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Påbud om kloakering af Haveforeningen Vieholm
Baggrund
26. august 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune Spildevandsplan 2013-2020. Spildevandsplanen havde forinden været i 8 ugers offentlig høring.
Af det udkast, der var sendt i høring, fremgik det, at Rødovre Kommune ønskede
at sikre, at alle kolonihaver i kommunen blev tilsluttet den offentlige kloak inden
udgangen af 2015. På baggrund af høringssvar fra Kolonihaveforbundet besluttede
Rødovre Kommune at forlænge fristen for kloakering af kolonihaver til udgangen
af 2018 i den endeligt vedtagne plan.
Den statslige vandplan stiller krav om, at Rødovre Kommune i lighed med andre
kommuner skal håndtere spildevand fra spredt bebyggelse i 1. planperiode, der udløb i 2015.
29. september 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen Vandhandleplan for Rødovre
Kommune i medfør af Miljømålsloven1. I forbindelse med den offentlige høring om
Vandhandleplanen udtalte Naturstyrelsen, at Rødovre Kommunes vandhandleplan
lever op til lovens krav, såfremt nødvendige påbud om kloakering bliver meddelt
senest i oktober 2016.
Det fremgår derfor af den endeligt vedtagne udgave af Rødovre Kommunes vandhandleplan, at kommunen vil meddele påbud om kloakering af kolonihaver senest i
oktober 2016.
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Påbud om kloakering
Rødovre Kommune påbyder hermed Haveforeningen Vieholm, Viemosevej 60,
2610 Rødovre, matrikel nr. 13ah, Islev By, Islev at blive tilsluttet den offentlige
kloak for så vidt angår husspildevand. Ved husspildevand forstås alt ledningsført
vand, som anvendes til toiletskyl, bad, køkkenvask, tøjvask mv. Tilslutningen skal
være gennemført senest 31. december 2018. Ved tilslutning forstås, at alle parceller i haveforeningen er tilsluttet.
Påbuddet meddeles i medfør af Miljøbeskyttelseslovens2 §28, stk. 4 jævnfør Spildevandsbekendtgørelsens3 §12. Påbuddet omfatter alene husspildevand, hvorimod
regnvand fra tage og befæstede arealer som hidtil kan håndteres på egen grund.
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Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 932 af 24.09.2009 (historisk)
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Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19.11.2015
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Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og
4, BEK nr. 726 af 01.06.2016

Vurdering og begrundelse
Rødovre Kommune vurderer, at kolonihaver bør kloakeres for husspildevand af
hensyn til miljøet. Ved manglende kloakering bliver husspildevand fra f.eks. køkkenvask nedsivet til grundvand. Der kan desuden være risiko for ureglementeret
bortskaffelse af latrin ved f.eks. nedgravning i haver. Endelig kan tanke til opsamling
af sanitært spildevand være eller blive utætte, således at det nedsiver til grundvandet eller løber via drænrør til det nærmeste vandløb.
Kommunen anser af disse grunde, at det er utidssvarende og uhensigtsmæssigt i
forhold til miljøet at have ukloakerede kolonihaveforeninger i et tætbebygget område som Rødovre. Siden 2004 har 4 kolonihaveforeninger i Rødovre selv valgt at
blive kloakeret. Rødovre Kommune vurderer, at de sidste kolonihaveforeninger
nu også bør kloakeres.
Partshøring
Med brev af 30. august 2016 forvarslede vi påbud om kloakering. 20. september
2016 svarede I pr. email, at I ikke har bemærkninger til vores forvarsel, og at I er i
fuld gang med projektet.
Klage og søgsmål
Afgørelsen kan jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra afgørelsens datering. Klage skal som udgangspunkt indgives via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Særligt udsatte
borgere mm. kan dog fritages for at bruge klageportalen. For yderligere information om klageproceduren henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/
Hvis I ønsker at klage uden om klageportalen, skal I sende jeres klage til:
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Eller pr. epost til rk@rk.dk
Rødovre Kommune videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet,
som tager stilling til, om I kan fritages for at bruge klageportalen. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter
den endelige afgørelse foreligger.
Ret til aktindsigt
Rødovre Kommune gør opmærksom på, at I har ret til aktindsigt efter Forvaltningsloven4. Anmodning om aktindsigt kan fremsættes skriftligt til Rødovre Kommune på rk@rk.dk med henvisning til sagsnr. 16/017290. Hvis I har spørgsmål til
sagen, kan I kontakte miljømedarbejder Lars Kyhnau Hansen på tlf. 36377222.
Med venlig hilsen,
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Bekendtgørelse af forvaltningsloven, LBK nr. 433 af 22.04.2014

