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HusCompagniet A/S 

Att. Kristian Hey 

Plutovej 3 

8700 Horsens 

 

CVR 36 97 29 63 

 

Sendt på mail til khe@huscompagniet.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilslutningstilladelse til etape 4 af Trebiens Allé, 4330 Hvalsø. 
Matrikel 11cv, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø 

Lejre Kommune meddeler hermed tilladelse til at tilslutte regn- og spildevand fra ovennævnte boligområde og 

til spildevandsforsyningens (Fors A/S’) separatkloak.  

 
Boligområdet er omfattet af kommunens lokalplan LK 78b, delområde B.  

Regnvandet vil blive ledt via Fors A/S’ eksisterende regnvandsbassin til Gundested Mose og videre til Isefjord, 

og spildevandet vil blive ledt til Hvalsø Renseanlæg. 

 

Lovgrundlag 
Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.1 

 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med 4 uger fra når den er meddelt.  

Klagefristen er som udgangspunkt ikke opsættende, så tilladelsen kan derfor udnyttes fra når den er meddelt.  

Hvis tilladelsen påklages, så kan klagenævnet dog bestemme at klagen har opsættende virkning. I så fald skal 

evt. påbegyndt arbejde omfattet af tilladelsen straks standses, og må herefter først genoptages når 

klagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis klager ikke får medhold i sin klage. 

Al udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb sker på bygherres egen risiko. 

 

Yderligere klagevejledning findes på side 9 - 10. 

 

 

 
1 Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 19. januar 2022 
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Vilkår for tilladelsen 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår. 

 
1. Tilladelsen omfatter tilslutning af regn- og spildevand til Fors A/S’ separatkloak som ansøgt om i mail 

fra rådgiver af 26. august 2022, samt i medfør af ovenstående lovgrundlag. Tilladelsen tager ikke 

stilling til øvrige forhold relateret til boligområdets etablering. 

 

2. Arbejdet skal udføres som vist i vedlagte projekttegninger (bilag 1). Eventuelle ændringer i forhold til 

tegningerne skal fremgå af ”som udført”-tegninger som skal sendes til kommunen snarest muligt efter 

arbejdets afslutning. 

 

3. Under arbejdets udførelse skal udskylning af sand, grus, ler og lignende materiale til Fors A/S’ kloakker 

og regnvandsbassin så vidt muligt undgås. Eventuelt udskyllet materiale i Fors A/S’ kloakker og/eller 

regnvandsbassin kan entreprenøren blive pålagt at fjerne for egen regning, ligesom Fors A/S kan fjerne 

det på entreprenørens regning. 

 

4. Hvis der under arbejdets udførelse konstateres forurening af jord eller grundvand, så skal arbejdet 

straks standses og Lejre Kommune kontaktes. Arbejdet må herefter først genoptages når kommunen 

har vurderet sagen og givet lov til genoptagelse. 

 

5. Ved akut forurening (oliespild el.lign. miljøuheld), såvel under arbejdets udførelse som i det færdige 

boligområde, skal forureningens udbredelse begrænses i videst muligt omfang og kommunens miljøvagt 

kontaktes via Alarm 112. Samtidig noteres og dokumenteres navn og evt. firmaoplysninger på 

forurener. 

 

6. Alt arbejde med lægning og tilslutning af boligområdets regn- og spildevandskloakker skal udføres af en 

af Sikkerhedsstyrelsen autoriseret kloakmester. Det påhviler bygherre at sikre at der hyres en 

autoriseret kloakmester til dette arbejde. Autorisation kan tjekkes i Sikkerhedsstyrelsens register.2 

 

7. Tilslutning af boligområdets regn- og spildevandskloak til den eksisterende separatkloak i Trebiens Allé 

må kun ske til de af Fors A/S anviste brønde. Jf. projektbeskrivelsen samt bilag 1. 

 

8. Alt spildevand fra boligområdet skal ledes til spildevandskloak, og regnvand skal ledes til 

regnvandskloak, jf. her dog vilkår 9. Det påhviler den autoriserede kloakmester at sikre at 

boligområdets regn- og spildevand afledes adskilt fra hinanden inde i området, og tilsluttes de korrekte 

respektive brønde.  

