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Vedr. kloakering af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni
Nørrevangen afd. A, B og C, kommunens ref. 14/019751-21
Rødovre Kommune har i spildevandsplan besluttet kloakering og anmodet
Naturstyrelsen om en plan herfor. Naturstyrelsen bestræber sig på hurtigst muligt
at efterkomme kommunens besluttede planer. For historikkens skyld skal tilføjes,
at Naturstyrelsen overtog ejerskabet af 34 kolonihaver i december 2017, herunder
Sommerhuskolonien afd. A, B og C.
I forlængelse af Naturstyrelsens ansøgning om fristudsættelse for påbud om
kloakeringen sender Naturstyrelsen hermed en plan for, hvornår kloakeringen kan
være gennemført. Det er ikke endelig afklaret, hvem der forestår kloakeringen,
hvorfor nedenstående projektplan tager udgangspunkt i den situation, at
Naturstyrelsen forestår kloakeringen.
Naturstyrelsen er som statsinstitution forpligtet til at udbyde opgaver og overholde
de i udbudsloven m.fl. fastsatte tidsfrister. Opgaven er af en sådan størrelse, at
Naturstyrelsen ser sig nødsaget til at udbyde opgaven med rådgivning og
projektering efter reglerne og EU-udbud. Derudover må der tages forbehold for,
om der er entreprenører, som kan varetage entreprisen mht. kloakering indenfor
nedenstående projektplan og evt. vejrlig, der kan forsinke fuldførelsen.
Projektplan :
1.nov. – 31. december 2018: Drøftelser med de berørte parter. (2md)
1. jan – 1. maj 2019: Udbud af rådgivning, offentligt udbud (4 md.)
1.maj- 1. juli 2019: Rådgiver projekterer (2 md.)
1. juli- 1. oktober 2019: Udbud af anlægsopgaven- licitation efter tilbudsloven (3
md)
1. oktober 2019 – 1. juli 2020: Gennemførsel af kloakering (9 md hen over
vinteren)
Dermed skal Naturstyrelsen venligst anmode om fristforlængelse for gennemførsel
af kloakering til 1. juli 2020.
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