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Venlig hilsen

Thorkild Lauridsen
Centerchef for Plan & Miljø 
Direkte tlf.: 56203058 
Mobil tlf.: 30581575

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

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 
Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af chef kan du læse om, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret, og hvilke
rettigheder du har: Læs om dine rettigheder her
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage orienteringen fra dem.
 
Fra: Thorkild Lauridsen 
Sendt: 20. maj 2019 15:11
Til: Teknik- og Miljøudvalget
Cc: Thomas Eriksen
Emne: Regnvandsbassin i Dalby
 
Til Udvalget for Teknik & Miljø
 
Faxe Forsyning har den 24. april 2019 ansøgt Faxe Kommune om udledningstilladelse til Freerslev Å, fra regnvandsbassin placeret i den vestlige
ende af Sneholmgårdsvej 52, 4690 Haslev, men denne sag er ikke afgjort. Se også vedhæftede kortbilag.
 
Faxe Kommune er i dag blevet opmærksom på, at Faxe Forsyning er i gang med de indledende forberedelser til etablering af
regnvandsbassin i den vestlige ende af Sneholmgårdsvej 52, 4690 Haslev.
 
Administrationen har d.d. aftalt med konst.  Direktør Ivan Lilling, Faxe Forsyning, at arbejdet standses med det samme af følgende årsager:

·         Spildevandsplanen har udlagt området til regnvandsbassin, men der er ikke indgået aftale med Faxe Kommune, som er arealejer, om
overtagelse af arealet, ej heller indgået aftale om at inddrage den tilstødende fodboldbane i tilfælde af skybrud.

·         Faxe Forsyning afventer dispensation for å-beskyttelseslinjen.
·         Faxe Forsyning mangler at søge om landzonetilladelse.

 
Det skal bemærkes, af der endnu ikke har været gennemført borgerdialog om det konkrete anlæg.
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