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Torupfonden  
Att.: Lisbeth Hansen 
Dyssekilde Station 
Stationsvej 1, Torup 
3390 Hundested  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Halsnæs Kommune har den 9. juni 2021 modtaget jeres ansøgning om tilladelse til nedsivning af renset 
husspildevand fra et beplantet fileranlæg (Rhizospháir) med aktiv beluftning på matrikel 6a, Torup By, 
Torup i Halsnæs Kommune. Ansøgningen er indsendt af Kilian Water ApS. Der er den 2. oktober 2021 
sendt supplerende oplysninger til ansøgningen. 
 
På baggrund af de indsendte oplysninger giver Halsnæs Kommune hermed tilladelse til nedsivning af 
husspildevand. Tilladelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens1 §19 og 
Spildevandsbekendtgørelsens2 §40. Tilladelsen er tidsbegrænset i 5 år, efter anlægget er taget i drift. 
Herefter bortfalder tilladelsen og kan forlænges, såfremt Halsnæs Kommune finder det miljømæssigt 
forsvarligt.  
 
Vi gør opmærksom på, at tilladelsen til enhver tid kan ændres eller tilbagekaldes, af hensyn til fare for 
forurening af vandforsyningsanlæg, gennemførelse af ændret spildevandsafledning i overensstemmelse 
med Halsnæs Kommunes spildevandsplan eller Miljøbeskyttelseslovens §20.  
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår 
 
Generelle vilkår 

1. Etablering og drift af det beplantede filteranlæg skal følge ”Retningslinjer for etablering af 
beplantede filteranlæg op til 30 PE”, nr. 52/2004 eller tilsvarende.  

2. Der må ikke findes tinglyste eller lignende dokumenter på matriklen, som er til hindring for 
etablering af filteranlægget.  

3. Kloakarbejdet skal færdigmeldes til Natur og Miljø, Halsnæs Kommune. Færdigmeldingen skal 
indeholde en kort beskrivelse og en målfast tegning af anlægget.  

 
1 Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) jf. Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 
2 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1393 af 21. juni 2021. 
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4. Tilladelsen skal tages i brug senest 3 år efter modtagelse af dette brev, ellers vil tilladelsen 
bortfalde.  

Vilkår om indretning og drift 

5. Placeringen og udformningen af anlægget skal være i overensstemmelse med den fremsendte 
tegning og ansøgning. Evt. ændringer skal godkendes af Halsnæs kommune. 

6. Anlægget må kun modtage husspildevand. Regn- og overfladevand eller vand fra pool og 
spabade, værksteder eller processpildevand må IKKE blive ført igennem anlægget.  

7. Der skal laves en serviceaftale mellem ejeren af anlægget og en serviceansvarlig, der er 
kompetent til at udføre driftseftersyn af anlægget. En kopi af aftalen skal sendes til Halsnæs 
Kommune indenfor 4 uger efter ibrugtagning.  

8. Producenten skal sikre, at der følger en drifts- og vedligeholdelsesmanual med anlægget som kan 
stilles til rådighed for den serviceansvarlige.  

9. Der skal foretages et årligt serviceeftersyn af anlægget for at sikre, at det fungerer optimalt. En 
kopi af servicerapporten skal fremsendes til Halsnæs Kommune senest 4 uger efter udførelse af 
eftersynet.  

10. I forbindelse med serviceeftersynet skal der udtages en prøve af det rensede spildevand inden 
nedsivning.  

11. I forbindelse med serviceeftersynet skal der ske visuel kontrol af planter, komponenter, 
materialer og konstruktionernes tilstand og funktionsevne, samt kontrol af alarmer og 
registrerede driftsfejl.  

12. Pumpebrønde skal være frit tilgængelige for inspektion og rensning.  
13. Brønde skal forsynes med lugttæt dæksel, der har styrke svarende til færdselsbelastning. 
14. Brønden skal udluftes for at forhindre undertryk ved pumpning.  
15. Dæksler skal være aflåselige. 
16. Der skal etableres en pumpebrønd efter det beplantede filter, som leder det rensede spildevand 

til nedsivningsanlægget.  
17. Brønde skal etableres med alarm.  
18. Strømmen skal samles uden for brønden for at forebygge at svovlbrinte-dampe kan angribe det 

elektriske.  
19. Alt el-arbejde skal udføres af en autoriseret elektriker.  
20. Der skal løbende udarbejdes en driftsjournal, med tilhørende analyser af det rensede spildevand.  
21. Der skal opsættes lave skilte omkring det beplantede filteranlæg, der advarer uvedkommende 

mod at gå ud i området.  

