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116. Meddelelser
Sagsnr: 00.01.00-P35-34-18 Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling
 Matrikulære sager behandlet i 2. kvartal 2019.
 Endelig VVM-tilladelse til Baltic Pipe-projektet.
 Vemmetofte Vandværk.
 Karise Haveaffaldsplads.
 Bus 630R.
 Svar fra Affald Plus om bioposer.
 Danmark Planter Træer – projektmateriale for Haslev Folkeskov. 

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 28. august 2019
Under punkt 6 på AffaldPlus bestyrelsesmøde 30. august 2019 pålægger 
Teknik & Miljøudvalget Faxe Kommunes repræsentanter i AffaldPlus at 
fremføre, at Faxe Kommune ønsker, at direktørstillingen i AffaldPlus slås åbent 
op. Dette jævnfør instruktionsbeføjelsen.
 
Der blev endvidere givet meddelelse om følgende:

 Der er udsendt invitationer til borgermøde om cykelsti langs 
Maglemosevej, møde i Faxe Naturråd og Faxe Vandløbsråd.

 Forslag om at næste udvalgsmøde starter ved Strandhovedvej i Faxe 
Ladeplads og at mødet holdes et andet sted end sædvanligt.

 Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om drænledning ved 
Lysholm Alle.

 Afgørelse fra Planklagenævnet om landzonetilladelse til indretning af 
otte lejligheder i eksisterende bygning på Vemmetoftevej.

 Status på dom i sag om byggetilladelse.
 Status på sag om ulovlig opført veranda.
 Status på virksomhed - Skuderløse Indelukke - autoophug.
 Ros for projekter med opretning af kantsten i kommunen.
 Orientering om sag på Fredensvej.
 Affald på ejendom på Terslev Bygade.

 
Fraværende: Ingen.
 

Bilag

 Oversigt over behandlede matrikulære sager i 2. kvartal 2019
 Orientering fra Miljøstyrelsen om VVM-tilladelse
 Administrationens bemærkninger til Miljøstyrelsens VVM-tilladelse

file://srv133adm/users/lefr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/lefr/Dagsorden/Bilag/Punkt_116_Bilag_1_Oversigt_over_behandlede_matrikulaere_sager_i_2_kvartal_2019.pdf
file://srv133adm/users/lefr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/lefr/Dagsorden/Bilag/Punkt_116_Bilag_2_Orientering_fra_Miljoestyrelsen_om_VVMtilladelse__Baltic_Pipe.PDF
file://srv133adm/users/lefr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/lefr/Dagsorden/Bilag/Punkt_116_Bilag_3_Administrationens_bemaerkninger_til_Miljoestyrelsens_VVMtilladelse__Baltic_Pipe.pdf
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 Drikkevandskvalitet på Vemmetofte Strand Camping
 brev til ejer
 Notat om nedsivning ved Karise Haveaffaldsplads
 Karise Haveaffaldsplads
 Status på 630R.pdf
 VS: Svar på brev af 21. juni
 Prioriteringskriterier for udvalg af folkeskove
 Oversigtskort - Haslev Folkeskov
 Afgørelse drænledning Lysholm Alle
 Afgørelse fra Planklagenævnet

file://srv133adm/users/lefr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/lefr/Dagsorden/Bilag/Punkt_116_Bilag_4_Drikkevandskvalitet_paa_Vemmetofte_Strand_Camping.pdf
file://srv133adm/users/lefr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/lefr/Dagsorden/Bilag/Punkt_116_Bilag_5_Brev_til_ejer_vedr_drikkevandskvaliteten_paa_Vemmetofte_Strand_Camping.pdf
file://srv133adm/users/lefr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/lefr/Dagsorden/Bilag/Punkt_116_Bilag_6_Notat_om_nedsivning_ved_Karise_Haveaffaldsplads.pdf
file://srv133adm/users/lefr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/lefr/Dagsorden/Bilag/Punkt_116_Bilag_7_Mail_til_AffaldPlus__Karise_Haveaffaldsplads.pdf
file://srv133adm/users/lefr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/lefr/Dagsorden/Bilag/Punkt_116_Bilag_8_Status_paa_630R.pdf
file://srv133adm/users/lefr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/lefr/Dagsorden/Bilag/Punkt_116_Bilag_9_Svar_fra_AffaldPlus_paa_brev_af_21_juni_vedr_bioposer.pdf
file://srv133adm/users/lefr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/lefr/Dagsorden/Bilag/Punkt_116_Bilag_10_Prioriteringskriterier_for_udvalg_af_folkeskove.pdf
file://srv133adm/users/lefr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/lefr/Dagsorden/Bilag/Punkt_116_Bilag_11_Oversigtskort__Haslev_Folkeskov.pdf
file://srv133adm/users/lefr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/lefr/Dagsorden/Bilag/Punkt_116_Bilag_12_Afgoerelse_draenledning_Lysholm_Alle.pdf
file://srv133adm/users/lefr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/lefr/Dagsorden/Bilag/Punkt_116_Bilag_13_Afgoerelse_fra_Planklagenaevnet.PDF

