
Fra: Svend Aage Hansen  
Sendt: 17. december 2020 13:00 

Til: faxekommune 

Cc: Ole Vive; Eli Jacobi Nielsen 
Emne: Karise Haveaffaldsplads 

 

Spørgsmål til Faxe Byråd:      Byrådsmøde 17. december  sag nr. 214 
Indsendt af Svend Aage Hansen, Karise 
 
Da etableringen af Karise Haveaffaldsplads er et projekt med almen kommunal interesse for 
Kommunens borger, vil jeg spørge om Faxe kommune vil fremlægge alle oplysninger om 
omkostninger til etablering af omtalte haveaffaldsplads, samt budget  for  kloakering af 
pladsen   (sag nr. 214)  ? 
 
Til yderliger orientering for borgerne, har jeg tildligere fremsendt nedennævnte spørgsmål med 
bemærkninger til formand Eli J. Nielsen, som har svaret  -  citat:      "Det er AffaldPlus der har 

anlagt og driver Karise Haveaffaldsplads.  -  Du kan derfor fremsende dine spørgsmål 
dertil." 
Da det er Faxe kommune, som har anlagt pladsen, udbeder jeg mig administrative svar på 
bemærkninger og spørgsmål ! 
 
citat: 
Her har vi igen,  igen et lille projekt der er overgivet til konsulent / rådgivningsfirma.   Bernard 
Design,  6000  Kolding  og måske flere ?? 
Giv mig venligst svar på følgende: 
1.    Har vi ikke kvalificeret personale i teknisk afdeling, som kan planlægge, tegne og føre tilsyn 
med et så simpelt et projekt ? 
2.    Har teknisk afdeling fremsendt orientering om en vandboring ca. 100 meter fra den 
etablerede dræn, faskine, brønd og åbent vands bassin ?   Mig bekendt har Karise vandværk 
indgivet orientering ! 
3.    Har teknisk afdeling orienteret om, at der ca. 30-40 meter fra Haveaffalds pladsens indkørsel 
er tilslutningsmulighed til byens kloaksystem ? 
4.    Blev haveaffaldspladsen ikke projekteret og etableret af Faxe kommune ?  -  og herefter 
overdraget til AffaldPlus ? 
5.    Kan du oplyse prisen på det samlede projekt og fremlægge de indtil nu påløbne omkostninger 
og status for Faxe kommune ?     -   heri vil jeg også udbede mig oplysninger om 
forvaltningens  omkostninger ?       
6.    Var det ikke Faxe kommunes gartner hold, der foretog en fin beplantning på udenomsarealet 
og jordvoldene ?     Det er ikke vedligeholdt siden etablering  ! 
7.    Hvornår kan man påregne, at Faxe kommune / Faxe Forsyning / eller kommunens tekniske 
afdeling ændre afløbssystemet, så pladsen igen kan anvendes som de andre kommunale 
haveaffaldspladser ?     Som jeg kan se, vil det blive bekosteligt, at hele afløbssystemet skal lægges 
om !     Hvis ikke Faxe kommune kan fremtrylle “Herregårdsvand”, som kan løbe opad ! 
  
Vedrørende opbygning af støjvoldene / afskærmning af haveaffalds pladsen, har Faxe kommunes 
teknisk afdeling vel ført tilsyn med den samlede etablering af projektet.  Det er således Faxe 



kommune, der må give oplysninger, om mit spørgsmål vedr. jord deponeringen i voldene 
!   Såfremt der er tilført jord fra andre matrikler, som kan være forurenet, skal det fremgå af 
projektet. 
  
Vil du venligst give et udførlig forklaring, hvem der har pålagt Faxe kommune eller Affald Pluds at 
foretage stofprøvning af pladsens afløbsvand, og er det blevet foretaget andre steder ? 
 
med venlig hilsen 
 
Svend Aage Hansen 
 


