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1. Indledning

Faxe Kommune giver hermed tilladelse i henhold til § 28, stk. 3 og § 30, stk. 1. i miljøbeskyttelseslovens1 til 
afledning af spildevand fra grundvandssænkning på Energivej 35, 4690 Haslev til spildevandskloak som 
ansøgt. 

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige spildevandskloak kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, se klagevejledning i afsnit 7. 

Hvis ikke tilladelsen er udnyttet senest 3 år efter den er meddelt, bortfalder den.

Udkast til tilslutningstilladelsen har været til udtalelse hos:

 Hoffman
 Faxe Forsyning A/S 

De fremsendte oplysninger er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse. 

2. Baggrund

Faxe Kommune har den 31. september 2020 modtaget en ansøgning om tilslutning af spildevand fra 
grundvandssænkning, til det offentlige kloaksystem fra Hoffman.

Spildevandet stammer fra en grundvandssænkning i forbindelse med bygning af nyt flisværk hos Haslev 
Fjernvarme. Energivej 35, 4690 Haslev.

1 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.
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3. Vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale giver Faxe Kommune hermed tilladelse til tilslutning af spildevand 
fra grundvanssænkning til den offentlige kloak på følgende vilkår:

3.1. Generelle vilkår
1. Tilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksomheden: 

 Spildevand fra grundvandssænkning

2. Et eksemplar af tilladelsen samt en opdateret plan over tilslutning til kloak skal findes på adressen 
og være kendt af den driftsansvarlige. 

3. Tilladelsen er tidsbegrænset og udløber 1. januar 2021

3.2. Indretning

1. Tilslutningen skal indrettes således, at der ikke kan tilbedes overfladevand fra de omkringliggende 
arealer.

3.3. Drift

4. Faxe Kommune skal straks underrettes om utætheder, skader og lignende samt om hvordan 
virksomheden vil udbedre utætheder mv.

5. Hvis vandtilstrømningen er i størrelsesorden 1-2 l/s skal I benytte brønd HA0115S

Hvis vandtilstrømningen er større end 2 l/S skal I benytte brønd HO0120F. Ved benyttelse af brønd 
HO0120F skal Faxe Forsyning adviseres om mængder og hvor mange l/s

3.4. Grænseværdier
6. Spildevandet fra grundvandssænkningen må ikke overskride grænseværdierne i tabel 1. 

Tabel 1. Grænseværdier for afledning af spildevand til kloak
Parameter (Kravværdi)2

pH 6,5 – 9,0
Temperatur 50 °C

Mineralsk olie 20 mg/l
(10 mg/l)

Suspenderet stof 500 mg/l
Kobber (Cu) 500 µg/l
Cadmium (Cd) 3 µg/l
Bly (Pb) 100 µg/l
Zink (Zn) 3000 µg/l
Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger3

2 Vejledning 2 af 1. februar 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.
3 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr.1071 af 28. oktober 2019
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3.5. Tilsyn og kontrol
7. Til kontrol af, at grænseværdierne overholdes, skal virksomheden hvert år lade udtage en 

repræsentativ stikprøve fra spildevandet. Spildevandet skal analyseres for de parametre, der 
fremgår af tabel 1. 

Tilsynsmyndigheden kan dog på forlangende (ved begrundet mistanke) kræve, at der udtages 
prøver af spildevandet for at kunne belyse spildevandsforholdene fra virksomheden, dog højst 2 
gange om året.

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

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

9. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden kontakte Faxe Kommune. 

10. Udgifter til prøvetagning afholdes af virksomheden. 

11. Ansøger skal føre driftsjournal over mængden af spildevand der føres til kloak. 

Oplysningerne skal forvises Faxe Kommune på forlangende og opbevares i 5 år. 

3.6. Generelle oplysninger

Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Faxe Kommune. 

Faxe Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nærværende 
tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige i forhold til recipient, drift 
af renseanlæg, eller ændringer i renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så 
fald blive varslet og efter høring meddelt som påbud. 

Tilladelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Ved driftsuheld eller spild, der kan have betydning for regn- og spildevandsafledningen, skal Faxe Forsyning 
A/S, straks underrettes på telefon 70 26 02 07. Efterfølgende orienteres Faxe Kommune på 56 20 30 00.

