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Tilslutningstilladelse 
Til CP H A/S, Teknikervej 1, 8722 Hedensted, matr. nr. 1aa, Gesager, Hedensted til af-
ledning af processpildevand fra virksomheden til Hedensted Spildevand A/S’ kloaksy-
stem. 
 
Forudsætningerne for tilladelsen ses i afsnittet ”Grundlaget for tilladelsen” på side 5. 

Sammendrag 
CP H A/S har søgt om tilladelse til afledning af spildevand fra virksomhedens betonblan-
destation samt vaskehal til Hedensted Spildevand A/S’ kloaksystem.  
Tilladelsen omfatter ikke sanitært spildevand eller tag- og overfladevand. Der er i bygge-
tilladelsen af 18. juli 2022 stillet vilkår til afledning af tag- og overfladevand. 

Begrundelse 
Det er Hedensted Kommunes vurdering, at tilslutning af spildevandet til kloaksystemet 
kan ske uden negativ påvirkning af kloaksystemet, recipient, rensningsanlæg eller dertil 
tilknyttet personale. 

Kommunens afgørelse 
Hedensted Kommune meddeler efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 tilladelse til CP 
H A/S, Teknikervej 1, 8722 Hedensted til tilslutning af spildevand til Hedensted Spilde-
vand A/S’ kloaksystem på følgende vilkår:  

Generelle vilkår 
1) Nærværende tilslutningstilladelse omfatter afledning af processpildevand fra CP H 

A/S’ vaskehal og betonblandestation til Hedensted Spildevand A/S’ spildevands-
ledning. 

 
2) Et eksemplar af tilladelsen skal findes på adressen og være tilgængelig og kendt 

af den driftsansvarlige 
 

3) Et opdateret kloakplan, der viser alle afløb fra vaskehal og betonblandestation, 
renseforanstaltninger og tilslutning til Hedensted Spildevand A/S’ spildevandsled-
ning, skal være kendt og tilgængelig for den driftsansvarlige. 
 

4) Den driftsansvarlige skal underrette Hedensted Spildevand A/S, såfremt der sker 
uheld eller driftsforstyrrelser, hvor der er fare for forurening med kemikalier eller 
farlige stoffer. Ved akutte uheld alarmeres beredskabet på tlf.: 112. 

Stationsparken 1 
7160 Tørring 
T: 79755000 
 
Christian Jensen 
D: +4579755700 
M: +4520127183 
Mail:  
Christian.Jensen 
@hedensted.dk 
Sagsnr. 06.01.15-P19-
1460258-22 
 
31.10.2022 
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Indretning 
5) Belægningen i vaskehallen og ved betonblandestationen skal holdes i en god ved-

ligeholdelsesmæssig stand, så vaskevand i opholdstiden ikke kan gennemtrænge 
belægningen. Belægningen skal have fald mod afløb. 
 

6) Vaskevandet fra vaskehal og betonblandestationen skal ledes gennem hver sit eg-
nede sandfang og olieudskiller til Hedensted Spildevand A/S’ spildevandsledning. 
 

7) Der må ikke ledes sanitært spildevand til olieudskillere og tilhørende sandfang. 
 

8) Rengørings-, vaskemidler og additiver skal opbevares uden risiko for spild til 
kloak, jord, overfladevand eller grundvand. 
 

9) Det skal være muligt at udtage en stikprøve af det rensede spildevand i en frit fal-
dende vandstråle umiddelbart efter olieudskillerne inden sammenblanding med 
andre spildevandsstrømme før afledning til spildevandsledningen. 
 

10) Det skal være muligt at aflæse afledte spildevandsmængder fra betonblandesta-
tionen og vaskehallen. 
 

Drift 
11) Den driftsansvarlige skal sikre, at olieudskilleranlæggene drives og vedligeholdes 

efter leverandørens anvisninger. 
 

12) Der må ikke ledes produkter til udskilleranlæggene, der indeholder A- eller B-stof-
fer. A- og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog fore-
komme, hvis de udgør mindre end 1% af produktet jf. forklaring på side 7 i afsnit-
tet ”Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering.” 
 

13) Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskil-
leranlæggene, skal disse udbedres inden fortsat brug. 
 

14) Sættebassinerne skal tømmes og vedligeholdes til en sådan grad, at overløbet fra 
bassinerne ikke forøges eller rensningsgraden af overløbsvandet forringes. 