 

9. Der kan efter særskilt ansøgning i BOM (klik her for at åbne) meddeles tilladelse til at nedsive hele eller 

dele af den enkelte ejendoms regnvand lokalt indenfor skel.  

 

 
2 Link til Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister: https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister. I feltet ”Enhver” vælges 

”Kloakmestervirksomhed” 

http://www.bygogmiljoe.dk/
https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister
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Derudover har den enkelte ejendom lov til at opsamle og genbruge sit regnvand til havevanding, uden 

yderligere tilladelse fra kommunen.  

På samme måde har den enkelte ejendom lov til at genbruge sit regnvand til tøjvask og/eller toiletskyl, 

forudsat at der på ejendommen installeres egnede anlæg til dette efter bestemmelserne i 

bygningsreglementet, samt monteres bimålere i de afløb som vil skulle modtage genbrugt regnvand. 

 

10. Boligområdets regnvandskloak skal dimensioneres i henhold til tillæg 6 til kommunens spildevandsplan,3 

samt i øvrigt i henhold til Fors A/S’ anvisninger. 

 

11. De afledte mængder regnvand fra boligområdet og til tilslutningspunktet i Fors A/S’ eksisterende 

regnvandskloak må ikke overstige 78,4 liter pr. sekund. 

 

12. Boligområdets regnvandskloak skal udføres således, at den ved opstuvning til terræn ikke medfører 

overfladisk afstrømning af regnvand ind i haver eller mod bygninger, men udelukkende afstrømning ad 

den i bilag 2 angivne skybrudsvej. 

 

13. Al drift og vedligeholdelse af regn- og spildevandskloak udenfor skel til privat beboelse påhviler Fors 

A/S, medmindre andet aftales skriftligt mellem boligområdet og Fors A/S. Fors A/S kan dog ikke 

pålægges drift og vedligeholdelse af eventuelle terrænnære regnvandsanlæg som grøfter, faskiner etc. 

 

14. Al drift og vedligeholdelse af regn- og spildevandskloak indenfor skel til privat beboelse påhviler den 

enkelte grundejer. 

 

15. Stoffer, som kan forurene vandløb og søer, må ikke ledes til regnvandskloakken. Herunder, men ikke 

nødvendigvis begrænset til, følgende: 

a. Rester af olie, maling samt opløsningsmidler 

b. Sæbevand fra vask af køretøjer etc. 

c. Mos- og algebekæmpelsesmidler, som ikke figurerer som godkendte i Miljøstyrelsens 

Bekæmpelsesmiddeldatabase4 

 

16. Al glatførebekæmpelse i boligområdet skal ske ved brug af den miljømæssigt bedste tilgængelige 

teknik. Urea og andre kvælstofholdige glatførebekæmpelsesmidler må ikke anvendes. 

 

17. Tilladelsen er ikke omfattet af en lovmæssigt tidsbestemt retsbeskyttelse. Tilladelsen kan derfor når 

som helst tages op til revision, hvis tilladelsens vilkår måtte anses som utilstrækkelige, 

uhensigtsmæssige eller utidssvarende. Tilladelsen kan endvidere tilbagekaldes, hvis den måtte udgøre 

 
3 ”Dimensioneringskriterier for regnvandsanlæg i Lejre Kommune”, tillæg 6 til Spildevandsplan 2016 – 2023. Link til tillægget: 

https://www.lejre.dk/media/35rd5d42/till%C3%A6g-6-spildevandsplanen.pdf 
4 Link til MST’s bekæmpelsesmiddeldatabase: https://mst.dk/kemi/database-for-bekaempelsesmidler/bmd/, siden hentet den 29. 

august 2022 

https://www.lejre.dk/media/35rd5d42/till%C3%A6g-6-spildevandsplanen.pdf
https://mst.dk/kemi/database-for-bekaempelsesmidler/bmd/
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en nærliggende fare for miljøet. Tilbagekaldelse eller revision af tilladelsen giver ikke automatisk ret 

til erstatning. 

