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1. Indledning

Faxe Kommune meddelte den 4. maj 2017 miljøgodkendelse samt nedsivningstilladelse af overfladevand fra 
Karise Haveaffaldsplads til AffaldPlus. Nedsivningstilladelsen blev påklaget til miljø- og 
fødevareklagenævnet og blev den 6. september 2018 hjemsendt til forsynet behandling. Som følge heraf, 
lod Affald Plus overfladevandet analysere for pesticider. Analyserne påviste flere forskellige pesticider og 
nedbrydningsprodukter i koncentrationer over drikkevandskriterierne. Den 2. september 2019 lukkede 
Affaldplus, Karise Haveaffaldsplads.

Nedsivningstilladelsen udløb den 6. september 2019 som følge af nævnsafgørelsen 

AffaldPlus ønsker at etablere et mindre areal med asfalt med fald mod afløb, hvor alt haveaffald skal 
modtages. Dette kobles på Faxe Forsynings spildvandsledning.

For at sikre en miljømæssig forsvarlig åbning af pladsen, indtil en permanent løsning er på plads, ændres en 
række vilkår i miljøgodkendelsen, så der kan foregå nedsivning i en begrænset periode, indtil den nye 
asfaltplads er etableret med afløb til spildevandskloakken, dog senest til 1. juni 2021.

Faxe Kommune meddeler hermed midlertidig nedsivningstilladelse til I/S AffaldPlus, Karise 
Haveaffaldsplads. Virksomheden ligger Dalbyvej 6, 4653 Karise på nordlige del af matr. nr. 3a Karise Gde., 
Karise. Samtidig fjernes midlertidigt vilkår 5, 6, 8 og 17 fra gældende miljøgodkendelse af 4. maj 2017, som 
så suppleres og skærpes i nærværende tilladelse. Tilladelsen er gældende til og med 1. juni 2021.

Tilladelsen til nedsivning af overfladevand fra pladsen via faskine, sivebed og sivebassin, gives efter 
miljøbeskyttelseslovens1 § 19, stk. 1 samt spildevandsbekendtgørelsens2 § 40.
Midlertidig ændring af vilkår i miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelsesloven § 41 og 41 a stk. 2 
punkt 1.

Tilladelsen meddeles I/S AffaldPlus, som er ansvarlig for, at virksomhedens aktiviteter sker i 
overensstemmelse med denne tilladelse.

Udkast til tilladelsen har været til udtalelse hos følgende:

 I/S AffaldPlus via af ansøger FM Larsen.
 Karise Vandværk

Der er indkommet bemærkninger fra Affaldplus. Dissse fremgår på side 6.

Tilladelsen til nedsivning af overfladevand fra haveaffaldspladsen kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, se klagevejledning i afsnit 8. Klagefristen er den 13. oktober 2020.

1 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse
2 Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
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2. Generelle oplysninger om virksomheden 

Virksomhedens aktiviteter på haveaffaldspladsen Dalbyvej 6, 4653 Karise reguleres efter miljøgodkendelse 
af 4. maj 2017, samt § 42 i miljøbeskyttelsesloven, som giver Faxe Kommune mulighed for at give påbud 
om, at uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening nedbringes. 

Ansøger: AffaldPlus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved

Kontaktperson: Allan B. Johansen
ABJ@affaldplus.dk
Tlf. nr. 21420960

Nedsivningstilladelsens vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale giver Faxe Kommune hermed Karise Haveaffaldsplads tilladelse 
til nedsivning af overfaldevand fra haveaffaldspladsen på følgende vilkår:

3.1 Tilladelsens omfang 
1. Der må udelukkende afledes overfladevand fra de beskrevne arealer til faskine, sivebed og 

sivebassin. 

3.2 Indretning og drift
2. Anlægget skal dimensioneres således, at det ikke giver anledning til overfladeafstrømning til de 

omkringliggende naboarealer, herunder vejarealer.

3. Såfremt der under etablering bliver behov for ændringer i dimensionering og udformning af 
regnvandssystemet, skal Faxe Kommune, Center Plan og Miljø orienteres herom og tage stilling til, 
om det kræver yderligere tilladelse.

4. I forbindelse med etablering af faskine, sivebed og sivebassin, skal afstandskravet på 25 m til 
nærmeste dræn overholdes. Hvis afstandskravet ikke kan overholdes, skal drænet omlægges til 
lukkede rør.

