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Hedensted Kommune har den 8. september 2022 modtaget revideret ansøgning om tilla-
delse til at etablere et bundfældningsbassin til filterskyllevand. Bassinet indrettes såle-
des, at der sker nedsivning fra bunden af bassinet. Som ekstra sikkerhed ved større 
vandmængder laves overløb fra bassinet til nærliggende grøft. 
 
Tilladelse til etablering af bundfældningsbassin: 
Der meddeles efter Vandforsyningslovens1 § 21 tilladelse til at etablere et bundfæld-
ningsbassin til filterskyllevand til Sebberup Vandværk.  
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
 
1. Bundfældningsbassinet placeres på vandværkets grund. Se bilag 1. 
2. Der må kun tilledes filterskyllevand til bassinet. 
3. Alt filterskyllevand fra filtre på vandværket skal afledes til bundfældningsbassinet in-

den nedsivning.  
4. Bundfældningsbassinet skal dimensioneres således, at det kan indeholde skyllevands-

mængden fra normal drift. 
5. Bundfældningsbassinet skal indrettes således, at der sikres en tilstrækkelig opholdstid 

inden overløb/udledning til grøft.  
6. Afledning af filterskyllevand fra bassinet ved overløb skal foregå fra vandoverfladen 

således, at den nederste del af bassinet virker som slamfang. 
7. Der må ikke forekomme synlige okkeraflejringer i grøften fra udledningen (overløb) af 

filterskyllevand. 
8. Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes i forbindelse med afløbet. 
9. Bundfældningsbassinet skal i fornødent omfang oprenses for slam og okker, så bund-

fældelige stoffer tilbageholdes.  
10. Bundfældet okkerslam skal håndteres og deponeres/bortskaffes efter Hedensted 

Kommunes anvisninger.  
11. Meddelelse om færdiggørelse af anlægget skal ske til Hedensted Kommune. 
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Tilladelse til udledning af filterskyllevand: 
Der meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens2 § 19 tilladelse til nedsivning af bundfæl-
det filterskyllevand fra almindelig vandbehandling. 

 
 
Tilsyn: 
Hedensted Kommune fører tilsyn med, at de anførte betingelser overholdes. Hvis betin-
gelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes jf. vandforsyningslovens § 34. 
 
 
Offentliggørelse af afgørelsen: 
Tilladelsen til etablering af et bundfældningsbassin vil blive offentliggjort på kommunens 
hjemmeside Hedensted Kommune d. 4. oktober 2022.  
 
 
Klagevejledning: 
Se bilag 2. 
Klagefristen udløber d. 1. november 2022.  
 
 
Sagsfremstilling: 
Ansøgningen. 
Sebberup Vandværk har indsendt revideret ansøgning om etablering af et åbent bund-
fældningsbassin til filterskyllevand. Bassinet skal erstatte den nuværende direkte udled-
ning uden bundfældning til vejgrøft langs Hovedvejen nord for indkørslen. Eksisterende 
udledning gav anledning til okkeraflejringer i vejgrøften. 
Bundfældningsbassinet etableres med en bund på ca. 1,5 m x 3,4 m med passende 
hældning. Dybden bliver ca. 1,2 m. Indløbet i bassinet føres ind over vandstand og med 
fald så den løber tør, for at sikre mod frost. 
Nødoverløbet etableres i toppen af bassinet. Der etableres en ny udledning ved nødover-
løb til vejgrøften syd for indkørslen. Se bilag 1. 
 
Bundfældningsbassinet etableres på matr. nr. 4h, Sebberup By, Løsning, beliggende Ho-
vedvejen 107, 8723 Løsning. 
Arealet tilhører Sebberup Vandværk.  
 
Nedsivning af filterskyllevand 
Efter bundfældning ønskes filterskyllevandet afledt til nedsivning i bunden af bassinet.  
Området er ikke kloakeret. 
Der forventes afledt ca. 3 m3 filterskyllevand pr. skylning, svarende til ca. 24 m3 pr. må-
ned. Der skylles ca. 2 gange pr. uge. 
 
Vandkvalitet 
Vandet fra vandværket benyttes til almen vandforsyning. 
Etablering af en bundfældningsbassinet påvirker ikke drikkevandskvaliteten på vandvær-
ket. 
Filterskyllevandet indeholder okkerslam fra udfældning af jern og manganpartikler i 
vandværkets filter. Råvandet indeholder arsen over grænseværdien for drikkevand. Drik-
kevandet fra afgang vandværk indeholder arsen i en mængde på ca. 1,4 µg/l, så det for-
ventes, at det bundfældede filterskyllevandsslam indeholder arsen og dermed skal bort-
skaffes som farligt affald, da arsen er meget sundhedsskadeligt. 
 
 

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) 
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Høring 
Idet der ikke er tale om påvirkning af drikkevandskvaliteten, vurderes det unødvendigt at 
indhente udtalelse fra Sundhedsstyrelsen. 
 
 
Kommunens vurdering: 
Hedensted Kommune vurderer, at etablering af en bundfældningsbassin er nødvendig for 
at kunne opretholde en tilstrækkelig og tidssvarende vandbehandling. 
Det forudsættes, at vandværket løbende overvåges og tilses, således at evt. driftsproble-
mer hurtigt opdages og rettes. 
Det er desuden vurderet, at nedsivning af bundfældet filterskyllevand er uproblematisk i 
forhold til grundvandsbeskyttelsen. 
 
 
I øvrigt. 
Hvis De er i tvivl om noget i dette brev, er De velkommen til at ringe hertil på tlf. 79 75 
56 23, eller sende en e-mail til bettina.lund@hedensted.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bettina Lund 
Ingeniør 
 
 
Kopi fremsendt til: 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord CVR nr. 37105562    
Danmarks Naturfredningsforening CVR nr. 60804214 
Forbrugerrådet Tænk CVR nr. 63870528  
Vand Gruppen A/S, cvr. 87681912 
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Bilag 1: Kort  
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Bilag 2: Klagevejledning 
 
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af  
 

 ansøgeren,  
 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord  
 enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,  
 klageberettigede foreninger og organisationer. 

 
Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Link til Hedensted Kommunes hjemmeside. 
Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for over-
holdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest 
kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. 
 
Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal 
anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der 
er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klagepor-
talen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside. På www.nmkn.dk kan klager finde information om, hvordan man klager via 
Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer 
og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-
ordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  
 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse el-

ler fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
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 myn-
dighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodnin-
gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes  
 

http://www.hedensted.dk/

