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Venlig hilsen

Tinna Mia Jensen
Miljømedarbejder 
Direkte tlf.: 56203017 
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Hvis du som borger e ller virksomhed skal sende følsomme oplysninger
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Du kan som borger sende Digital Post til Faxe Kommune ved at
benytte linket herunder. Husk at have dit NemID klar.
https://post.borger.dk/?
logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489
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Fra: Lisbeth Ripley [mailto:lisbeth.ripley@gmail.com] 
Sendt: 7. januar 2019 14:21
Til: Fællespostkasse - Natur & Miljø
Emne: Indsigelse mod tilslutning til offentlig kloak
 
Hej. 
Jeg vil hermed gøre indsigelse mod planerne om at tilslutte min nyligt erhvervede ejendom, St. Lindevej 1, 4653 Karise, til offentlig kloak. 
 
Begrundelse: Min ejendom er den  ejendom, af de berørte ejendomme, der ligger allerlængst væk fra Tryggevælde Å. Jeg kan på ingen måde forestille
mig at spildevand fra min ejendom, på nogen måde skulle kunne være medvirkende til forurening af Tryggevælde Å. 
Ejendommen ligger så vidt jeg ved heller ikke i et område der er udpeget til at være et område med særlige drikkevandsinteresser. Jeg kan derfor slet
ikke se nogen årsag til at min ejendom skal tilsluttes offentlig kloak.
Kommunen er forpligtet til at lave sporstofsprøver inden man beslutter om en ejendom skal tilsluttes en offentlig kloak. Såvidt jeg er orienteret har
kommunen ikke overholdt dette krav. Jeg har på intet tidspunkt haft nogen på ejendommen ifm sporstofsprøver og har på intet tidspunkt modtaget
resultater af en sådan prøve.
Jeg kan på ingen måde acceptere at blive pålagt tilslutning til offentlig kloak uden at der foreligger prøveresultater som påviser at dette skulle være
nødvendigt...
Ydermere synes jeg at det er uacceptabelt at få tilsendt et brev med en beskrivelse af omkostninger til ovennævnte kloaktilslutning som er
vildledende/ufuldstændigt. 
I brevet forlyder det at forsyningen betaler etableringen af alt, med undtagelse af selve tilslutningen fra vores ejendom og hen til en etableret brønd som
skulle ligges på vores grund en meter fra skel... Brønden skulle forsyningen også betale, ifølge brevet.... Men som jeg erfarer fra naboer som havde
mulighed for at deltage i info møder, er dette ikke sandt...Slet ikke... 
Glemte kommunen virkelig at nævne en yderligere udgift på 37000,-kr pr tilslutning i ovennævnte brev eller er det et bevidst forsøg på at vildlede
boligejerne på Store Lindevej og i Store Linde??? 
Jeg  gør i hvert tilfald kraftigt indsigelse mod disse planer og ønsker at fortsætte som hidtil på min ejendom, St. Lindevej 1, 4653 Karise.
Mvh. 
Elisabeth Ripley
St Lindevej 1, 
4653 Karise
 
PS. Kvittering for modtagelse af denne skrivelse, bedes sendt til denne mailadresse: Lisbeth.ripley@gmail.com
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