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Bestyrelsen anbefaler løbende revurdering af
spildevandsplan
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5. april 2016 blev bestyrelsen for
Hillerød Spildevand A/S enige om at anbefale Hillerød Kommune at gennemføre en
revurdering af bl.a. rækkefølgen og de tekniske løsninger i spildevandsplanen.
Hillerød Byråd godkendte tilbage i 2014 en spildevandsplan gældende i perioden 20132016. Byrådet besluttede, at der løbende skal ske en revurdering af spildevandsplanen,
herunder om de gennemførte tiltag skaber de forventede resultater.
Hillerød Forsyning har gennemført en detailplanlægning af separatkloakering i flere områder
og er i den forbindelse nået frem til flere vigtige resultater. I visse områder er muligheden
for at nedsive bedre end forventet, og i andre områder er den dårligere. Denne viden
påvirker de tekniske løsninger og i visse tilfælde også omkostningerne hertil og lodsejernes
mulighed for at få tilbagebetalt regnvandstilslutningsbidraget.
Desuden vedtog Folketinget i starten af 2016 en ny regulering for spildevandsområdet. Det
betyder, at reguleringen sker på baggrund af de samlede omkostninger (driftsomkostninger
og anlægsinvesteringer) og ikke som hidtil kun på baggrund af driftsomkostninger. Dette
medfører i visse situationer, at nogle tekniske løsninger er blevet mere økonomisk
attraktive og andre mindre økonomisk attraktive.
"Separatkloakering berører mange mennesker, så da jeg blev informeret om disse forhold,
valgte jeg straks at indkalde bestyrelsen i Hillerød Spildevand A/S til et ekstraordinært
bestyrelsesmøde, så vi kan handle på disse nye oplysninger hurtigst muligt", siger Louise
Colding Sørensen, bestyrelsesformand for Hillerød Forsyning.
Anbefaling fra bestyrelse til Hillerød Kommune
Bestyrelsen for Hillerød Spildevand A/S blev på bestyrelsesmødet enige om at anbefale
Hillerød Kommune, at iværksætte arbejdet med en ny spildevandsplan i samarbejde med
Hillerød Forsyning. Bestyrelsen anbefaler af samme grund Kommunen at revurdere påbud
om separering.
Desuden besluttede bestyrelsen, at den på et kommende bestyrelsesmøde vil revurdere
rækkefølgeplanen for separatkloakeringsprojekter.
"Separatkloakering er stadig den rigtige løsning på klimatilpasning i Hillerød Kommune. Men
vi skal selvfølgelig inddrage den nyeste viden for at sikre, at der findes de bedste løsninger
for forsyningen og for borgerne. Derfor har vi – set i lyset af de nye tekniske oplysninger og
den nye lovgivning på området – anbefalet, at spildevandsplanen revurderes" oplyser Louise
Colding Sørensen.

Revurderingen omfatter ikke allerede igangsatte anlægsarbejder, men kan ændre på både
rækkefølge, tekniske løsninger og områder for den fremadrettede separatkloakering. Dette
kræver nærmere planlægning og flere undersøgelser.
"Hvis Hillerød Kommune vælger at følge vores indstilling, vil det betyde, at de
fremadrettede planer for separatkloakering bliver sat lidt på standby, imens de videre
undersøgelser og planlægning pågår. Når vi har en ny plan, får vi også en mulighed for at
gøre endnu mere ud af kommunikationen til borgerne, da der på trods af en betragtelig
kommunikationsindsats har været forvirring om, hvor, hvornår og hvorfor der skal
separatkloakeres, og hvad det kommer til at koste", slutter Louise Colding Sørensen.
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