 

Projektbeskrivelse 

I forbindelse med at etape 4 af boligområdet Trebiens Allé står foran at skulle byggemodnes, er der søgt om 

tilladelse til at tilslutte spildevand samt separat regnvand fra området og til spildevandsforsyningens (Fors A/S) 

kloak og regnvandsbassin.  

Afløbsplan over etape 4 ses i bilag 1. Regn- og spildevandskloakken fra etape 4 vil blive tilsluttet Fors A/S’ 

eksisterende kloakledninger i brøndene med brøndnumrene BUS2SR15, hhv. BUS2SS14. 

Etape 4 er omfattet af lokalplan 78b, delområde B, og området ligger i opland til separatkloak i 

spildevandsplanen. Kloakoplandsnummeret er HV08. Området vil udelukkende blive anvendt til beboelse, af 

typen tæt-lav. 

Bygherre er HusCompagniet A/S, Plutovej 3, 8700 Horsens. CVR-nr. 36 97 29 63. 

Rådgiver er Land & Plan A/S, Strandpromenaden 6, 8700 Horsens. CVR-nr. 21 01 52 37. 

Spildevandet vil blive ledt til Hvalsø Renseanlæg, hvor det renses inden det udledes til Bygrøften. 

Regnvandet vil blive ledt via Fors A/S’ eksisterende regnvandskloak i Trebiens Allé til deres regnvandsbassin 

med bassinnummeret B2702 på matrikel 11ck. Fra regnvandsbassinet er der afløb til Gundested Mose på 

modsatte side af Bentsensvej, og fra Gundested Mose er der afløb via privat rørlagt vandløb til Bygrøften i 

umiddelbar nærhed af udløbet fra Hvalsø Renseanlæg. 

Bygrøften afleder via Taderød Bæk til Elverdams Å, som udmunder i Isefjord ved vådområdet Tempelkrog Nord. 

 

Spildevandsteknisk vurdering 

Spildevand til renseanlæg 
Spildevandet fra Trebiens Allé etape 4 vil blive ledt til Hvalsø Renseanlæg, som i den gældende 

udledningstilladelse fra juli 2005 er godkendt til en spildevandsbelastning på 11.517 person enheder (PE), med 

en 80 % fraktil. 

 

Med en gennemsnitlig personbelastning på 2,3 PE fra hver af de 19 nye boliger som lokalplanen giver mulighed 

for, fås en samlet spildevandsbelastning fra etape 4 til Hvalsø Renseanlæg på 43,7 ≈ 45 PE. 

 

Fors A/S har oplyst, at Hvalsø Renseanlæg har en restkapacitet på ca. 2.800 PE ud af de godkendte 11.517 PE.  

Heraf vil det tilstødende bofællesskab Fridlev, som ligeledes er under byggemodning p.t., bruge 230 PE.  
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Hvalsø Renseanlæg vil således godt kunne rumme de ekstra 45 PE fra etape 4 indenfor den gældende 

udledningstilladelse. 

 

Regnvand til recipient 

Vilkår om maksimal tilledning 

For regnvand er der i tilladelsen stillet vilkår om maksimal tilledt mængde fra etape 4 og til Fors A/S’ 

eksisterende regnvandskloak, som i dette tilfælde er regnvandsbrønd BUS2SR15. Vilkår 11.  

Baggrunden for vilkåret er at sikre, at tilslutningen ikke leder mere regnvand til den eksisterende 

regnvandskloak i Trebiens Allé, end den kan forventes at håndtere, da det modsatte vil resultere i hyppigere 

opstuvninger til terræn samt oversvømmelser. 