Grænseværdier 
15) Spildevandet skal efter de respektive olieudskilleranlæg overholde følgende vær-

dier: 
 

Parameter Grænseværdi 
(absolutte) 

Prøveudtagning Antal prøver 

Samlede afledte 
vandmængder fra 
betonblandestation 
og vaskehal 

350 m3 pr. år  Årlig summering 

Betonblandestation    
Temperatur 35°C Stikprøve 1 (4 i første år) 
pH 6,5-9,0 Stikprøve 1 (4 i første år) 
Suspenderet stof 500 mg/l Stikprøve 1 (4 i første år) 
Mineralsk olie 20 mg/l Stikprøve 1 (4 i første år) 
Bundfældeligt stof 50 ml/l Stikprøve 1 (4 i første år) 
Bly 100 µg/l Stikprøve 1 (4 i første år) 
Zink 1500 µg/l Stikprøve 1 (4 i første år) 
Kobber 100 µg/l Stikprøve 1 (4 i første år) 
Vaskehal    
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Parameter Grænseværdi 
(absolutte) 

Prøveudtagning Antal prøver 

Temperatur 35°C Stikprøve 1 (4 i første år) 
pH 6,5-9,0 Stikprøve 1 (4 i første år) 
Suspenderet stof 500 mg/l Stikprøve 1 (4 i første år) 
Mineralsk olie 20 mg/l Stikprøve 1 (4 i første år) 
Zink 1500 µg/l Stikprøve 1 (4 i første år) 
Cadmium 3 µg/l Stikprøve 1 (4 i første år) 
Kobber 100 µg/l Stikprøve 1 (4 i første år) 
Bly 100 µg/l Stikprøve 1 (4 i første år) 

 

Tilsyn og kontrol 
16) Der skal føres driftsjournal med angivelse af: 

- Dato for eftersyn og vedligehold af olieudskilleranlæggene inkl. alarmer 
og koalescensfiltre 

- Årligt forbrug af produkter der ledes til olieudskilleranlæggene 
- Sikkerhedsdatablade for produkter, der ledes til olieudskilleranlæggene 
- Årlig afledning af spildevand fra vaskehallen og betonblandestationen 
- Tidspunkt og beskrivelse for fejl/mangler og udførte reparationer med 

relation til funktionen af olieudskilleranlæggene 
 

17) Til kontrol af at grænseværdierne overholdes, skal virksomheden det første år 
lade udtage 4 repræsentative stikprøver af spildevandet fra hhv. vaskehallen og 
betonblandestationen. Stikprøverne skal udtages med 3 måneders mellemrum, 
ved spidsbelastning af anlægget.  
De efterfølgende år skal virksomheden udtage 1 repræsentativ stikprøve pr. år fra 
hhv. vaskehallen og betonblandestationen. 
Ved prøvetagning skal afledte spildevandsmængder registreres med angivelse af 
volumen samt tidsrum. Spildevandet skal analyseres for de parametre, der frem-
går af vilkår 15. 
 

18) Spildevandsprøver skal udtages af et akkrediteret firma og analyseres på et ak-
krediteret laboratorium, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende be-
kendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 
 

19) Analyseresultaterne skal fremsendes til Hedensted Kommune senest 1 måned ef-
ter resultaterne af analysen foreligger. 
 

20) Prøveudtagning må tidligst foretages 8 uger efter tømning af sandfang og olieud-
skillere. 
 

21) Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden 
for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, 
hvor grænseværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at 
grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 15 for overholdt. 
 

22) Hvis den supplerende prøve viser overskridelser af grænseværdierne skal virk-
somheden umiddelbart underrette Hedensted Kommune og senest en måned efter 
fremsende en redegørelse til kommunen som forklarer overskridelsen. Redegørel-
sen skal også indeholde en handleplan for nedbringelsen af belastningen. 
 

23) Hvis Hedensted Kommune skønner det nødvendigt, kan Hedensted Kommune 
kræve, at der udtages spildevandsprøve af processpildevandet fra virksomheden. 
Prøven skal analyseres for parametrene i vilkår 15 eller af Hedensted Kommune 
udvalgte. 
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24) Hvis grænseværdierne i vilkår 15 er overholdt i 4 sæt stikprøver efter vilkår 17 i 

træk, kan virksomheden stoppe prøvetagningen.  

Øvrige bemærkninger 
Virksomhedens olieudskillere med sandfang fra vaskehal og betonblandestation tilmeldes 
Hedensted Kommunes tømningsordning for olie- og benzinudskillere med tilhørende 
sandfang, jf. Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Ordningen administreres 
af Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS), Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia. 
Der kan jf. affaldsaktørbekendtgørelsens1 § 13 søges om fritagelse for benyttelsespligten 
for den kommunale tømningsordning. 
 