5. Sandfang skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. 

6. Sivebed og sivebassin skal oprenses efter behov. I forbindelse med den første oprensning af 
sivebassinet, kontaktes Faxe Kommune, inden oprensningen, for en afklaring af § 3-status.

7. Hvis det bliver nødvendigt at anvende tømidler på pladsen, skal dette forud for anvendelsen 
godkendes af Faxe Kommune. Produktbladet/beskrivelse af stoffets indhold og nedbrydelighed skal 
sendes til Faxe Kommune, Center Plan og Miljø som vil vurdere stoffets eventuelle belastning for 
overfladevand og grundvand.

8. Der må ikke anvendes sprøjtemidler (pesticider) på haveaffaldspladsen.

9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner.
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Tabel 1: Affaldsfraktioner, forventede mængder og oplag
Fraktion Betegnelser EAK-koder 

Eksempler
Årlig mængde

(t)
Maksimalt oplag

(t)
Oplag

Haveaffald Grene, afklip 20 02 01 1400 25 Grene og afklip i 
containere.

Haveaffald Stød og rødder 20 02 01 30 5 I containere.
Plastposer Plastposer fra 

håndtering af 
haveaffald

20 01 39 0,5 - I affaldsbeholder.

10. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og 
må kun opbevares i de dertil beregnede containere eller beholdere.

11. Haveaffald skal opbevares på tæt belægning uden mulighed for bortledning af overfladevand.

12. Spild skal opsamles senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag. Der skal føres fysisk opsyn på 
pladsen hver 2. dag. Der skal 2 gange dagligt føres visuelt opsyn via kameraer, og større spild skal 
straks samles op.

13. Der skal etableres et nødberedskab i form af opsugningsmateriale til indsats mod evt. brud på 
hydraulikslanger.

3.3 Kontrol af drift
14. Virksomheden skal lade udtage prøver med henblik på at analysere overfladevandet minimum hver 

2. måned, første gang senest 14. efter genåbning. Der skal måles for de stoffer nævnt i 
drikkevandsbekendtgørelsen3, bilag 2. Hvis der på grund af manglende nedbør ikke kan udtages 
prøver, skal de udtages snarest herefter.

15. Alle spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et af akkrediteret laboratorium/firma i henhold 
til miljøkvalitetsbekendtgørelsen4.

Analyseresultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden straks efter, at virksomheden har modtaget 
analyseresultaterne.

16. Udgifter til prøvetagning afholdes af virksomheden. 

17. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

 Dato for oprensning af sivebed og sivebassin.
 Dato for tømning af sandfang.

Driftsjournalerne skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende og opbevares tilgængeligt for 
tilsynsmyndigheden. 

3.4 Generelt 
18. Ved ejerskifte eller ophør af virksomheden, skal tilsynsmyndigheden underrettes så snart dette 

forhold er kendt og helst 4 uger før ophør/ejerskifte.

3. Generelle oplysninger 
Faxe Kommune kan til enhver tid ændre vilkårene i tilladelsen, hvis forhold med hensyn til renere teknologi 
eller ændringer i lovgivningen taler herfor.

3 Bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
4 Bekendtgørelse nr. 1071 af 28.oktober 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger
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Hvis spildevandsforholdene ændres i forhold til den spildevandstekniske beskrivelse, skal virksomheden 
kontakte tilsynsmyndigheden senest 2 måneder inden ændringen foretages. Tilsynsmyndigheden vil herefter 
vurdere, om ændringen kræver revision af tilladelsen.

Hvis der ved inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, 
skal installationen efterses og skader udbedres. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om utætheder, 
skader og lignende der kan have betydning for grundvandet.

4. Udtalelse

Udkastet til tilladelsen har været til udtalelse hos:

 Karise Vandværk
 Affaldplus

Der er indkommet følgende bemærkninger:

Fra affaldplus er modtaget bemærkninger markeret med kursiv, og Faxe Kommunes bemærkninger til disse 
anført som normal tekst:

 I indledningen bør der tilføjes inden sidste linie i 1. afsnit; AffaldPlus lukkede Karise 
Haveaffaldsplads med virkning fra den 2. september 2019.
Ordet Affaldplus er indsat i sætningen.

 Afsnit 3.2, pkt. 11; Haveaffald skal opbevares i væsketætte containere uden …
Formuleringen af vilkår 11 er taget fra standardvilkårsbekendtgørelsen, og er dækkende for at 
hindre, at forurenet overfladevand nedsiver.

