Bilag - Indsigelser
Høringsnummer 1 – Lundegårdsvej 24, 26 og 28, 4100
Ringsted
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Høringsnummer 2 – Lundegårdsvej 26, 4100 Ringsted
Hej
Vi har 14 oktober modtaget brev ang. kloakering i det åbne land.
Vores ejendom Lundegårdsvej 26, 4100 er igen udpeget til kloakering, på nogle af de
møder vi har haft ang. spildevand blevet sagt, man godt kunne se problematikken at
vi skulle kloakere og så derefter skulle det udlægges til erhverv, så det blev sat. på
stand by.
I dag 15 okt. har vi talt med Bjarne Bringedal Svendsen, han er bekendt med vores
problem, med at kommunen også har lagt sig på at måske udlægge det til erhverv og
som man har holdt os hen på de sidst 25 år.
Er det en tilslutning til det offentlige eller er det privet etablering.
Begge ting er jo en stor omkostning, da vi begge er over 70 år og måske inden for
nogle få år skal sælge.
Nu vil vi høre hvad er planen ??
Hvad er prisen ??
M.V.H.
Niels og Rita Hansen
Lundegårdsvej 26
4100 Ringsted
mail.: rn26@hansen.mail.dk
tlf. 61275325 el 61271479
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Høringsnummer 3 – Bjæverskov Vandværk, Nyvej 22,
4632 Bjæverskov
Bjæverskov, den 21/10-2020
Høringssvar til regn- og spildevandsplan 2020-25
Vedr. regnvandsbassin liggende tæt på Læskovvej 95, Bjæverskov
Bassinet er placeret som det eneste i vores forsyningsområde med kun 5 m lerlag,
som hovedparten er gravet væk. Det er placeret uden, at man var klar over den
problematiske placering.
Der har i mange år været konstateret også ret høje værdier af BAM (
pesticid nedbrydningsprodukt) og i sidste prøve var der fundet N,Ndimethylsulfamid og desphenyl cloridazon (begge pestecidrester) i prøven i vores
nærliggende boring 5DGU 212.914). Dog ikke over grænseværdierne.
Så af hensyn til den generelle grundvandsbeskyttelse og beskyttelse af en
drikkevandsboring foreslår vi, at man ilægger en vandtæt membran på bund og op
lang siderne.
Venlig hilsen
Bjæverskov Vandværk
V/Lasse Buus, formand, tlf 29870826
Nyvej 22
4632 Bjæverskov
Mail: bjaeverskovvand@gmail.com
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Høringssvar 4 – KLAR Forsyning
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Høringssvar 5 – Kolonihaven Vennelyst, Egøjevej 116a,
4600 Køge
Kolonihaven Vennelyst, Egøjevej 116a, 4550 Køge, er blevet bedt om
at komme med en tilkendegivelse, om vi er interesseret i af få kloak
ført frem til vores fælleshus. På foreningens
ekstraordinære generalforsamling 19.9.2020 blev det tilkendegivet, at
foreningen er interesseret i at blive tilsluttet den kommunale kloak.
Venlig hilsen
Forkvinde
Anne Marie Pedersen
50462508
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Høringssvar 6 – Billesborgvej 49 A, 4600 Køge
Hej
Jeg skriver på vegne af min mor Herdis Elisabeth Pedersen, Gymnasievej 193 1.tv,
4600 Køge.
I forbindelse med forslag vedr. tilslutning af ejendommen Billesborgvej 49 A 4600
Køge til offentlig kloak.
Min mor er 86 år benytter ejendommen som sommerhus et par måneder om året og
der er pt ikke kloakeret på ejendommen,
derfor vil jeg bede om at ejendommen fritages for kloakering indtil min mor vælger at
sælge grunden.
Med venlig hilsen
Tina Hindborg Ipsen
Mobil 40134186
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Høringssvar 7 – Østervang 12, 4100 Ringsted
Kære medlemmer i Plan- og Klimaudvalget.
Jeg har erfaret, at kloakering af Østervang skal behandles på jeres næste
udvalgsmøde den 18. august 2020, som en del af pkt. 128. Forslag til Køge
Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020-2025 (bilag 10).
Jeg vil tillade mig at henlede jeres opmærksomhed på Kloakering af
Østervang, da jeg finder forvaltningens sagsbehandling af sagen har været
noget ulden og overfladisk, og derved også forslaget om, at de gamle
kloakledninger i Østervang planlægges at genanvendes til regnvandsafledning
som private fællesledninger, fordi Køge Kommune hævder, at vores
nuværende kloakledning er privat fælleskloak.
Jeg fremsendte høringssvar i februar 2017, hvori jeg har beskrevet, at der er
mange faktorer i denne sag, som efter min opfattelse gør, at Køge Kommune
ikke bør fastholde, at vores nuværende kloaksystem er privat fælleskloak selv om "nogen" (læs Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune, hvem
skulle det ellers være?) i perioden 24. februar - 2. marts 2017 meget bekvemt
har ændret ordlyden i Østervangs ejendommenes BBR fra "Afløb til fællesprivat
spildevandsanlæg" til netop at være "Afløb til fællesprivat kloakledning med
tilslutning til spv. renseanlæg".

De har dog "glemt" at ændre det lige netop for min ejendom Østervang 12, det her
har jeg taget screen shot af i dag den 15. august 2020, her kan man se, hvad der har
stået på alle ejendommene i Østervang, og der har vel og mærke ikke været et
fællesprivat spildevandsanlæg i Østervang siden engang i 1980'erme - spildevandet er
således gået til det offentlige spildevandsanlæg i Gørslev.
