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K.T. Autocenter, Kastrup
Fra:
Dato:
Til:
Cc:
Emne:

"K.T. Autocenter, Kastrup" <info@autocenter.dk>
5. oktober 2012 15:20
"Jakob Lysholdt" <jls@guldborgsund.dk>
<pilerens@vaalse.dk>; "Nina Poulsen" <npo@guldborgsund.dk>
[pilerens] Re: Pilerenseanlæg i Vålse

Vi er ved at checke op vedr. ønske om tilslutning i byen + Egense by.
Vi gir den en skalle i weekenden med at banke på dørene og afholder et møde for beboerne på
mandag, går det som vi ønsker skulle vi gerne kunne fremligge status om tilslutning tirsdag 9. okt.
Når vi ved om folk ønsker tilslutning til pilebed, har jeg aftalt med Nina at kommunen skal køre
sagen politisk, på basis af disse tal.
Vi har hørt fra en lign. sag i Næstved, at det fra miljø ministeret har pålagt Næstved kommune at
give tilladelse til pilerenseanlæg, da pileanlæg giver mere miljø for pengene.

Med venlig hilsen
Thomas Tranberg

From: Jakob Lysholdt
Sent: Friday, October 05, 2012 2:01 PM
To: info@autocenter.dk ; webmaster@beboer.vaalse.dk
Cc: Nina Poulsen
Subject: Pilerenseanlæg i Vålse

Til Thomas Tranberg,
Af mailkorrespondance, dagspresse og jeres hjemmeside kan vi se, at I er forholdsvis langt i arbejdet med
planer om etablering af pilerenseanlæg i Vålse.
Som tidligere oplyst og som det fremgår af Guldborgsund Kommunes spildevandsplan 20122020, kapitel
10.2, vil etablering af pilerenseanlæg kræve:
x
x
x
x

Tillæg til spildevandsplan
Tilladelse til egen bortskaffelse af spildevand
Godkendelse af vedtægter for spildevandslav
Tinglysning på, hver enkelt ejendom

Praksis for udtræden af kloakopland er ligeledes beskrevet i spildevandsplanen, hvor det er angivet at
udtræden af kloakopland kun bør ske, hvor det er miljømæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt for alle
parter.
Selvom vi ikke har modtaget en ansøgning fra jer om tillæg til spildevandsplan eller tilladelse til
pilerenseanlæg, forventer vi at indstille til Guldborgsund Kommunes Teknik og Miljøudvalg, at der tages
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stilling til evt. udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan for pilerenseanlæg i Vålse, på kommende
udvalgsmøde d. 23. oktober 2012.
Som vi tidligere har givet udtryk for er planerne med pilerenseanlæg et prisværdigt initiativ, men timingen er
desværre ikke god. Guldborgsund Forsynings projektering og kontraktlige forpligtigelser betyder, at såfremt
Vålse by udtræder af kloakopland vil det vanskeliggøre kloakeringen af øvrige ejendomme på
Nordvestfalster, samt medføre betydelige udgifter til ophævelse af kontrakt med entreprenør. Derfor vil
indstillingen til Teknik og Miljøudvalget være, at der ikke skal udarbejdes tillæg til spildevandsplan for
pilerenseanlæg i Vålse by.
Jeg vil derfor anbefale, at I afventer Teknik og Miljøudvalgets beslutning om evt. fremme af tillæg
spildevandsplan for pilerenseanlæg i Vålse by inden I går videre med jeres arbejde.
m.v.h.
JAKOB LYSHOLDT
TEAMLEDER - CIVILINGENIØR
NATUR, MILJØ & PLAN
GULDBORGSUND KOMMUNE
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F
TLF +45 5473 1000
WWW.GULDBORGSUND.DK
DIR +45 54731982
JLS@GULDBORGSUND.DK
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