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Kloakvand blev pumpet ud i havet
^MPACMETz 13.
marts 2018 pumpe-
de Faxe Forsyning
58 kubikmeter spil-
devand ud i Faxe
Bugt. Og det foregik
uden tilladelse fra
kommunen.

AfNikolajRaschSkou

FAXE LADEPLADS: Faxe For

syning forklarer 11. april
2018 i en redegorelse til Faxe
Kommune, hvorfor det ef-
ter flere dage med regn 13.
marts var nodvendigt at
pumpe 58 kubikmeter klo-

^.akvand fra kloaksystemet
over i udlebet af Faxe A cir-
ka 40meter fra Faxe Bugt.

»Som dagen skred frem og
situationen ikke forbedrede
sig (og der kom borgerhen-
vendelser fra husstande
med problemer med aflobet
fra toiletter mv.) besluttede

driftsvagten at ivserksaette
en udpumpning fra den lo-
kale pumpestation (PST317),
der ligger cirka 40 meter fra
Faxe Bugt. Udpumpningen
blev udfort afen fly tbar dyk-
purape med en kapacitet pa
cirka fem kubikmeter i ti-

men. Udpumpningen varede
i 11,6 timer. Udpumpningen
bevirkede, at man undgik
tilbagelob og oversvom-
melser med opspaedet spil-
de-vand i cirka 15 sommer-
huse/helarshuse«, skriver

Faxe Forsyning og erkender
samtidig:

»En udpumpning af den-
ne karakter skal anmeldes

til myndigheden (kommu-
nen/Miljostyrelsen) inden
ivaerksaettelse. Dette skete

beklageligvis ikke, hvilket
er en klar fejl fra Faxe For-
synings side.«

Nu er det en politisksag
Faxe Forsyning tUskriver
udledningen til havet »me-
gen nedbor, som lob til spil-

Nuigen en ren seforklaring
fra Faxe Forsyning

devandskloakken pa grund
af fejlkoblinger, uautorise-
rede tilledninger (loftede
bronddaeksler) og indsiv-
ning fra grundvandet til klo-
akledningen i omradet.«

Redegorelsen blev i gar,
onsdag, forelagt for politi-
kerne 1 teknik- og mlljeud-
valget med en indstilling
om genbehandling af sagen
senere, da kommunes center
for plan- og miljo »ikke fin
der, at redegorelsen fra Faxe
Forsynings er tilstrakkelig,

Nu melder alle proble-
merne sig, nar man har
foretaget sa vssentlige
sendringer af regn- og
spildevandshandteringen,
da man nedlagde Faxe La
deplads renseanlmg, der
havde kapacitet til at tage
skiftende vandmsengder.

1. Trykledningen fra
Faxe Ladeplads til Faxe
renseanleeg blev underdi
mensioneret (22 centime
ter) til den vandmsengde.
der skulle transporteres.

2. Man byggede et nyt op-
stuvningsbassin (2.500 ku
bikmeter) for at udjaevne

pumpernes kapacitet. Ved
eventuel stremsvigt stop
per iovrigt hele systemet!

3. Man nedlagde sand-
fang og grovrist ved tilgan-
gen, hvorfor de tre pumper
kraever stor vedligeholdse.

4. Man har nedlagt over-
faldsbygvserker, der ved
store regnskyld fortynde-
de vandmaengden, og der-
ved minimerede forure-
ningen.

5. Nedlaeggelse af Fed
Camping renseanl$g og
tilforsel til et underdi
mensioneret spildevands-
system i Fakse Ladeplads,
skal give problemer.

7. Faxe Forsyning angi-

ver en masse pastande om
manglende regnsvands-
kloakering, fejltilslutnin-
ger, loftede brenddaeksler
og indsivning af grund-
vand. Faxe Kommune og
Faxe Forsyning skulle
hellere koncentrere sig om
kontrol og vedligeholdelse
afsystemerne. Alle kan da
erindre de mange paviste
kloakudslip pa Sygehusen-
gen i Faxe, som skyldtes 80
procent tilstoppet hoved-
ledning og manglende ved
ligeholdelse af overfalds-
bygvffirk.