3.7. Offentliggørelse
Tilladelsen er den 4.9.2020 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, fr@friluftsraadet.dk oestsjaelland@friluftsraadet.dk
 Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk 

mailto:dnfaxe-sager@dn.dk
mailto:faxe@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:oestsjaelland@friluftsraadet.dk
mailto:seost@sst.dk
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4. Spildevandsteknisk beskrivelse
Den spildevandstekniske beskrivelse bygger på ansøgers oplysninger om spildevandsforholdene.

4.1. Ansøgers oplysninger
Kontaktperson: Faruk Kurtis, fak@hoffmann.dk

4.2. Anlæggets beliggenhed
Grundvandssænkningen er placeret på Energivej 35, 4690 Haslev. Anlæggets placering fremgår 
situationsplanen i bilag 1. 

4.3. Spildevandets sammensætning

Spildevandet består af grundvand fra grundvandssænkning i forbindelse med etablering af nyt Flisværk. Det 
forventes at spildevandet ikke indeholder miljøfremmede stoffer.

5. Spildevandsteknisk vurdering

5.1. Beliggenhed og planforhold
Virksomheden ligger i et område, der i kommunerammeplan er udlagt til erhverv. Området er omfattet af 
lokalplan 500-90. 

5.2. Indretning og drift
For at undgå at spildevandet belastes med overfladevand, stilles der vilkår om at anlægget skal indrettes 
således, at der ikke kan til ledes overfladevand fra de omkringliggende arealer. 

For at sikre kloaknettet, stilles der vilkår om maksimal til ledning i sekundet og hvilken brønd anlægget skal 
tillede spildevandet til.

5.3. Spildevandets sammensætning
Anlægget er placeret i område der ikke er kortlagt eller områdeklassificeret efter jordforureningsloven.  
Spildevandet forventes deraf ikke at indeholde nogen miljøfremmede stoffer.

Som en sikkerhed stilles der vilkår om kontrol af spildevandet.

5.4. Kravværdier, prøvetagning og egenkontrol
På baggrund af ovenstående, stilles der i tilladelsen vilkår om hvilke kravværdier for pH, temperatur, 
suspenderet stof, tungmetaller, og mineralsk olie, spildevandet skal overholde.

For at en karakterisering af spildevandet, samt kontrollere at grænseværdierne overholdes, stilles der vilkår 
om, at virksomheden hvert år skal udtage en repræsentativ stikprøve fra anlægget, til analyse for de 
parametre, der fremgår af tabel 1.

Der stilles vilkår om hvem og hvordan prøverne skal udtages og analyseres. Endvidere stilles der vilkår om, 
hvordan virksomheden skal forholde sig ved overskridelse af grænseværdierne.

Der stiles vilkår om, at ansøger skal føre driftsjournal, der dokumentere mængden af spildevand der udledes 
til kloak. Oplysningerne skal forvises Faxe Kommune på forlangende og opbevares i 5 år.
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5.5. Natura2000 og bilag IV
Det nærmeste habitatområde 142, Sø Torup Sø og Ulse Sø ligger 3,6 km fra anlægget. Det nærmeste 
fuglebekyttelsesområde nr. 101,  Søer ved Bregentved og Gisselfeld ligger 2,5 km væk.   Ca. 7 km væk 
ligger habitatområde 194 , Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen og fuglebekyttelsesområde 91, 
Holmegårds Mose og Porsmose . 

Der er ingen bilag IV arter i nærheden. 

Faxe Kommune vurderer at spildevandet ikke indeholder stoffer som kan påvirke nærliggende Natura2000 
områder og Bilag IV arter.

5.6. Bemærkninger til udkast
Faxe Forsyning A/S har accepteret udledningen til kloak.

5.7. Samlet vurdering
Faxe Kommune vurderer, at afledningens omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan 
gives tilladelse til afledning af processpildevand fra virksomheden, som beskrevet i den spildevandstekniske 
beskrivelse. Spildevandet forventes ikke at påvirke renseanlæggets udledningskrav.
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6. Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

De klageberettigede er:

 Ansøger.
 Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
 Sundhedsstyrelsen.
 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.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også 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, eller, hvis sagen 
påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1 Situationsplan
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Bilag 2 Kloaktegninger
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