Rhizospháir anlæg 

22. Anlægget skal etableres med minimum 1 mm membran af HDPE eller LPDE, som er beskyttet på 
begge sider med 180 g/m2 geotekstil.  

23. Der skal være et udledningspunkt pr. 50 m2, således at vandet fordeles jævnt over hele 
overfladen.  

24. Der skal etableres en vold, der er 50 cm over overfladen.  
25. Anlægget skal tømmes, når slamlaget er max. 20 cm.  
26. Der skal tømmes en halvdel af anlægget ad gangen, således at hele anlægget bliver tømt indenfor 

1 år.  
27. Tilledning af spildevand skal stoppes ½ år inden der tømmes.  
28. Slammet skal udtages, når fordampning er højest og slammet er tørrest, f.eks. i august måned.  
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29. Slammet må udlægges på fællesareal i henhold til bestemmelserne i slambekendtgørelsen3.  
30. Anlægget skal placeres min 50 m fra vandindvindingsanlæg. 
31. Anlægget skal placeres mindst 25 meter fra vandløb, dræn, søer og havet.  
32. Anlægget skal placeres mindst 5 meter fra bygninger  
33. Anlægget skal placeres mindst 5 meter fra skel.  
34. Udluftningsrør fra anlægget skal anbringes i god afstand fra opholdsarealer, så lugtgener 

forebygges. 
35. Der skal etableres en prøvetagningsbrønd efter anlægget og inden faskiner.  
36. Et beplantet filteranlæg har renseklasse SO, hvor der er krav til reduktion af organisk stof samt 

nitrifikation. Der skal analyseres for nitrifikation, BI5 og COD, hvor følgende udledningskrav skal 
overholdes. De første 3 år skal der udtages prøver hvert halve år. Herefter kan 
prøvetagningsfrekvensen nedsættes. Prøveudtagning og analyse skal foretages af et akkrediteret 
analysefirma. 

Parametre Udledningskrav 
mg/l 

BI5 10 
COD 75 
NH₃+NH4-N 5 

 

Faskiner 

37. Faskineanlægget skal dimensioneres for 125 PE renset spildevand. 
38. Faskineanlægget skal dimensioneres, udføres og placeres således, at der ikke opstår overfladisk 

afstrømning, overfladegene, uhygiejniske forhold eller øvrige gener.  
39. Faskinen skal tildækkes med min. 50 cm jord. 
40. Faskinen skal etableres med geotekstil på siderne og toppen.  
41. Der skal etableres udluftning på faskineanlægget.   
42. Faskineanlægget skal placeres mindst 25 meter fra vandløb, dræn, søer, have og 

drikkevandsboringer.  
43. Faskineanlægget skal placeres mindst 5 meter fra bygninger  
44. Faskineanlægget skal placeres mindst 2 meter fra skel.  

 
Miljøteknisk beskrivelse  
Renseprincippet i et beplantet filteranlæg er, at spildevandet siver lodret gennem anlægget, som er 
beplantet med tagrør. Spildevandets nedbrydelige dele omsættes biologisk.  
Tagrør transporterer ilt ned til rødderne. Her frigives ilt, som aerobe mikroorganismer bruger til at 
omsætte de nedbrydelige processer. Det rensede spildevand i filteranlægget løber horisontalt i bunden 
imod et afløb, hvorefter de ledes til nedsivning i en faskine.  
 
Et beplantet filteranlæg må normalt kun belastes med spildevand, der har passeret en 
bundfældningstank, idet der ellers vil være stor risiko for hurtig tilstopning af anlæggets fordelersystem 
og filteret. I dette projekt vil forrensningen dog foregå i et ekstra lag oven på anlægget. Dette øverste 

 
3 Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, nr. 1001 af 27. juni 2018. 



