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Spildevandsfrist forlænges med næsten et år  
 

Dette er fastlagt i de netop offentliggjorte vandplaner, som skal for-

bedre vandmiljøet  
 

Danmark har den 30. oktober 2014 fået sine første vandplaner, som skal 

give renere vand og et rigere dyre- og planteliv i vandløb, søer og langs 

kysterne. 

 

I vandplanerne er fastlagt, at forbedring af spildevandsrensning i det åbne 

land i første vandplanperiode 2010-2015 skal være gennemført senest den 

30. oktober 2016, to år fra offentliggørelsen af vandplanerne. 

 

Spildevandsfrist forlænges med næsten et år 

 

Grundejere i Faxe Kommune, som har fået påbud om at forbedre spilde-

vandsrensningen senest den 31. december 2015, vil få forlænget fristen til 

den 30. oktober 2016. Kommunen forventer at udsende nye påbud i de-

cember 2014.  

 

”Vi finder det positivt, at staten har forlænget fristen med knap et år”, siger 

Ivan Lilleng, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faxe Kommune. 

 

Ingen ændringer af rensekrav 

 

Vandplanerne har ikke medført ændringer af krav til rensning af spilde-

vandet for de ejendomme, hvor grundejerne har fået påbud af Faxe 

Kommune. 

 

”Vi er glade for, at vi satte spildevandsindsatsen i bero i maj 2014, så 

grundejerne nu kan være helt trygge ved, at vores påbud er i overens-

stemmelse med de nyeste statslige rensekrav. Hvis der er grundejere, som 

ønsker at etablere et nyt spildevandsanlæg i år for at udnytte håndvær-

kerfradraget, vil jeg gerne opfordre til, at de hurtigst muligt sender en an-

søgning om spildevandstilladelse til Faxe Kommune, så Center for Teknik & 

Miljø kan påbegynde behandling af ansøgningen snarest muligt” afslutter 

Ivan Lilleng. 
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På mindst 1.200 ejendomme skal spildevandsrensningen forbedres 

 

Vandplanerne fastlægger, at der i Faxe Kommune skal ske forbedret spil-

devandsrensning på mindst 708 ejendomme senest den 30. oktober 2016. 

 

I anden vandplanperiode 2016-2021 skal der ske forbedret spildevands-

rensning på mindst 526 ejendomme. Kommunen skal gennemføre mindst 5 

påbud pr. 1.000 indbyggere pr. år, dvs. mindst 175 påbud pr. år. Plan herfor 

forventes drøftet i Teknik- og Miljøudvalget i begyndelsen af 2015. 

 

Faxe Kommune er én af 17 kommuner, hvor staten har accepteret, at spil-

devandsindsatsen er så stor, at indsatsen ikke kan afsluttes i første vand-

planperiode. Tilsvarende kommuner er bl.a. Lolland, Guldborgsund, Næst-

ved og Odsherred.  

 

 

 

 

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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