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Spildevandsrensningen forbedres på knap 1.600 ejendomme
de kommende seks år
- ca. 700 ejendomme senest den 30. oktober 2016 og mere end 860 ejendomme i årene 2017-2021
I Faxe Kommune skal spildevandsrensningen forbedres på knap 1.600 ejendomme de kommende år som opfølgning på statens vandplaner om renere vand i vandløb, søer og ved kysterne.
Ejerne af ca. 700 ejendomme har allerede fået påbud om at forbedre spildevandsrensningen senest den 30. oktober 2016.
I øjeblikket er Faxe Kommune ved at sende varsel af påbud ud til ejerne af
godt 860 ejendomme i det åbne land, hvor spildevandsrensningen skal
forbedres i perioden 2017-2021. Grundejerne har så mulighed for at komme
med bemærkninger inden den 31. december 2015. Selve påbuddene
sendes ud i begyndelsen af 2016.
Forskellige tidsfrister
Statens vandplaner fastlægger, at spildevandsrensningen skal forbedres på
mindst 708 ejendomme senest den 30. oktober 2016, og at spildevandsrensningen de kommende år skal forbedres på mindst 175 ejendomme pr.
år. Grundejerne får derfor forskellige tidsfrister afhængig af, hvor man bor.

Fakta
Spildevandsrensningen i
det åbne land i Faxe
Kommune skal forbedres
ved etablering af private
renseanlæg på ejendommene.
Borgeren kan vælge
mellem selv at stå for
etablering af et renseanlæg eller at indgå i et
kontraktligt medlemskab
af Faxe Forsyning.
Få flere informationer om
mulighederne på kommunens hjemmeside.

Faxe Kommune har besluttet, at spildevandsrensningen først skal forbedres
på ejendomme beliggende i oplandet til Susåen/Tystrup Sø, dernæst ejendomme i oplandet til Faxe Bugt og Præstø Fjord, og til sidst ejendomme i
oplandet til Tryggevælde Å/Køge Bugt.
Ejendomme i oplandet til Tystrup Sø prioriteres højest, da søer er lang tid om
at forbedre miljøtilstanden. Dernæst følger ejendomme i oplandet til Faxe
Bugt og Præstø Fjord af hensyn til badevandskvaliteten og de restaureringsforanstaltninger, der allerede er foretaget i bl.a. Faxe Å og Vivede Mølleå.
Endvidere er Præstø Fjord et mere følsomt vandområde end Køge Bugt,
hvorfor ejendomme i oplandet til Tryggevælde Å/Køge Bugt får længst tid
til at forbedre spildevandsrensningen.
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Afdragsordning
Staten har indført en afdragsordning, der kan benyttes af nogle grundejere,
som samtidig kan få en tidsfrist på mindst tre år til at forbedre spildevandsrensningen.
For at komme i betragtning til afdragsordningen må den samlede årlige
husstandsindkomst ikke overstige 300.000 kr. med et tillæg på 39.300 kr. for
hvert barn under 18 år, dog maks. 4 børn.
Fristen for at ansøge kommunen herom er den 31. december 2015.
Hvis man godkendes til at gøre brug af ordningen, vil man:


Få mindst 3 år til opfyldelse af påbud om forbedret spildevandsrensning.



Skulle anmode Faxe Forsyning om at fremsende et tilbud om etablering af det nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen, samt
et tilbud om indgåelse af en afdragsordning for betaling af udgifter
forbundet hermed. Afdragsordningen løber over 20 år.

Kommunens hjemmeside
På kommunens hjemmeside
http://www.faxekommune.dk/spildevandsrensning-ejendomme-aabneland kan man læse meget mere om spildevandsrensning i det åbne land.
Kontaktpersoner
Signe Rasmussen, tlf. 56 20 30 23, e-mail sraah@faxekommune.dk
Maja Rohr Hansen, tlf. 56 20 30 06, e-mail mrohr@faxekommune.dk
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