 Afsnit 3.3, pkt. 14; Det er ikke muligt at garantere prøveudtagning, hvis ikke der er regnvejr i en 
periode omkring prøveudtagningstidspunktet. Måske kan teksten suppleres med ”Hvis det ikke 
er muligt at udtage prøver til analyse pga. vejrforhold, skal der udtages prøve hurtigst muligt 
herefter.
Sætningen: ” Hvis der på grund af manglende nedbør ikke kan udtages en prøve, skal den 
udtages snarest herefter.” tilføjes vilkår 14.

 Afsnit 3.3, pkt. 14, fortsat; Der er ikke belæg for at analysere for andet end de pesticider, som 
forekommer i størst koncentration og derfor bør kravet begrænses til AMPA, Glyphosat, MCPA.
I de analyser der er udtaget fra juni 2019 frem til marts 2020, er det ikke kun de tre nævnte 
stoffer der har overskredet 1 µgram/l. Der er derudover en række stoffer som blev detekteret 
men holdte sig under kravværdien til drikkevand på 1 µgram/l. Der er således ikke grundlag for 
at sige, at der kun kan forventes AMPA, Glyphosat og MCPA i haveaffaldet. Det er derfor Faxe 
Kommunes vurdering, at der bør analyseres for de pesticider, som Karise Vandværk skal 
analysere for, i boringskontrollen, nævnt i drikkevandsbekendtgørelsens bilag 2.

5. Offentliggørelse
Tilladelsen er den 15. september 2020 blevet offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen er sendt til:

 Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk    
 Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd. Faxe, faxe@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk  
 Friluftsrådet v/Poul Petersen, poulp@get2net.dk
 Greenpeace, info.dk@greenpeace.org 

mailto:dnfaxe-sager@dn.dk
mailto:faxe@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:poulp@get2net.dk
mailto:info.dk@greenpeace.org
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 Karise Vandværk, admin@karise-vandvaerk.dk 

6. Spildevandsteknisk beskrivelse

Den spildevandstekniske beskrivelse bygger på virksomhedens oplysninger om spildevandsforholdene.

6.1 Beliggenhed
AffaldPlus ønsker, at etablere ny døgnåben haveaffaldsplads på Dalbyvej i Karise. Haveaffaldspladsen 
etableres på Dalbyvej 6, 4653 Karise, på den nordlige del af matr. nr. 3a Karise Gde., Karise.

Planforhold
Pladsen er omfattet i kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan 200-24 begge vedtaget 14. marts 2017. 
Derudover er en mindre del af pladsen omfattet af landzonetilladelse meddelt den 15. november 2017.

Området er ikke nævnt i Faxe Kommunes spildevandsplan 2016-2121.

6.2 Indretning og drift
På pladsen er et areal med belægning af coloc-sten, samt et areal med græsarmering. Det samlede areal 
udgør 2.225 m2. Haveaffaldspladsen er som udgangspunkt med fald mod yderbegrænsningen.

En del af overfladevandet ledes på den vestlige side af pladsen til en vandrende (dybdelinje i belægningen), 
hvor der er placeret afløbsriste. Herfra ledes overfladevandet via stikledninger (lukkede rør)mod en 
nedsivningsfaskine, med dimensionerne 0,7x0,8. Faskinen fyldes med singles, med en hulrumsprocent på 
ca. 25-30. Fra faskinen er der afløb (2 l/s) til brønd 1009 med overløb til et åbent sivebassin.

Den resterende del af pladsen afvandes til trug (dybdelinje i belægningen) langs den indvendige side af 
volden mod sydøst. Fra trugene føres overfladevandet under volden til et sivebed på modsatte side af 
volden. Sivebedet er en åben grøft.

I tilfælde af overbelastning af faskine og sivebed, vil vandet løbe fra hhv. faskinen via brønd 1009 og 
sivebedet til det åbne sivebassin nord for pladsen. Sivebassinet har et volumen på 225 m3. Der er ikke 
overløb fra sivebassinet. Sivebassinet forventes det meste af tiden at være vådt.

Der etableres sandfang (70 liter) i alle nedløbsbrønde. Sivebed og sivebassin rensens mekanisk efter behov.

Afløbsplan for haveaffaldspladsen vedlagt som bilag 2.

Haveaffald modtages i tætte containere.

Minimum hver anden dag udføres en fysisk rundering hvor spild opsamles. To gange dagligt udføres opsyn 
via overvågningskameraer.

