seperatkloakering?
Svar:
I den nuværende spildevandsplan 2013-2016 er de området der kan opnå den største effekt
ved de færreste midler udpeget. Udpegningen er fortaget på det vidensgrundlag der lå, da
spildevandsplanen blev udarbejdet. Det betyder, at der Hillerød Kommune udarbejder den
næste spildevandsplan vil der være et nyt vidensgrundlag som betyder, at nogen områder der
er udpeget i denne plan udgår, mens andre indlemmes. Det skal dog siges, at der ikke er
nogen projekter der er igangsat uden Hillerød Forsyning har fortaget en dybere analyse af
området, hvorfor de 4 igangværende projektet alle har deres berettigelse.

Spørgsmål 3
Hvorfor er området omkring Favrholmvænget, Kighusvænget og Salpetermosen ikke omfattet
af seperatkloakering det er jo et moseområde husene er bygget på?
Svar:
Se svar på spørgsmål 2.

Spørgsmål 4
Hvad med at få set på kloarken på Smedievej under Isterødvej viadukten, der står altid store
mængder vand ved kraftig regn/skybrud til stor gene for trafikanterne, der benytter den
trafikåre?
Svar:
Ved udarbejdes af den nye spildevandsplan, vil området omkring Smedievej og under Isterød
viadukten også blive undersøgt.

Spørgsmål 5
Er Hillerød Byråd bekendt med at Direktør Louise Colding Sørensen som direktør for Hillerød
Forsyning og medlem af Hillerød Byråd er inhabil i sagen vedrørende
spildevand/Seperatkloakering?
Svar:
Louise Colding Sørensen er ikke direktør, men bestyrelsesformand for Hillerød Forsyning,
hvorfor hun ikke er inhabil i sagen om separatkloakering.

En kommentar - mit hus ligger 2 meter under vejniveau og jeg har aldrig i de 43 år, jeg har
boet i det oplevet vand på min havegang, ej heller vand på stikvejen eller Smedievej, bortset
fra kloarken for enden af Smedievej ved Kongens Vænge hvor der for det meste er en stor
vandpyt ved store regnmængder og skybrud,
Selvom du aldrig har oplevet større oversvømmelser, så er det muligt at overfaldevandet fra
din matrikel bidrager til, at der er oversvømmelser længere nedstrøms i systemet.