8. Da nu udpumpningen
igen er sket uden tilladel
se, burde man politianmel-

de Faxe Kommune og Faxe
Forsyning for lovbrud,
ligesom Faxe Kommune
politianmelder grundejere
i det abne land for mang
lende kloakering.

Arets forste juniormatch
R0NNEDE: Arets forste ma-
nedsmatch for juniorer i
Ronnede Golfklub fredag
den 20. april blev spillet i flot
somraervejr, og var sponse-
ret afRonnede Bilcenter.

12 Juniorerne pa forskelli-
ge niveauer deltog og Klub-
bens juniorudvalgsorget for

ijsygge, og med pa runden fik
bornene energi bar og soda-
vand.

Pa par 3 banen lob Simon
Ilso fra Haslev med forste-
pladsen og pa den storre

J ln-illoT- liah ViCTtTfi

. Clausen fra Ronnede vandt
9-huUers banen. Alle junio
rer fik praemier takket vaere
Ronnede Bilcenter.

Ronnede Golfklubs junio
rer tr$ner tirsdage klokken
16.30 til 18, og alle fra 1. klas-
se eller derover, der har lyst
til at prove at spille golf, er
meget velkomne.

- Golfer for alle, det er ikke
en forudsastning, at du har
provet det for. Udstyret kan
du lane, og det er gratis at
komme op og vaere med de
fiaretptrpiioAr cioovPV.v.i-AJ

Kontingentet for et helt ar,
starter ved 700 kroner, og de
ovede juniorgolfspiller har
elite traening om torsdagen
fra 16.30 til 18.
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Venlighilsen
SvendAage Hansen
Drosselvej 3, Karise

hvorfor forsyningen er an-
modet om yderligere oplys-
ninger.«

Faxe Forsyning skriver, at
spildevandsledningen ser-
vicerer hele sommerhusom-

radet i Faxe Ladeplads, samt
Feddet Inklusiv camping-
pladsen.

Ligesom der fortsat ledes
vejvand til spildevandsled
ningen.

En undersogelse har vist,
at cirka 20 procent af som-
merhusomradet har vaeret

Spildevandetblevpumpetud
i havet ved FaxeLadeplads 13.
marts 2018.

fejltilsluttet med regnyand
til spildevandsledningen.

Disse husstande har faet

pabud om at frakoble alt
uvedkommende regnvand
frakloakken.

-Deterenseforklaring
Avisen har modtaget et
debatindleeg fra borgeren
Svend Aage Hansen fra Ka-
rise, der laenge har kritise-
ret spildevandskapaciteten i
Faxe Ladeplads.

Han betegner redegorel-
sen som en »ren soforkla-

ring« og mener, at problemet
er et underdimensioneret

pumpe- og rorsystem, der
skal fere vandet op til rense-
anlffiggetiFaxe.

Avisen bar forelagt Faxe
Forsyning debatindlsegget,
og givet dem mulighed for en
kommentar.

Svar til SvendAage
Hansen fra Faxe
Forsyning

Faxe Forsyning har med
interesse last dit ind-
laeg. Du rejste nogle afde
samme sporgsmal for et
par ar siden, og den gang
havde du og selskabets
ledelse lejlighed over fle
re omgange til at drofte
kloakeringsforholdene i
Faxe Ladeplads. Jeg kan i
denne forbindelse henvi-
se til vores hjemmeside,
hvor vi den 29. maj 2015
og den 15. juli 2016 brag-
te nyheder/redegorelser,
som indeholder vores
svar til dig dengang.

Den aktuelle sag om ud
pumpning den 13. marts
2018, som behandles pa
forstkommende mode i
teknik- ogmiljoudvalget,
onsker Faxe Forsyning
ikke at kommentere p^
nuvffirende tidspunkt.
Jeg vil gerne henvise til
selskabets redegorelse,
som fremgar afudvalgets
dagsorden.

Venlighilsen
Henrih Ellermann

Adm. direkter i Faxe

Forsyning
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