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Varsel af påbud om revision af vilkår for afledning af spildevand til det kommunale spildevandssystem fra Vaskecentret Høje-Taastrup, Letland Alle 2, 2630 Taastrup
Høje-Taastrup Kommune varsler hermed påbud om revision af virksomhedens tilslutningstilladelse
til at aflede spildevand til det kommunale kloaksystem.
På nuværende tidspunkt er vilkår for virksomhedens afledning af spildevand til det kommunale kloaksystem begrænset til byggetilladelsens vilkår. Der er således ikke fastsat særlige vilkår for virksomhedens drift af rensningsanlæg m.v. Revisionen af tilslutningstilladelsen foretages idet kommunen har vurderet, at de hidtidige vilkår for tilslutning af spildevand til det kommunale kloaksystem
er utilsvarende.
De reviderede vilkår er udarbejdet på baggrund af vedlagte spildevandstekniske redegørelse samt
tilsyn på virksomheden. Vilkårene fremgår af et særskilt dokument og er kommunens betingelser
for, at virksomheden kan aflede spildevandet til kommunens kloaksystem.
Lovgrundlag
Påbuddet vil blive meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens1 § 30, stk. 1. ifølge hvilken kommunen kan
påbyde ændrede vilkår for et spildevandsanlæg hvis tidligere vilkår må anses som utilstrækkelige
eller uhensigtsmæssige.
Inden kommunen beslutter at meddele påbuddet, skal jeg gøre virksomheden opmærksom på retten til at udtale sig i sagen, således at virksomhedens synspunkter kan indgå i overvejelserne om
påbuddet. Du bedes især oplyse om hvilke omkostninger, fordele og ulemper en påbudsbeslutning
vil have for virksomheden. Eventuelle bemærkninger til den fremsendte reviderede tilslutningstilladelse bedes fremsendt til Høje-Taastrup Kommune senest den 20. maj 2010.
Desuden skal jeg oplyse om, at virksomheden har ret til aktindsigt i sagens dokumenter. Hvis dette
ønskes, kan tidspunktet for gennemsyn af sagen aftales telefonisk på tlf. 43 59 12 37.
Hvis der er spørgsmål til dette brev er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 43 59 12 37 eller
via tmc@htk.dk.
Med venlig hilsen

Mette Henningsen
Miljømedarbejder

Kopi til: RC Miljø ved Ronald Christiansen rc-miljoe@mail.dk

1 Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse
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