6.3 Spildevandets sammensætning
Spildevandet er overfladevand fra pladsen. Vand fra containerne nedsives ikke på pladsen.

7. Spildevandsteknisk vurdering

7.1 Indretning og drift
På pladsen etableres med coloc-sten og græsarmering. Det samlede areal udgør 2.225 m2. Overfladevand 
fra pladsen ledes til henholdsvis faskine og sivebed. I tilfælde af overbelastning af faskine og sivebed, vil 
vandet løbe fra hhv. faskinen via brønd 1009 og sivebedet til det åbne sivebassin nord for pladsen. 
Sivebassinet har et volumen på 225 m3. Der er ikke overløb fra sivebassinet. 

Faxe Kommune stiller vilkår om, anlægget skal dimensioneres således, at det ikke giver anledning til 
overfladeafstrømning til de omkringliggende naboarealer, herunder vejarealer. Såfremt der under etablering 

mailto:admin@karise-vandvaerk.dk
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bliver behov for ændringer i dimensionering og udformning af regnvandssystemet, skal dette meddeles Faxe 
kommune.

Virksomheden har oplyst, at der etableres sandfang på 70 liter i alle nedløbsbrønde. Faxe Kommune stiller 
vilkår om, at sandfangene skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. 

Virksomheden har oplyst, at sivebed og sivebassin renses mekanisk efter behov. Da sivebassinet forventes 
at være vådt det meste af siden, er der mulighed for, at bassinet naturmæssigt kan få karakter af en sø. 
Faxe Kommune stiller derfor vilkår om, at sivebed og sivebassin skal oprenses efter behov, men at 
virksomheden inden den første oprensning af sivebassinet, skal kontakte kommunen for en afklaring af § 3-
status.

Virksomheden har oplyst, at der ikke forventes anvendt vejsalt på pladsen. Faxe Kommune stiller vilkår om, 
at såfremt det bliver nødvendigt at anvende tømiddel på pladsen, skal tømiddlet godkendes af kommunen 
inden brug. Der må ikke anvendes sprøjtemidler på pladsen.

7.2 Vurdering
Fra haveaffaldspladsen er der ca. 165 meter til vandløbet nord for pladsen. 

Øst for haveaffaldspladsen er der på drænkort optegnet et dræn. Drænet er umiddelbart placeret mindre end 
25 meter fra pladsen. Ejer har oplyst, at der formodentlig er tale om en hovedledning fra markdrænet, og at 
det kan være en lukket ledning. AffaldPlus forventer en afklaring af dette i forbindelse med gravearbejdet på 
projektet. Hvis ledningen ikke er lukket og ligger inden for de 25 meter af nedsivningen, vil drænet blive lagt i 
lukket rør.

Faxe Kommune stiller vilkår om, at hvis afstandskravet på 25 meter fra dræn til faskine, sivebed og/eller 
sivebassin, ikke kan overholdes, skal drænet omlægges til lukket rør.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at hvis alle dræn der ligger inden for 25 meter af faskine, sivebed og 
sivebassin, lægges i lukkede rør, vil nedsivning af overfladevand fra pladsen, ikke påvirke vandløbet.

Fra pladsen er der ca. 93 meter til nærmeste almene vandboring (218.1186) i skoven mod øst, og ca. 120 
meter til vandboring 218.720 mod syd. 

Der stilles vilkår om, at haveaffald skal opbevares på tæt belægning uden mulighed for bortledning af 
regnvand. 

Der stilles vilkår om, at mindre spild skal opsamles mindst hver anden dag. Der skal føres visuelt kontrol via 
overvågningskamera to gange dagligt, og større spild skal opsamles hurtigst muligt. 

For at kunne foretage en løbende vurdering af, om driften på pladsen fungerer som tiltænkt, stilles der vilkår 
om, at der skal udtages prøver af overfladevandet som analyseres for en række pesticider. For at udtage 
prøverne, kræves der en vis mængde nedbør. En del af vilkåret er derfor, at hvis prøven ikke kan udtages på 
grund af manglende nedbør, så skal de udtages snarest derefter.

På pladsen vil der komme personbiler samt lastbiler til afhentning af haveaffald. Det forventes at hverken 
personbiler eller lastbiler opholder sig på pladsen i længere tid og der er ikke tale om parkering. Risikoen for 
spild af olie eller brændstof forventes derfor ikke at være ret stor. Det forventes dog, at der på nogle dage vil 
komme mange personbiler. Der er derfor stillet vilkår om, at der skal etableres nødberedskab i form af 
opsugningsmateriale, til indsats mod brud på hydraulikslanger.