Fortidens synder bliver jo ikke rigtigere af, at man langt senere ændrer noget
til det, man måske helst så, der havde stået der hele tiden.
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Jeg håber, meget, at I vil læse høringssvaret og alle dets bilag nøje igennem,

så jeres beslutning om kloakering af Østervang bliver taget på et sagligt
grundlag.
Tak for jeres tid.
Med venlig hilsen
Kirsten Skjølstrup
Østervang 12, Gørslev
4100 Ringsted
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Høringssvar 8 – Østervang 12, 4100 Ringsted
Der er vedhæftet 7 bilag til det indsendte høringssvar, disse kan indhentes ved
Miljøafdelingen, og omhandler følgende:
Bilag 1 – Tegning over Gørslev kloaksystem
Bilag 2 – Lokalplan nr. 52 for Gørslev landsby
Bilag 3 – BBR-ejermeddelelse fra 1994
Bilag 4 – BBR-meddelelse fra 2007
Bilag 5 – Østervangs private renseanlægs stiftere af anlægget og ejendomme tilsluttet
det eksisterende kloaksystem på et senere tidspunkt
Bilag 6 – En kendelse fra 1966 vedrørende privat spildevandsanlæg for bebyggelse i
Østervang, Gørslev sogn, Præstø amt
Bilag 7 – Tilføjelse til kendelse fra 1966
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Høringssvar 9 – Østervang 14, 4100 Ringsted
Køge Kommune Gørslev, den 24. feb. 2017
Miljø og Teknik
Her 4 dage før fristen for indgivelse af svar er det ved et tilfælde kommet mig for øre
at Køge Kommune i forbindelse med planlægning af separatkloakering har en høring
om nedenstående:
Høring - forslag til Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 - Østervang Gørslev
Lokalplan
Det meste af delopland 586.2, Østervang er omfattet af Lokalplan 139, Gørslev
Landsby, 2006, der er et blandet bolig- og erhverv i byzone.
Dette tillæg beskriver, at området bliver separatkloakeret ved tilslutning af
husspildevand til KLAR Forsyning, Køge Afløbs A/S´s kommende
spildevandsledninger,
mens overfladevand afledes som hidtil i det gamle ledningssystem,
der forbliver et privat anlæg, der ejes og drives af ejendommene i opland
Jeg må derfor med undren spørge hvornår og hvordan Køge Kommune har orienteret
de berørte borgere.
7.2 Offentliggørelse af forslag til lokalplaner – §§ 24-26
Reglerne om offentliggørelse af planforslag findes i planlovens § 24. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal planforslaget med den tilhørende redegørelse (§ 16) offentliggøres.
Om indholdet af redegørelsen henvises til kap. 3.
Om de særlige regler for udbygningsaftaler(§ 21 b, stk. 4), se afsnit 2.19.3.
Offentliggørelsen kan ske ved annoncering i de stedlige periodiske blade’, dvs. de
lokale og dag- og/eller ugeblade, som dækker det geografiske område. En offentliggørelse på kommunens hjemmeside kan ikke erstatte offentliggørelse i lokalpressen. Offentliggørelsen (dvs. annoncen) skal indeholde de relevante oplysninger om, hvilken plan der er tale om, hvor planen er fremlagt (udover på kommunens hjemmeside og PlansystemDK), hvor lang offentlighedsperioden er, og hvor
indsigelser skal sendes hen. Er der mindretalsudtalelser, skal der også oplyses om
det (men udtalelserne skal ikke gengives i annoncen).
Miljøministeriet - By- og Landskabsstyrelsen 106
VEJLEDNING OM LOKALPLANLÆGNING
Offentliggørelsen skal desuden indeholde oplysning om reglerne i § 17, dvs. om
forslagets midlertidige retsvirkninger. (Se nærmere afsnit 4.1).
Indsigelsesfristen skal være på mindst 8 uger (§ 24, stk. 3
I disse elektroniske tider ville det have været på sin plads (hvis ikke et krav) at Køge
Kommune gennem E-boks have kontaktet hvert enkelt grundejer personligt.
Jeg går ud fra at det er i alle interesse at få så mange og så saglige høringssvar som
mulig. Dette syntes ikke umiddelbart muligt med den måde processen er forløbet.
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Der skal derfor på det kraftigste opfordres til at udsende orientering og i samme
forbindelse forlænge fristen for indsendelse af høringssvar.
Med venlig hilsen
Mark Erfurth Østervang 14, Gørslev 4100 Ringsted
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Høringssvar 10 – Østervang 18, 4100 Ringsted
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Høringssvar 11 – Fæles indsigelse fra ejendomsbesiddere i
Østervang, 4100 Ringsted
Der er vedhæftet 7 bilag til det indsendte høringssvar, disse kan indhentes ved
Miljøafdelingen, og omhandler følgende:
Bilag 1 – Tegning over Gørslev kloaksystem
Bilag 2 – Lokalplan nr. 52 for Gørslev landsby
Bilag 3 – BBR-ejermeddelelse fra 1994, Østervang 12
Bilag 4 – BBR-meddelelse fra 2007, Østervang 12
Bilag 5 – Østervangs private renseanlægs stiftere af anlægget og ejendomme tilsluttet
det eksisterende kloaksystem på et senere tidspunkt
Bilag 6 – En kendelse fra 1966 vedrørende privat spildevandsanlæg for bebyggelse i
Østervang, Gørslev sogn, Præstø amt
Bilag 7 – Tilføjelse til kendelse fra 1966
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