4 

lag filtrerer det tynde fra det tykke, ligesom det gøres i et slam-mineraliseringsanlæg (Miljøstyrelsens 
forskningsrapport fra 1992 ”Biologisk slambehandling”). Dvs. at der i dette projekt ingen 
bundfældningstank er, men i stedet en pumpebrønd med kniv, hvor det tykke spildevand kværnes og 
udledes til et Rhizospháir-anlæg.  
Fra boligerne løber vandet til en pumpebrønd, hvorfra spildevandet pumpes ind i det øverste lag af 
selve renseanlægget.  
 
Renseanlægget er opdelt i to etager. I den øverste etage behandles det tykke spildevand delvis i fysisk i 
form af afvanding og delvis biologisk i form af mineralisering. Mineralisering opstår ved hjælp af 
mikroorganismer, der sidder på planterødderne og på stenene, under forbrug af luftens ilt. Ilt hentes 
direkte fra atmosfæren, og indirekte via planterne, som er hule. Øverste etage hedder Rhizospheren, 
da der foregår plantevækst og rod-formning i et lag af filtergrus og sten. 
I den nederste etage lander det tyndere vand – rejekt-vand. Her står altid 1 meter vand. Her foregår der 
en yderligere biologisk omsætning, så anlægget kan opfylde rensekrav SO. Omsætning sker med hjælp 
af en kompressor, som trykker luft ud nede i bunden af anlægget, hvor luften fordeles over hele 
overfladen via mindre slanger. Derfor hedder denne etage Air.   
 
Det komplette anlæg har derfor fået navnet, der kombinerer disse to etager: Rhizospháir. Dvs. 
Rhizospháir anlæg er en kombination af to anlæg oven på hinanden: et slam-mineraliseringsanlæg i den 
øverste etage og et beplantet filter med aktiv beluftning i den nederste etage.  
 
Efter rensningen er vandet nu så rent, at det må ledes ud i en recipient, fx. Vandløb eller dræn, eller 
nedsives i en faskine.  
 

 

Figur 1: Skitse af Rhizosph´air anlæg: befluftet beplantet filteranlæg med integreret slambehandling. 

Øverste etage af anlægget er yderligere delt i to, da der er placeret en kant i midten af anlægget. 
Formålet er at belaste anlægget skiftevis hver uge, så der er tid til at afvande det tykke spildevand i den 
øverste del. To-delingen gælder kun den øverste etage, så den nederste del af anlægget komplet kan 
benyttes til den biologiske omsætning. Den ugentlige udskiftning sørger også for et skiftende vandflow i 
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den nederste etage: fra vertikal til horisontalt flow, som forbedrer rensning af kvælstof. Anlægget har 
to afløb, et i hver ende. Ved det ugentlige skift skiftes også vandflowets retning.  
Recirkulering af det rensede vand er normalt ikke nødvendigt ved beluftede beplantede filteranlæg, da 
anlægget altid står fyldt med 1 meter vand (den mættede zone), dvs. planter og mikroorganismer vil 
ikke mangle vand i perioder med lav belastning og/eller med tørke. Hvis det er muligt, så er det en 
fordel at have recirkulering på større anlæg (over 50 PE) for at regulere vandmængderne over døgnet. 
Derfor anbefales recirkulering i dette projekt. Recirkulering bidrager til forbedret rensning af kvælstof.  
 
Planterne modvirker med deres rodvækst at filtermaterialet klogger til. Derudover har rødderne en stor 
overflade, hvor de mikroorganismer der nedbryder spildevandets indhold af forurenende stoffer, kan 
sidde på. Om vinteren isolerer det visne plantemateriale filteranlægget mod frost. Planternes optag af 
næringsstoffer er ubetydelige i forhold til de mængder, der tilledes anlægget med spildevandet. Derfor 
skal planterne i anlægget ikke høstes. Planterne optager vand gennem rødderne og fordamper dette i 
et omfang, der svarer til ca. det dobbelte af den årlige nedbør.  
 
Fordelingen af det forrensede spildevand i anlægget sker ved udpumpning i fordelerpunkter. Der er et 
punkt pr. 50 m2, for dette projekt vil det sige 4 fordelerpunkter i alt, da projektet er næsten 200 m2. Ved 
at dimensionere anlægget på denne måde og ved at etablere en stor pumpesump sikres en god 
fordeling af vandet over hele overfladen. Fordelersystemet isoleres mod frost ved at placere det inde i 
det øverste umættede lag, hvor det er beskyttet af sten og filtergrus. Pumperne monteres uden 
kontraventil, så det resterende spildevand i rørene kan løbe tilbage til pumpesumpen.  
 
