Vand-sagen: Hørsholm har skarpe politikere
Af Anne Ehrenreich, Medlem af Miljø- og Planlægningsudvalget (V)
Kenny Neuchs Hansen efterlyser skarpe politikere, som stiller spørgsmål i sagen om
separatkloakering i Rungsted Nord. I den forbindelse vil jeg blot gøre opmærksom på, at jeg primo
april blev opmærksom på, at kommunen allerede havde modtaget første udkast til uvildig rapport
fra NIRAS. Da Venstre derfor til mødet i Miljø og Planlægningsudvalget den 24. april 2013 modtog
en rapport fra NIRAS, som var dateret 13. april 2013 bad Ove Petersen og jeg som Venstres
medlemmer af Miljø- og Planlægningsudvalget om ligeledes at modtage den første NIRAS rapport
samt oplysning om forskellene mellem de to rapporter. Vi opfordrede samtidig kommunen til også
at offentliggøre den første rapport, hvilket man ikke ønskede, idet den ”indeholder faktuelle fejl”.
Venstre fik så selv mulighed for at dele den første rapport med interesserede borgere og pressen,
hvilket vi gjorde den 22.-23. april 2013.
Under mødet i Miljø- og Planlægningsudvalget den 24. april 2013 stillede Venstre en lang række
spørgsmål om forudsætningerne for hele projektet og baggrunden for de beregningsmæssige
forskelle mellem de to rapporter. Vi efterlyste også oplysninger om betydningen af kloakeringen på
Engvej, forventningerne til udviklingen i regnmængden, mulighederne for at benytte Bukkeballevej,
som naturligt afløb mv. Vi pegede også på, at det ikke er rimeligt at anvende priser på
separatkloakering, som ikke svarer til de priser, som gør sig gældende i Rungsted-området. Jeg har
noteret, at borgergruppen er i gang med at indhente tilbud, hvilket forhåbentlig vil give os et bedre
billede af situationen inden borgermødet. Endelig foreslog vi, at Niras blev bedt om at udarbejde en
rapport om kombinationsløsninger, hvilket der var opbakning til. Venstre håber, at denne rapport vil
give os nogle alternativer til separatkloakeringen.
Der er formentlig ikke tvivl om, at separatkloakering er den bedste løsning i et ubebygget område.
Men her befinder vi os i et fuldt udbygget område. For Venstre er spørgsmålet derfor, hvordan vi
bedst i Rungsted Nord kan sikre borgerne mod oversvømmelser uden at pålægge dem urimelige
økonomiske byrder. For Venstre er det afgørende, at der ikke træffes forhastede beslutninger, men
at det sker på et fuldt oplyst grundlag. Derfor ser vi frem til Niras rapport om
kombinationsløsninger samt til drøftelsen på borgermødet.