 

Den maksimalt tilladte vandmængde fra etape 4 til Fors A/S’ eksisterende regnvandskloak er i vilkår 11 sat til 

78,4 liter pr. sekund, hvilket er beregnet som følger: 

 

Dimensionsgivende regnafstrømning x totalt areal x afløbskoefficient x samlet tillægsfaktor 

➔ 120 l/s/red.ha x 0,91 ha x 0,5 x 1,45 = 78,4 l/s 

 

Den dimensionsgivende regnafstrømning er hentet fra afsnit 3.3.3 i tillæg 6 til spildevandsplanen, og 

afløbskoefficienten er hentet fra tillæggets tabel 1, idet der her vil være tale om tæt-lav beboelse. 

Tillæg 6 til spildevandsplanen kan åbnes ved at klikke her. 

Tillægget kan også findes inde på Lejre Kommunes hjemmeside, under ”Planer og strategier”, og herefter 

”Spildevandsplan”. 

Den samlede tillægsfaktor er beregnet som produktet af delfaktorerne klima (1,1), modelusikkerhed (1,2) samt 

fortætning (1,1), som fremgår af tillæggets tabel 3. 

Det totale areal er opmålt i GIS, som arealet af matrikel 11cv. Da afløbskoefficienten er på 0,5, så udgør det 

reducerede areal halvdelen af det totale areal, dvs. 0,455 ha. 

Vurdering ift. miljømål 

Tilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3, om tilslutning af spildevand til 

spildevandsanlæg. For at der kan meddeles tilladelse efter denne bestemmelse, så må tilslutningen  

• ikke forringe nedstrøms recipienters miljøtilstand  

• ikke hindre en fremtidig opfyldelse af recipienternes miljømål.  

Jf. § 8 i Indsatsbekendtgørelsen.5  

 

 
5 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 449 af 11. april 2019 

https://www.lejre.dk/media/35rd5d42/till%C3%A6g-6-spildevandsplanen.pdf
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Som det også er nævnt i forrige afsnit, så vil regnvandet fra boligområdet blive udledt via Fors A/S’ 

regnvandsbassin B2702 på matrikel 11ck til Gundested Mose, som ligger på modsatte side af Bentsensvej.  

Fra mosen går der et rørlagt vandløb til Bygrøften, som via Taderød Bæk og Elverdams Å leder til Isefjord. 

Tabel 1 sammenholder de nævnte recipienters miljømål med deres aktuelle miljøtilstand iht. de nyeste 

Vandområdeplaners basisanalyse.  

 
Tabel 1. Tabellen sammenholder miljømål med status i Vandområdeplanerne (planperiode 2021 – 2027, basisanalysen) for de 

recipienter, som vil modtage regnvand fra etape 4 via Fors A/S’ regnvandsbassin B2702.  

Recipient Samlet økologisk 

tilstand - miljømål 

Samlet økologisk 

tilstand - aktuel 

Gundested Mose, 

inkl. rørlagt vandløb 

Ikke målsat Ikke oplyst 

Bygrøften Ikke målsat Ikke oplyst 

Taderød Bæk God Moderat 

Elverdams Å 

 

 

God God (1) 

Ukendt (2) 

God (3) 

Moderat 

potentiale (4) 

Isefjord, indre  God Ringe 

 

For Elverdams Å fordeler den aktuelle økologiske tilstand i tabel 2 sig på følgende delstræk:  

(1): tilløbet af Taderød Bæk        bro ca. 900 meter nedstrøms Aastrup Kloster.  

(2): bro ca. 900 meter nedstrøms Aastrup Kloster        krydsning under Roskildevej.  

(3): krydsning under Roskildevej          sydlig udkant af Tempelkrog Syd.  

(4): sydlig udkant af Tempelkrog Syd          udløb til Isefjord.  

For (3) – (4) skal det dog nævnes, at tilstandsvurderingen hér følger vandløbets forløb fra før det blev 

genslynget som led i etableringen af vådområderne Tempelkrog Syd og Tempelkrog Nord i 2017 - 2019.  

 

Isefjord, indre, dækker den del af Isefjord som går fra Tempelkrog Nord og op til og med Orø. Da der i dette 

projekt vil være tale om relativt beskedne mængder organisk stof samt næringsstof der vil blive udledt med 

regnvandet, jf. tabel 2, så vurderes det ikke at ville påvirke Isefjord, ydre, grundet den fortynding samt 

dispersion der finder sted undervejs.  

