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Grundejere erindres om spildevandsrensning
I maj måned sender Faxe Kommune et brev ud til alle grundejere, som skal nå at forbedre
spildevandsrensningen på deres ejendom senest den 30. oktober i år. Ud over denne erindring står
Faxe Kommunes medarbejdere til rådighed for at hjælpe grundejerne videre, hvis der er spørgsmål
til processen.
Faxe Kommune har gennem de seneste år varslet grundejerne om statens krav i forhold til rensning
af spildevand i det åbne land og således givet ejerne af ejendommene mulighed for at disponere
både tid og økonomi.
Nu sender kommunen så et brev med en venlig erindring ud til de grundejere, som har fået besked
om, at spildevandsrensningen skal forbedres senest den 30. oktober 2016.
”Det er en omfattende og dyr opgave for den enkelte husstand. Derfor har spildevandsrensningen
også været genstand for grundige drøftelser i kommunens Teknik- og Miljøudvalg, ikke mindst for at
søge løsninger, som gør situationen så tålelig for de berørte grundejere som muligt. Vi er
opmærksomme på, at kravet til grundejerne har økonomiske konsekvenser, men vi er også
opmærksomme på, at vi ikke har mulighed for at komme uden om kommunens nuværende
vandhandleplan, som er helt i overensstemmelse med statens vandplaner,” siger Ivan Lilleng,
formand for Teknik- og Miljøudvalget.
Han henviser til, at Faxe Kommune har forsøgt at få miljøministeren i tale om emnet, men forskellige
miljøministre har gennem årene meddelt, at indsatsen omkring spildevandsrensning i det åbne land
burde være påbegyndt af kommunerne allerede i 1997, som opfølgning på de daværende
regionplaner, og at det forventes, at kommunerne overholder gældende lovgivning; herunder altså
også vandplanerne og en fagligt velbegrundet spildevandsplanlægning.
Medarbejderne er klar
Der er mange nyttige oplysninger om spildevandsrensning i det åbne land på kommunens
hjemmeside http://www.faxekommune.dk/spildevandsrensning-ejendomme-aabne-land. Her kan
man blandt meget andet læse om forskellige typer private renseanlæg. Der er vejledende priser og
oplysninger om, hvilke renseklasser, de enkelte anlægstyper lever op til.
”Hvis man er i tvivl efter at have læst de mange gode informationer på kommunens hjemmeside, er
man meget velkommen til at kontakte kommunens medarbejdere, som kan orientere om, hvad
man skal, og hvad man må. Medarbejderne kommer også gerne på tilsyn hos den enkelte
grundejer, hvis dette ønskes,” siger Ivan Lilleng.
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Statens vandplaner fastlægger kravene
Danmark fik den 30. oktober 2014 sine første vandplaner, som skal give renere vand og et rigere
dyre- og planteliv i vandløb, søer og langs kysterne. Vandplanerne erstatter regionplanernes mål for
vandområderne, og til forskel fra regionplanerne indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for,
hvornår målene skal være opfyldt.
Forbedring af spildevandsrensning i det åbne land i første vandplanperiode 2010-2015 skal være
gennemført senest den 30. oktober 2016, to år fra offentliggørelsen af vandplanerne.
Vandplanerne fastlægger, at der i Faxe Kommune skal ske forbedret spildevandsrensning på mindst
708 ejendomme i første vandplanperiode, altså senest den 30. oktober 2016.
I anden vandplanperiode 2016-2021 skal der ske forbedret spildevandsrensning på mindst 526
ejendomme.
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. Grundejerne får derfor
forskellige tidsfrister afhængig af, hvor man bor.
Faxe Kommune er én af 17 kommuner, hvor staten har accepteret, at spildevandsindsatsen er så
stor, at indsatsen ikke kan afsluttes i første vandplanperiode. Tilsvarende kommuner er bl.a. Lolland,
Guldborgsund, Næstved og Odsherred.
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