15. Godkendelse af spildevandsplan 2010-2020
Sagsnr.: 2008-015995

Sagens indhold

Kompetence: By

Åben sag

Forslag til Spildevandsplan 2010-2020 jf. bilag 1 har været i høring frem til den 20. maj 2010.
Der er indkommet 21 høringssvar heraf er 4 telefoniske. Høringssvarene giver ikke anledning til,
at pla-nen skal ud i fornyet offentlig høring.
Enkelte høringssvar har ført til rettelse af faktuelle fejl i planen, uden at det har betydning for
pla-nens primære formål.
Der har været en del høringssvar både for og imod kloakering af sommerhusområderne, heraf
knyt-ter en del af bemærkningerne sig til anlægsmæssige og tekniske spørgsmål, der ikke
reguleres med spildevandsplanen.
Generelt kan efterfølgende plantillæg komme på tale for at sikre hjemmelsgrundlag fx ved
separat-kloakeringer, omlægning af ledninger og placeringer af pumpestationer mv., som ikke
kunne forud-ses med de nuværende forudsætninger.
De enkelte høringssvar kan ses i sagens bilag 2.
Høringssvarende er resumeret i en hvidbog jf. bilag 3, og suppleret med bemærkninger fra
admini-strationen samt forslag til de rettelser bemærkningerne giver anledning til i forhold til
forslaget.

Teknik og Miljø anbefaler, at spildevandsplanen godkendes endeligt med de rettelser der ses af
hvidbogen

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsplanen påvirker ikke kommunens økonomi direkte, men forudsætter at
SK-forsyning løbende skal lånefinansiere til anlægsopgaver.

Økonomicenterets påtegning

Lånefinansierede anlægsinvesteringer i SK-forsyning vedr. spildevandsanlæg er ikke omfattet af
kommunens låntagning. Slagelse kommune kan stille garanti overfor nævnte
anlægsinvesteringer uden at kommunens låneramme bliver belastet.

Indstilling

Teknik- og Miljøcentret indstiller:
at det over for Byrådet anbefales, at spildevandsplanen godkendes endeligt med de rettelser
som ses af hvidbogen, hvorefter den offentliggøres
Teknik- og Miljøudvalget har 7. juni 2010 anbefalet. Steen Knuth (V) og Henrik Brodersen (O)
del-tog ikke.
Økonomiudvalget anbefaler

Beslutning

Godkendt
Helle Jacobsen V, Henrik Brodersen O og Jacob Borello Carlsen A, fraværende

Bilag
Forslag til spildevandsplan 2010-2020 (er tidligere udsendt til hele Byrådet)
Høringssvar
Hvidbog