 

Den manglende målopfyldelse hænger hovedsageligt sammen med, at vandområderne er overbelastet med 

næringsstof, særligt kvælstof.6 

Af samme grund nævner tilladelsens vilkår 16, at der ved glatførebekæmpelse i boligområdet ikke må anvendes 

kvælstofholdige midler, såsom urea, samt at glatførebekæmpelse i øvrigt skal foregå ved brug af den 

 
6 Jf. bilag 1 hhv. bilag 2 i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland, juni 2016. Link: 

https://mst.dk/media/122171/revideret-vandomraadeplan-sjaelland-d-28062016.pdf    

https://mst.dk/media/122171/revideret-vandomraadeplan-sjaelland-d-28062016.pdf


 

Side 7 af 11 
 

miljømæssigt bedste tilgængelige teknik. Herved varetages hensyn til miljø, og hensyn til trafiksikkerhed, bedst 

muligt.  

 

Foruden kvælstof, så kan også tungmetaller som zink og kobber, samt tjærestoffer (polyaromatiske 

hydrocarbons, PAH’er) have indflydelse på miljøtilstanden i vandområder, som modtager separat regnvand fra 

tagflader og veje.7  

Kilderne til tungmetaller er afsmitning fra tagflader og tagrender, men også slid af bildæk kan aflejre zink på 

vejflader, som herefter skylles væk med regnvandet.  

Tilsvarende er kilden til PAH’er ligeledes slid på bilers dæk, foruden røg fra skorstene samt udstødning fra biler 

og tog. 

 

Kobber i regnvand stammer især fra afsmitning fra kobbertage. Kobbertage forekommer dog oftest i bebyggede 

områder af ældre dato (såsom bykerner etc.). I dette projekt er der tale om byggemodning af et helt nyt 

boligområde. Kobbertage forventes således ikke at forekomme her, og lokalplanen giver da heller ikke mulighed 

for kobbertage.  

Kobber anvendes dog også i bilers bremseskiver, hvor det slides af i takt med at bremseskiverne bliver brugt. 

Herved aflejres kobber på vejfladen, hvor det oftest vil binde sig til jordpartikler o.lign.  

 

Nærværende projekt vil imidlertid ikke indebære vejanlæg i større omfang. Det eneste vejanlæg som etableres 

i dette projekt, vil være adgangsvejen til og fra boligområdet. Der vil være tale om en lukket vej uden 

mulighed for gennemkørsel, og vejen forventes derfor udelukkende at blive benyttet af boligområdets beboere, 

gæster samt andre med ærinde i boligområdet. 

 

Det må på denne baggrund antages, at trafikmængden såvel som hastigheden på adgangsvejen – og dermed også 

udstødningsmængden såvel som sliddet på bildæk samt bremser - vil være forholdsvist lav, og i praksis af 

marginal betydning set i denne kontekst.  

 

Regnvandets indhold af kobber, zink samt PAH’er vurderes derfor ikke nærmere i denne tilladelse. 

 

I det følgende ses der derfor udelukkende på næringsstoffer, og især kvælstof, da de gældende 

Vandområdeplaner indeholder specifikke krav om reduktion i kvælstofudledningen til Isefjord med henblik på at 

sikre god økologisk tilstand i fjorden. 

 

Den forventede afledte mængde regnvand samt næringsstof fra Trebiens Allé etape 4 til Fors A/S’ kloak og 

regnvandsbassin er vist i tabel 2.  

Mængderne er beregnet ved brug af det reducerede areal af boligområdet på 0,455 ha (4.550 m2), jf. side 5, 

samt værdierne for årlig nettonedbør og indhold af stof i separat regnvand oplistet i spildevandsplanens bilag 5, 

tabel 1. Spildevandsplanen kan åbnes ved at klikke her. 