Ved alle væsentlige ændringer i indretning og drift af virksomheden med indflydelse på 
spildevandsafledningen, som f.eks. udskiftning af flydende kemi eller øget vandforbrug, 
skal Hedensted Kommune orienteres herom senest 4 uger inden ændringen ønskes gen-
nemført. 
 
Hedensted Kommune kan, i henhold til § 30 i Miljøbeskyttelsesloven, ændre vilkår fastsat 
i denne tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og forhold i recipi-
ent, på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle 
vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang. 
 
Benyttede affaldstransportører/-indsamlere, herunder tømningsfirmaer, skal være regi-
strerede i det nationale affaldsregister. 

Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside under Offentliggørel-
ser/Spildevandstilladelser. 
Afgørelsen offentliggøres d. 31. oktober 2022 

Klagevejledning 
Klagevejledning findes i bilag 1. 

Kopimodtagere 
 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, CVR: 37105562 
 Danmarks Naturfredningsforening, CVR: 60804214 
 Friluftsrådet, CVR: 56230718 
 Naturstyrelsen, CVR: 33157274 
 Hedensted Spildevand A/S, CVR: 32658210  

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christian Jensen 
Biolog 
  

 
1 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr.  938 af 20. juni 2022 om affaldsregulativer, -ge-
byrer og -aktører m.v. 

http://www.affaldsregister.ens.dk/
http://www.hedensted.dk/
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Grundlaget for tilladelsen 
 

Lovgrundlag 
 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 100 af 19. januar 2022 
 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapi-

tel 3 og 4 nr. 1393 af 21. juni 2021 
 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 2362 af 26. november 2021 
 Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. nr. 938 af 20. 

juni 2022 
 Hedensted Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald af 1. juli 2013 
 Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2 af 2006: ”Tilslutning af industrispildevand til of-

fentlige spildevandsanlæg” 
 Miljøstyrelsens Vejledning nr. 42 af januar 2020: ”Paradigmer for tilslutningstilla-

delser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser” 
 Hedensted Kommuneplan 2021-2033 
 Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020 

Sagsakter 
Ansøgning af 6. april 2022 
Supplerende oplysninger af 17. juni 2022 
Foreløbig kloaktegning: 108940 kloak og belægning.pdf 
Datablade for koalescensudskillere: 

- Unisep-Koales.pdf 
- Koalescensudskiller.pdf 

 
Sikkerhedsdatablade for anvendt kemi: 

- autoshampoo-m-voks-sds-dk-ver.-2.8.0.pdf 
- BASF MasterGlenium ACE430_Rev20200422.pdf 
- BASF MasterAir 22SB.pdf 
- BASF MasterX Seed 100_Rev20210624.pdf 

Ansøger 
Centrum Pæle A/S 
Grønlandsvej 96 
7100 Vejle 

Grundejer 
Lundagervej 6 ApS  
CVR-nr. 42 53 41 29 
C/O Aurora North ApS  
August Bournonvilles Passage 1 
1055 København K 

Beliggenhed og planforhold 
CP H A/S er beliggende på Teknikervej 1, 8722 Hedensted. Arealet er omfattet af kom-
muneplanramme 5.E.12 og lokalplan 180, der udlægger området til erhvervsområde. 
Området er separatkloakeret og spildevandet ledes til Hedensted Renseanlæg. Fra rense-
anlægget ledes det rensede spildevand til Rohden Å. 
 
Vurdering: 
Det er Hedensted Kommunes vurdering, at afledning af spildevand fra betonblandestatio-
nen er i overensstemmelse med gældende planforhold, og at afledning af spildevand ikke 
medfører gener eller væsentlig forurening i forhold til afløb, rørføringer og Hedensted 
Renseanlæg. 
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Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering 
Indretning og drift 
Spildevandet, omfattet af denne tilladelse, stammer fra en overdækket vaskehal samt 
gulvafløb ved betonblandestationen. Sanitært spildevand samt overfladevand er ikke om-
fattet af denne tilladelse. 
 
