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Spildevandsindsats sættes i bero  
 

Faxe Kommune sætter spildevandsindsatsen i det åbne land i bero indtil 

der foreligger nye vandplaner 

 

Det har Teknik- og Miljøudvalget i Faxe Kommune besluttet den 26. maj 

2014. 

Usikkerhed udsætter beslutning  

”Baggrunden er, at vi ikke ved, om de nye vandplaner vil ændre rensekra-

vene for ejendommene i det åbne land”, oplyser Ivan Lilleng, formand for 

Teknik- og Miljøudvalget. ”Når staten offentliggør nye vandplaner - som vi 

forventer sker i slutningen af i år - genoptager vi spildevandsplanerne. Med 

en udsættelse sikrer vi, at berørte grundejere ikke etablerer renseanlæg, 

som senere viser sig forkerte.”   

Informationsbrev og nye påbud til grundejerne 

Alle grundejere, som har fået påbud om at forbedre spildevandsrensnin-

gen, vil få brev om, at påbuddet sættes i bero. Når der er vedtaget nye 

vandplaner, vil grundejerne blive kontaktet igen. 

”Det giver desværre ekstra arbejde og besvær for alle, men vi synes, at 

det er væsentligt, at grundejerne investerer i anlæg, som opfylder de ny-

este rensekrav. Det er jo en investering, som skal holde mange år frem” 

afslutter Ivan Lilleng.   

Rensekrav og tidsfrister 

I forbindelse med de nye vandplaner gennemgår Naturstyrelsen miljømå-

lene for vandløb og søer. Denne gennemgang og de nye vandplaner kan 

eventuelt ændre rensekrav og tidsfrister for spildevandsrensningen i det 

åbne land.  

Spørgsmål 

 

Har du som grundejer spørgsmål til påbud og sagsbehandling på området, 

kan du kontakte Center for Teknik & Miljø, Maja Rohr Hansen på e-mail 

mrohr@faxekommune.dk eller tlf. 56 20 30 06.  

 

Postadresse: 

Natur & Miljø 

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 

 

Telefon: 56 20 30 00 

Telefax : 56 20 30 01 

www.faxekommune.dk 

 

Kontoradresse: 

Industrivej 2 

4683 - Rønnede 

 

Direkte: 56203073 

Mail: po-

jec@faxekommune.dk 

 

Dato 27-05-2014 
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Kontaktpersoner 

 

Ivan Lilleng, formand for Teknik- og Miljøudvalget, tlf. 30 51 83 21, e-mail 

ivli@faxekommune.dk  

 

Marianne Spang Bech, Centerchef, Faxe Kommune, tlf. 29 11 00 30, e-mail 

mabeb@faxekommune.dk  
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