 
7 Jf. bl.a. tabel 1 i ”Anbefalinger til miljøkrav til udledning og nedsivning af regnvand”, Aalborg Universitet, DTU, Teknologisk 

Institut og Orbicon, oktober 2012. Link: http://separatvand.dk/download/Anbefalinger_%20udledning_nedsivning_regnvand.pdf 

https://www.lejre.dk/media/yvoju1gu/spildevandsplanen-2016-2023.pdf
http://separatvand.dk/download/Anbefalinger_%20udledning_nedsivning_regnvand.pdf
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Endvidere er de udledte stofmængder til recipient i tabel 2 beregnet ved brug fjernelsesgraderne for stof i våde 

regnvandsbassiner, som ligeledes er oplistet i spildevandsplanens bilag 5, tabel 2. 

 

Tabel 2. De årligt afledte mængder regnvand samt stof fra boligområdet Fridlev til Fors A/S’ regnvandsbassin B2702. Tabellen viser 

desuden de udledte mængder stof fra regnvandsbassinet til Gundested Mose og nedstrøms recipienter oplistet i tabel 2. 

 Afledt mængde til 

regnvandsbassin 

Udledt mængde fra 

regnvandsbassin 

Regnvand 1.775 m3/år 1.775 m3/år 

Organisk stof (BOD) 10,6 kg/år 7,4 kg/år 

Organisk stof (COD) 71 kg/år 42,6 kg/år 

Kvælstof (total-N) 3,5 kg/år 2,1 kg/år 

Fosfor (total-P) 0,9 kg/år 0,4 kg/år 

 

Som det fremgår af tabel 1, så opfylder Isefjord (indre + ydre) ikke Vandområdeplanernes miljømål om god 

økologisk tilstand, da den aktuelle tilstand for begge vandområder er angivet som ”ringe”, som er den 

næstlaveste tilstandsklasse. 

 

Tabel 3 viser, hvor meget kvælstofudledningen til Isefjord indre, hhv. ydre, skal reduceres med for opfylde 

miljømålene. Desuden viser tabellen, hvor meget kvælstofudledningen skal forøges med for at forringe 

tilstanden yderligere.  

Det skal dog nævnes, at tallene er hentet fra et beregningsnotat,8
 som er udarbejdet i tilknytning til de forrige – 

og p.t. stadig gældende - vandområdeplaner (planperiode 2015 – 2021), da et tilsvarende notat for de 

kommende nye vandområdeplaner, planperiode 2021 – 2027, endnu ikke ses at være udarbejdet. 

 

Tabel 3. Reduktionskravene for kvælstof i Isefjord indre hhv. ydre, baseret på basisanalysen fra Vandområdeplan 2015 - 2021. 

Tabellen viser ligeledes de mængder, som kvælstofudledningen vil skulle øges med, for at forringe miljøtilstanden til en lavere 

tilstandsklasse. 

 Reduktion til 

målopfyldelse 

[tons N pr. år] 

Forøgelse til 

tilstandsforringelse 

[tons N pr. år] 

Isefjord, indre 1.053 1.028 

 

I forhold til § 8 i Indsatsbekendtgørelsen, så vurderes udledningen af separat regnvand fra Trebiens Allé etape 4 

således hverken at forringe tilstanden yderligere, eller hindre fremtidig opfyldelse af miljømålene i Isefjord 

indre.  

Dels så ændrer den forventede årligt udledte mængde kvælstof i tabel 2 ikke nævneværdigt på 

reduktionskravet, som i tabel 3 er angivet i tons pr. år, og dels ses mængden på tilsvarende vis at være 

ubetydelig i forhold til, hvor meget udledningen skal forøges med for at forringe tilstanden. 

 
8 ”Beregningsnotat af målbelastninger svarende til vandrammedirektivets fem tilstandsklasser”, notat fra DCE og DHI af 24. januar 

2016, tabel 4   
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Sammenfattende vurdering 
På baggrund af ovenstående vurderer Lejre Kommune, at tilladelsen ikke vil medføre overskridelse af 

kvalitetskravene for overfladevand, for de almindeligst forekommende stoffer i separat regnvand (tungmetaller 

i form af kobber og zink, samt PAH’er). Der er i dette projekt tale om et relativt begrænset opland, hvor 

kilderne til disse stoffer følgeligt vil være ganske få. 

