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Spildevandskloakering i Vålse
En gruppe borgere i Vålse har taget initiativ til
etablering af privat fælles pilerenseanlæg som
alternativ til kloakering. Borgerne er af Natur, Miljø og
Plan pr. mail flere gange blevet oplyst om reglerne for
udtræden af kloakopland.
Kommunen har ikke modtaget nogen egentlig
ansøgning om udtræden af kloakopland eller
ansøgning om spildevandstilladelse til pilerenseanlæg,
men det fremgår bl.a. af
hjemmesiden http://pilerens.vaalse.dk/, at der pågår
arbejde med planlægning af pilerenseanlæg i Vålse.
Vålse by er omfattet af Guldborgsund Kommunes
spildevandsplan 2012-2020, der angiver, at Vålse skal
kloakeres i 2012-2013. Spildevandsplanen er vedtaget
af Byrådet i december 2011.
Vålse by ligger i opland, hvor der i de statslige
vandplaner er krav til forbedret spildevandsrensning.
Offentlig kloakering af en enkelt ejendom koster
35.000 kr. i tilslutningsbidrag, der opkræves af
Guldborgsund Forsyning, samt udgift til kloakarbejde
på egen grund. Herefter opkræves
vandafledningsbidrag (35 kr./m3).
Initiativtagerne til pilerensanlæg oplyser, at anlægget
kan etableres for 60.000 kr. pr. ejendom, og herefter
en årlig afgift på 2.500 kr. Disse overslagspriser er dog
ikke dokumenteret.
Det vurderes, at der derfor ikke vil være nogen
økonomisk fordel for borgerne i Vålse at vælge
løsningen med pilerenseanlæg.
Guldborgsund Forsyning oplyser, at udførelse af
kloakering af Vålse indgår i 2-årig kontrakt indgået
med entreprenør i foråret 2012, at kloakeringen
gennemføres i 2013, og at projekteringen stort set er
gennemført. Kloakeringen af Vålse indgår i den
samlede kloakering af Nordvestfalster. Såfremt Vålse
udgår, vil oplandet til Vålse, Egense og V. Kippinge
(inkl. omliggende spredt bebyggelse) ikke være
rentabelt at kloakere. Guldborgsund Forsyning
skønner, at en ophævelse af den indgåede kontrakt vil
koste Forsyningen og dermed forbrugerne 1 mio. kr. i
kompensation til entreprenør.
Natur, Miljø og Plan påtænker derfor at meddele
initiativtagerne, at det ikke på dette sene tidspunkt i
forløbet vil være muligt at udtræde af den netop
vedtagne spildevandsplan (december 2011).
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