Haveforeningen Hersted
2600 Glostrup
Cvr.nr.: 40708790

Spildevandsforholdene i Haveforeningen Hersted, 2600 Glostrup
Vedr.: matrikel 31 c og 31 f Herstedøster By, Herstedøster

Dato: 20. september 2019
Sags nr.: 09.10.00-K02-1-19

Albertslund Kommune skal hermed anmode Haveforeningen Hersted om at
fremsende oplysninger til Miljø & Teknik om de sanitære forhold på samtlige
havelodder i Haveforeningen Hersted.
Baggrund
Miljø & Teknik har den 6. september 2019 modtaget en henvendelse fra en
gruppe beboere, der er naboer til Haveforeningen Hersted. Beboerne oplyser
at der i flere af kolonihaverne er etableret sivetanke og at der især på varme
sommerdage lugter kraftigt af fæces i området.
Sanitære forhold på en ejendom skal være godkendt af kommunen. Med
henvisning til miljøbeskyttelseslovens 1 §19 og spildevandsbekendtgørelsens 2
§47-49 skal alle beboere i Haveforeningen have en tilladelse til nedgravning af
tank. Dette sker på baggrund af en ansøgning fra den enkelte kolonihaveejer.
Miljø & Teknik gør opmærksom på at håndteringen af spildevandet i
haveforeningen Hersted på ingen måde må udgøre en risiko for forurening af
den underliggende jord, udgøre en trussel for kvaliteten af det underliggende
grundvand, give anledning til lugtgener eller uhygiejniske forhold.
Frist for at fremsende oplysninger
Til den videre vurdering og lovliggørelse af spildevandsforholdene i
Haveforeningen Hersted har Miljø & Teknik brug for en oplistning af hvordan
kolonihaveejerne for hver af de 56 havelodder skiller sig af med deres
spildevand.
Opgørelsen skal sendes til miljo@albertslund.dk senest den 21.oktober
2019.
Hvis fristen ikke overholdes eller oplysningerne er mangelfulde vil Miljø &
Teknik overveje at varsle et påbud efter miljøbeskyttelseslovens §72.
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Miljø & Teknik
Miljø & Virksomheder

Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019
2 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3
og 4 (Træder i kraft 01/11 2019) Nr. 951 af 13. september 2019

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
mt@albertslund.dk
T 43 68 68 68

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig

Med venlig hilsen

Birgitte Larsen
Miljømedarbejder
Email: birgitte.larsen@albertslund.dk
Dir. telefon: 43 68 68 46

Kopi af dette brev er sendt til formand Bent Christiansen :
christiansenbent@gmail.com
samt Simon Alexander Nielsen sialni@hotmail.com, der har søgt Miljø &
Teknik om tilladelse til etablering af samletank på Haveforeningen Hersted 5
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