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Venlig hilsen

Simon Kamp Kirkeby Jørgensen
Miljømedarbejder

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk

Fra: Rikke Schade Weje <rsw@vd.dk>
Sendt: 25. marts 2019 13:50
Til: Teknik og Miljø <teknisk@solrod.dk>
Emne: SV: Offentlig høring - tillæg nr. 2 til Solrød Kommunes spildevandsplan - Kloakering af Solrød Erhvervskile

Til
teknisk@solrod.dk
Teknik og Miljø
Solrød Kommune

Vejdirektoratet har gennemset det fremsendte forslag til tillæg nr. 2 - 2019 til Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 for ”Kloakering af Solrød
Erhvervskile”.

Vejdirektoratet forudsætter, at det omhandlede tillæg til spildevandsplanen ikke ændrer på Vejdirektoratets afvanding, udledning af vand eller evt.
afvandingsbidrag.
Venlig hilsen
Rikke Schade Weje
Landinspektør
Planlægning og Myndighed (Næstved)

Toldbuen 6
4700 Næstved
Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2939
rsw@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.

Fra: Simon Kamp Kirkeby Jørgensen <skkj@solrod.dk>
Sendt: 31. januar 2019 14:55
Emne: Offentlig høring - tillæg nr. 2 til Solrød Kommunes spildevandsplan - Kloakering af Solrød Erhvervskile

Solrø d Kommunes Byråd har den 28. januar 2019 godkendt forslag til tillæg nr. 2 - 2019 til Solrø d Kommunes spildevandsplan 2014-2026: ”Kloakering af Solrø d
Erhvervskile”.

Formål med tillægget
Med tillægget sættes rammerne for kloakering af Solrø d Erhvervskile. Den fremtidige afvanding af området vil basere sig på separat afledning af regn- og spildevand til
KLAR Forsynings kloaksystem.

Kloakeringen medfø rer, at der nogle steder skal placeres ledningsanlæg på privat grund. De matrikelejere der bliver berø rt, kan påregne at skulle afstå rettigheder til
KLAR Forsyning til etablering af ledningsanlæg. Dette vil i fø rste omgang ske ved, at der indgås frivillige aftaler mellem matrikelejer og KLAR Forsyning. Kan der ikke
opnås enighed, giver tillægget KLAR Forsyning de nø dvendige rettigheder til at kunne erhverve sig rettighederne via ekspropriation.

8 ugers offentlig høring
Forslaget til tillæg til spildevandsplanen skal offentliggø res i mindst 8 uger, hvor ejere af ejendommene og ø vrige berø rte arealer, ø vrige borgere, offentlige
myndigheder og organisationer mm., har mulighed for at komme med kommentarer til tillægget. Efter behandling af indkomne kommentarer kan Byrådet vedtage
tillægget endeligt. Den endelige vedtagelse offentliggø res på Solrø d Kommunes hjemmeside.

Forslag til tillæg er i offentlig hø ring fra 31. januar 2019 til 28. marts 2019. Kommentarer til tillægget skal sendes til Solrø d Kommune, Teknik og Miljø på
teknisk@solrod.dk, eller:

Solrø d Kommune, Teknik og Miljø
Solrø d Center 1
2680 Solrø d Strand
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