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Kære Allan Pedersen
 
Faxe Kommune modtog den 1. juli 2019 analyseresultater fra vandprøve fra brønd 1011 på pladsen (lige inden faskinen).
 
Analysen viste et uventet resultat i forhold til kvaliteten af det vand, der ledes til faskinen.
 
Analysen viser fund af 7 forskellige pesticider, hvoraf koncentrationen for 3 pesticider overskrider kvalitetskravene for drikkevand.
 
Faxe Kommune ønsker at oplyse AffaldPlus om, at Faxe Kommune ser det meget vanskeligt at skulle meddele en fornyet tilladelse til samme
håndtering af overfladevand, som beskrevet i tilladelsen af den 4. maj 2017, som af den 6. september 2018 af Natur- og Miljøklagenævnet
blev hjemvist til fornyet behandling.
 
Dette begrundes med konklusionen i  Hydrogeologisk vurdering ved Karise Haveaffaldsplads version 3 fra den 13. maj 2019. I konklusionen
hedder det blandt andet, at der vil ske nedsivning til kalkmagasinet, hvorfra der indvindes til Karise Vandværk og der vil ske en transport af
nedsivende vand hen mod vandværkets boring DGU nr. 218.1186.
 
Da den eksisterende Tilladelse til nedsivning af overfladevand til faskine, sivebed og sivebassin udløber den 1. september 2019, vil Faxe
Kommune bede AffaldPlus om, hurtigst muligt at fremsende forslag til fremtidig og ændret håndtering af overfladevand fra Karise
Haveaffaldsplads til mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
 
Faxe Kommune står selvfølgelig parat til at drøfte forskellige løsningsmuligheder, og AffaldPlus er velkommen til at kontakte Marit Pedersen;
5620 3043, Gordon Isberg; 5620 3041og Hanne Christensen. Vi er på ferie lidt på skift, men kan alle deltage i en drøftelse.
 
 
 
 
 
Venlig hilsen

Hanne Christensen
Miljømedarbejder 
Direkte tlf.: 56203052 

Center for Plan & Miljø
Miljø
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev  www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Hvis du som borger e ller virksomhed skal sende følsomme oplysninger
til Faxe Kommune skal du bruge Digital Post.

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

Du kan som virksomhed sende Digital Post til Faxe Kommune ved at
benytte linket herunder. Husk at have dit NemID for erhverv k lar.
https://post.virk.dk/?
logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489
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