Høringssvar

09-05-2018
Kloakering Nørlev
Jeg skriver på vegne af min mor, Ebba Christiansen.
Hun er en ældre enlig - hun har mistet sin mand for få år siden
- dame på 83 år som jeg ikke kan se tjener noget formål,
at få kloakeret sin matrikel, hendes alder og helbred taget i betragtning.
Jeg vil derfor bede om, at man giver hende dispensation
og fritager hende for kloakering på matriklen Oktobervej 8.

06-04-2018
Spildevandskloakering Septembervej 7, Nørlev
Vi har ingen behov eller ønsker om at blive tilsluttet kloaknettet, fordi:
1. Vores septiktank fungerer upåklageligt.
2. Vi er kun 2 personer(pensionister)og bor på 48 m2.
En udgift hertil vil vælte vores budget.
3. Vi opholder os her kun få uger om sommeren.
4. Ingen udlejning.
5. Har kun haft sommerhuset siden december 2015, og fik ikke på
daværende tidspunkt oplysning om tilslutning til fælles kloaknet.
31-03-2018
Strandgårdsvej 10
Hvad betyder det for min ejendom og kan jeg blive pålagt udgifter ?

Administrationens bemærkning
Oktobervej 8, 9800 Hjørring. Der er etableret spildevandsledning i
oktobervej, denne blev anlagt i år 2010-2011. Krav om tilslutning er
besluttet til 1. dec. 2020.
Det nuværende private spildevandsanlæg er anlagt i år 1973.
Dermed er der ikke mulighed for, at give dispensation til det
nuværende anlæg, da det er over 20 år gammelt.
Der er foretaget grundvandsundersøgelse af området i forbindelse
med; Tillæg 1 : 2016 - Sommerhuskloakering [vedtaget af Byrådet
29.juni - 2016]. Grundvandsundersøgelsen har vist en
højgrundvandsstand i området. Hvormed de private
nedsivningsanlæg til spildevand ikke renser optimalt.
Septembervej 7, 9800 Hjørring. Der er etableret spildevandsledning
i septembervej, denne blev anlagt i år 2010-2011. Krav om
tilslutning er besluttet til 1. dec. 2020.
Det nuværende private spildevandsanlæg er anlagt i år 1973.
Dermed er der ikke mulighed for, at give dispensation til det
nuværende anlæg, da det er over 20 år gammelt.
Der er foretaget grundvandsundersøgelse af området i forbindelse
med; Tillæg 1 : 2016 - Sommerhuskloakering [vedtaget af Byrådet
29.juni - 2016]. Grundvandsundersøgelsen har vist en
højgrundvandsstand i området. Hvormed de private
nedsivningsanlæg til spildevand ikke renser optimalt.
Ejer har fået særskilt svar herpå. Det betyder at ejendommens
spildevand skal tilsluttes det offentlige kloaknetværk til 1. dec
2020. Udgifter er Tilslutningsbidrag til Hjørring Vandselskab a/s
samt Kloakarbejde på egen grund.