 

Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at medføre en forringelse af recipienters aktuelle miljøtilstand, eller hindre 

fremtidig opfyldelse af miljømålene.  

 

Indsatsbekendtgørelsens § 8 ses således at være overholdt i dette projekt.  

 

Lejre Kommune vurderer derfor, at tilslutningstilladelsen kan meddeles, på de stillede vilkår. 

 

Klagevejledning 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (i det følgende benævnt MFKN), jf. kapitel 11 i 

Miljøbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra når afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside.  

Tilladelsen annonceres på Lejre Kommunes hjemmeside, under ”Nyheder og Pressemeddelelser”, den 15. 

november 2022. 

 

Hvem kan klage? 
Følgende personer/grupper er klageberettigede: 

1. Ansøger/adressaten for afgørelsen 

2. Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

3. Offentlige myndigheder 

4. Foreninger eller organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø 

5. Foreninger eller organisationer, som har en væsentlig interesse i sagens udfald 

6. Privatpersoner, som har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

For grupperne 4.-6. kan MFKN kræve dokumentation for klageberettigelse. Nævnet kan afvise en klage, hvis de 

vurderer at klager ikke har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

 

Sådan klager du 
Klagen skal indgives skriftligt via Klageportalen inde på Nævnenes Hus. Klik her for at åbne Nævnenes Hus. 

Nævnenes Hus kan også tilgås gennem Virk.dk.  

 

Inde på Nævnenes Hus vælger du først ”Start din klage”. Under ”Miljø og Energi” vælger du herefter ”Miljø- og 

Fødevareklagenævnet”, og følger anvisningerne videre dérfra.  

 

Du skal bruge dit Nem-ID eller Mit-ID for at klage. Har du et login til Danmarks Miljøportal, så kan du også bruge 

dette. 

http://www.lejre.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.virk.dk/
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Din klage skal være indgivet i Klageportalen senest den 13. december 2022 klokken 23:59. 

 

Klagen vil i første omgang blive sendt til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Myndigheden sender 

herefter klagen videre til MFKN, ledsaget af sine eventuelle kommentarer til klagen. 

 

Du skal betale et klagegebyr  
Du skal betale et klagegebyr til MFKN for at klage over afgørelsen. Du kan se taksten for klagegebyret inde på 

Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen, når du indgiver din klage.  

Virksomheder, myndigheder og organisationer kan derudover bestille en faktura på klagegebyret, dette foregår 

ligeledes i Klageportalen. 

 

Bemærk, at din klage kun betragtes som indgivet rettidigt, hvis du enten har betalt klagegebyret, eller bestilt 

en faktura, senest ved klagefristens udløb.  

 

Du får klagegebyret retur, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.  

 

Hvis du vil fritages for at klage digitalt 
MFKN skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre den pågældende 

klager er fritaget for at bruge Klageportalen.  

 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, så skal du sende en skriftlig, begrundet anmodning 

til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter din anmodning til MFKN, der 

træffer afgørelse om hvorvidt de kan imødekomme din anmodning. 

 

Mulighed for domstolsprøvelse 
Tilladelsens vilkår kan prøves ved en domstol. Søgsmål skal være indgivet senest 6 måneder efter at tilladelsen 

er offentligt annonceret på kommunens hjemmeside, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jonas David Larsen 

Spildevandsmedarbejder 

 

Bilag 

Bilag 1 Kloakplan over de fremtidige afløbsforhold 

Bilag 2 Kort over skybrudsveje 
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Kopi af tilladelsen er sendt til følgende 
Land & Plan A/S, att. Katrine Terndrup Voergaard, ktv@landplan.dk  

Fors A/S, att. Mathias Nyrup Madsen, mnm@fors.dk  

Fors A/S hovedpostkasse, fors@fors.dk  

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk   

Friluftsrådet, roskilde@friluftsraadet.dk  

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, lejre@dn.dk   

Danmarks Naturfredningsforenings hovedpostkasse, dn@dn.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  
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