Hydrogeologisk vurdering
Karise vandværk indvinder drikkevand fra boring DGU. Nr. 218.1186. Og boringen er beliggende 90 m fra 
nedsivningsanlægget.

Der er udarbejdet en hydrogeologisk redegørelse af rådgivningsfirmaet Orbicon med seneste version den 
14. november 2019. På baggrund af dette, vurderer Faxe Kommune, at det ikke hydrologisk kan udelukkes 
at nedsivningen af spildevand kan påvirke vandindvindingen i boring DGU. Nr. 218.1186.
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Orbicon konkluderer i redegørelsen, at nedsivning af overfladevand fra Karise Haveaffaldsplads, hvor 
haveaffald lå frit på overfladen, næppe vil kunne detekteres ved vandværksboringen og under alle 
omstændigheder ikke i koncentrationer over kvalitetskriteriet. Ydermere er tilstanden af det terrænnære 
grundvands kemiske tilstand opgjort til at være i ringe, i basisanalysen til vandrammeplanen 2015-2021.

Seneste måling af spildevand viste et indhold af AMPA på 0,28 μg/l. Denne måling er foretaget 6 måneder 
efter at pladsen blev taget ud af brug og. Inden målingen har pladsen været spulet.

Spildevandets indhold af pesticider vil deraf kun stamme fra de pesticider der er bundet i jord som 
spildevandet kommer i kontakt med. Det kan for eksempel være fra jord mellem colocsten eller slam og jord i 
spildevand/dræn systemment.

Koncentrationen af pesticider i grundvandsmagasinet direkte under haveaffaldspladsen er ikke målt, men 
der er ikke fundet spor af pesticider i nærliggende drikkevandsboring.

Haveaffaldspladsens bidrag til grundvandsdannelsen er ikke kendt men vurderes i benævnte notat fra 
Orbicon, til kun at være en begrænset andel af den samlede grundvandsdannelse i området. En 
koncentration i spildevandet på 0,28 vurderes derfor til ikke at medføre at kvalitetskravene i 
bekendtgørelsen5 på 0,1 og 0,5 overskrides.

Vurderingen er under forudsætning af koncentrationen i spildevandet ikke stiger væsentligt i forhold til 
målingen af 16. marts 2020.

En midlertidig åbning af haveaffaldspladsen på højest 10 måneder, hvor der kun nedsives spildevand som 
ikke har været i kontakt med haveaffaldet må forventes ikke at ændre væsentligt på grundvandssituationen i 
området.

Forhold til planer
Faxe Kommune har ikke udarbejdet en samlet vandforsyningsplan siden kommunesammenlægningen i 
2007. Det er derfor vandforsyningsplanen for gamle Fakse Kommune der er gældende. Da 
nedsivningstilladelsen ikke vurderes at udgøre en risiko for drikkevandsboringer i området, er denne ikke i 
strid med vandforsyningsplanen.

Faxe Kommune har ikke udarbejdet en indsatsplan for drikkevand i kommunen, hvorfor tilladelsen ikke kan 
holdes oppe mod denne.

Der er som nævnt udarbejdet kommuneplantillæg samt lokalplan for pladsen. Hvorfor nærværende tilladelse 
ikke er i strid med de planmæssige forhold for arealet.

Konklusion
 Spildevandet forventes, at have et begrænset indhold af pesticider. 
 Det er vurderet, at den tidligere nedsivning af spildevand ikke har forurenet væsentligt.
 Nærværende tilladelse til nedsivning vil foregå i en begrænset periode, 
 Haveaffaldet vil blive opbevaret i lukkede tætte containere, og ikke som før hvor det lå frit på 

pladsen.

På denne baggrund vurderer Faxe Kommune, at en midlertidig nedsivning ikke vil give anledning til 
væsentlig forurening og ikke vil være til risiko for vandindvindingen i området.

5 Bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 
grundvand
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Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen 
fremgår af tilladelsen side 3.

De klageberettigede er6:

 Ansøger.
 Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
 Landsdækkende organisationer og foreninger.
 Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk 
og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for 
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

Søgsmål
Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i 
miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 15. 
marts 2020, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

6 Se miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag 1 Situationsplan
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Bilag 2 Afløbsplan