Om vaskehallen: 
Der er en eksisterende overdækket vaskehal på ejendommen. Spildevandet fra denne 
vaskehal ledes gennem en Inja NeutraStar koalescensudskiller med automatisk flyde-
lukke. Udskilleren har en kapacitet på 3 l/s og opsamlingsvolumen på 186 l. Der er før 
udskilleren etableret sandfang. Der kunne dog ikke fremvises dokumentation på dettes 
størrelse.  
Vaskehallen anvendes 1-2 gange pr. måned til vask af virksomhedens egne køretøjer. 
Det anslås, at en omgang vask producerer 200 l spildevand fra afskyl samt 40 l sæbe-
vand. Der anvendes omtrent 0,5 l koncentreret autoshampoo pr. gang. Sæbestoffer er 
vurderet i afsnittet ”Spildevandets sammensætning”. 
 
Om betonblandestationen: 
Der bliver i forbindelse med CP H A/S’ indretning på adressen indrettet gulvafløb i hallen 
med blandestation. Gulvafløbet leder til en IBF Unisep koalescensudskiller med flyde-
lukke. Udskilleren er har en nominel størrelse på 3 l/s med opsamlingskapacitet på 391 l 
og integreret sandfang på 600 l.  
Gulvafløbet er tiltænkt at modtage spild ved vask af betonblander samt tilhørende ud-
styr. Vaskevandet fra rengøring af betonblander og tilhørende udstyr ledes til 3 sekventi-
elle sættebassiner, hvorefter vaskevandet genanvendes i produktionen. Eventuelt overløb 
fra sættebassinerne ledes til gulvafløbet. 
Det anslås, at overløbet fra sættebassinerne ikke overstiger 0,5 m3/døgn ved normal 
drift. I opstartsperioden er virksomhedens produktion begrænset, hvorfor det ikke for-
ventes at kunne genanvende al vaskevandet. Under opstart vil der derfor være større 
mængder vand fra overløbet end ved forventet normal drift. 
 
Vurdering: 
Det er Hedensted Kommunes vurdering, at udskilleranlæggene har en tilstrækkelig kapa-
citet til den oplyste anvendelse.  
Olieudskilleranlæggene bliver tilmeldt den fælleskommunale tømningsordning, som tøm-
mer og kontrollerer anlæggene efter Hedensted Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. 
Der er oplyst, om muligheden for at ansøge om fritagelse fra ordningen. 
  

Spildevandets sammensætning 
Spildevandet fra vaskehallen kan indeholde sæberester, mineralsk olie, tungmetaller og 
suspenderet stof.  
Spildevandet fra betonblandestationen kan indeholde ikke-hærdet beton og rester af ad-
ditiver.  
Det er i ansøgningen oplyst, at pH vil variere over dagen.  
 
Der er fremsendt datablade på additiver og autoshampoo. 
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Følgende produkter forventes anvendt: 
Produktnavn Leverandør Kommentar 
MasterGlenium ACE 
430 

BASF Indeholder et A-stof i koncentrationer < 1%. 
Stoffet er et konserveringsmiddel jf. ECHA. 

MasterAir 22SB BASF Vurderet til at indeholde C-stoffer. Let biologisk 
nedbrydeligt. 

MasterX-Seed 100 BASF Uorganiske indholdsstoffer. ABC-vurdering er irre-
levant. 

Autoshampoo 
m/voks 

Besma Indeholder kun C-stoffer jf. leverandørens data-
blad 

 
Temperatur, pH mv. 
Der stilles vilkår til temperatur, pH, indhold af mineralsk olie, suspenderet og bundfælde-
ligt stof samt tungmetaller, som følger Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 samt vej-
ledning nr. 42, 2020, således kloaknettet er optimalt beskyttet. 
Der er i ansøgningen ikke angivet et estimat for virksomhedens spildevands pH. Meget 
surt eller basisk spildevand kan korrodere kloakrør samt forringe processer på rensean-
læggene. Der stilles derfor vilkår til at spildevandets pH skal ligge i intervallet 6,5-9,0. 
Der kan forekomme tungmetaller i cement samt i spildevandet fra vask af motorkøretø-
jer. Derfor stilles der krav til maksimale grænseværdier for spildevandet fra vaskehallen 
og betonblandestationen til beskyttelse af bl.a. slamkvaliteten på rensningsanlægget. 
 
Miljøfremmede stoffer: 
I Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006, er der opstillet krav til indhold af organiske stof-
fer i spildevand. Stoffer kategoriseres som A-, B- eller C-stoffer. 
A-stoffer er stoffer, der potentielt kan medføre uhelbredelige skadevirkninger over for 
mennesker, og/eller stoffer der ikke er let nedbrydelige og samtidig har en høj giftighed 
over for vandlevende organismer. A-stoffer er uønskede i spildevand. 
B-stoffer omfatter stoffer, der ikke er let nedbrydelige, og samtidig har en middel akut 
giftighed over for vandlevende organismer eller er potentielt bioakkumulerbare. 
C-stoffer består af de resterende stoffer. Det vil siger stoffer, der ikke kategoriseres som 
A- eller B-stoffer. 
Ikke-vurderede stoffer er stoffer, som ikke kan vurderes på grund af manglende data. 
Ikke-vurderede stoffer kan derfor potentielt være A- eller B-stoffer. 
Indholdsstofferne i de på side 6-7 nævnte produkter er vurderede ud fra fremsendte sik-
kerhedsdatablade og data fra Det Europæiske Kemikalieargentur (ECHA). 
MasterGlenium ACE 430 indeholder et konserveringsmiddel som kategoriseres som et A-
stof i en koncentration < 1%. De resterende stoffer indeholder ikke A- eller B-stoffer. 
 
Vurdering: 
Det er Hedensted Kommunes vurdering, at kloaknet, renseanlæg og recipient med de 
fastsatte absolutte grænseværdier for temperatur, pH, indhold af mineralsk olie, suspen-
deret og bundfældeligt stof samt tungmetaller er optimalt beskyttet. 
 
For at sikre, at der ikke afledes svært nedbrydelige organiske stoffer til spildevandssyste-
met, er det vores vurdering, at der kun må anvendes produkter, for hvilket det kan do-
kumenteres, at midlerne ikke indeholder A- eller B-stoffer. Dog må produkterne inde-
holde op til 1% konserveringsmidler og farvestoffer, som ofte indeholder A-stoffer. Dette 
er der stillet vilkår om i denne tilladelse. 
Hvis der hos virksomheden anvendes produkter mærket med ét af de to officielle miljø-
mærker i Danmark, der administreres af Miljømærkesekretariatet, anses ovenstående for 
overholdt. De officielle miljømærker er i skrivende stund EU-blomsten og Svanemærket. 
 
Af de aktuelt benyttede produkter er der af Hedensted Kommune og leverandøren foreta-
get en ABC-vurdering af indholdsstofferne. Indholdsstofferne og koncentrationerne af 
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disse i de benyttede produkter er vurderet til at kunne accepteres i spildevandet og at 
opfylde vilkår 12 i denne tilladelse. 

Overfladevand 
Denne tilladelse omfatter ikke afledning af overfladevand fra virksomheden. Der er stillet 
vilkår om håndtering af overfladevand i byggetilladelsen af 18. juli 2022. 

Tilsyn og kontrol 
Der stilles vilkår om overholdelse af grænseværdier i spildevandet ved analyse af 4 re-
præsentative spildevandsprøver det første år og efterfølgende én repræsentativ stikprøve 
pr. år samt vilkår om egenkontrol. Herudover kan Hedensted Kommune kræve spilde-
vandsprøver, hvis det vurderes at være nødvendigt. Virksomheden kan efter 4 sæt spil-
devandsanalyser i træk med overholdte grænseværdier stoppe den regelmæssige 
stikprøvetagning. 
Vurdering:  
Det vurderes, at det med vilkår om regelmæssige analyser af spildevandet samt egen-
kontrol og driftsjournal kan kontrolleres, at grænseværdierne i vilkår 15 overholdes.  
 

Bedst tilgængelige teknik (BAT) 
Det er et grundlæggende princip i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder 
skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik. 
CP H A/S etablerer flertrins sættebassiner med henblik på genanvendelse af vandet fra 
vask af virksomhedens betonblander. Det er Hedensted Kommunes vurdering at tiltag 
der kan reducere ressourceforbruget og spildevandsafledningen opfylder kriterierne for 
BAT. Hedensted Kommune vurderer derfor, at CP H A/S med etablering af flertrins sætte-
bassiner anvender den bedst tilgængelige teknik.   
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Bilag 1: 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 offentliggjort på Hedensted Kommunes hjemmeside. Klagefristen er 4 
uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for He-
densted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, 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 borger.dk eller virk.dk eller direkte på 
Klageportalens hjemmeside.  
Vejledning, om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klagepor-
talen, findes på borger.dk eller virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjem-
meside. På Klageportalen kan klager finde information om, hvordan man klager via Kla-
geportalen, 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 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. 

 
De 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 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 afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodnin-
gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes. 
 
Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og 
anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyn-
dighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96.

http://www.hedensted.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.kpo.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.kpo.naevneneshus.dk/