Filtermediet opbygges af tre lag. I den umættede zone er der 20 cm filtergrus samt 15 cm veldefinerede 
enskornede sten, fx. 8/16 mm ærtesten. I den mættede zone er der et 1 m tykt lag af 8/16 mm 
ærtesten. Det giver en tilstrækkelig åben struktur af filteret, og samtidig en stor overflade, hvorpå de 
aktive mikroorganismer kan sidde.  
 
I bunden af anlægget, som er i bunden af filtermediet, opsamles det rensede vand i to dræn Ø110 mm. 
Hvert dræn er forbundet til en ventilbrønd (Ø600 mm), samt en højderegulerings- og 
prøveudtagningsbrønd (Ø425 mm), som står lige uden for anlægget. Ventilbrøndene står i forbindelse 
med pumperne, når pumpe 1 pumper vandet til 1. halvdel af anlægget, så åbner ventilen i ventilbrønd 
2. Efter en uge starter pumpe 2 med at pumpe vandet ud i den anden halvdel af anlægget. På det 
tidspunkt åbner ventilen i ventilbrønd 1. Dvs. de virker forskudt, for at opnå længst mulig opholdstid for 
vandet i den nederste etage (Air).  
 
I højderegulerings- og prøveudtagningsbrønden presses det rensede vand op i et Ø110 mm rør. Ved 
enden af røret kan der udtages prøver af det rensede spildevand. Yderligere kan toppen, og dermed 
vandstanden i anlægget, reguleres med op til 15 cm. Dette forebygger frostpåvirkninger i den første 
vinter, da planternes vækst er forholdsvis lille i det første år, og dermed mindre isolerende.  
 
Til opbygning af anlægget anvendes der kun vaskede materialer uden indhold af ler eller silt for at 
undgå, at fint materiale tilstopper geotekstil, filtermedie eller dræn 
 
I bunden af anlægget udlægges en beluftningsramme som indeholder både en manifold (Ø50 mm) og 
mindre beluftningsslanger (Ø16 mm) imellem denne manifold. Manifolden er forbundet til en 
kompressor, som forsyner slangerne med ilt. Manifolden slutter i et rør over vandoverfladen, hvor der 
er monteret et manometer.  
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Hele det beplantede filteranlæg etableres på en stærk tæt membran for at sikre, at spildevandet ikke 
siver ned til grundvandet eller at grundvand trænger ind i anlægget. Membranen skal være beskyttet 
med kraftigt geotekstil på begge sider.   

 

Figur 2: Principskitse af anlægget, set fra siden. 

Der bygges 50 boliger, der tilsluttes anlægget. På baggrund af dette etableres et beplantet filteranlæg 
med en normalkapacitet på 125 PE, som kan klare en belastning varierende fra 50 til 200 PE i 
spidsbelastningsperioder (2-3 uger om året). Da man i henhold til Halsnæs Kommunes retningslinjer 
ikke må nedsive spildevand på arealet, etableres der en faskine på 125 PE til nedsivning af det rensede 
spildevand, efter det beplantede filteranlæg.  
 
Normalt dimensioneres Rhizpspháir anlægget til 0,9-1,2 m2/PE. Dette anlæg er dimensioneret med 1,5 
m2/PE. Dette gøres, da der ikke er erfaring med denne type anlæg under danske klimaforhold. Dermed 
får man et anlæg på 14 x 14 m = 196 m2. Anlægget har en total dybde på 1,85 m, fra bunden af bassinet 
til toppen af volden. Der fyldes op med sten til en højde af 1,15 m over bunden, til sidst tilføjes 20 cm 
filtergrus. Anlægget må kun betrædes i forbindelse med vedligehold.  
 
Tømning af anlægget vil ske efter behov. Som udgangspunkt bør anlægget tømmes, når slamlaget er 
vokset med ca. 20 cm. Det forventes at være nødvendigt efter 10-20 år. Det anbefales at tømme 
halvdelen ad gangen, f.eks. den første halvdel efter 10 år, den anden halvdel efter 11 år.  
Inden tømningen standses tilledningen af spildevand til den halvdel der skal tømmes. Der kan vælges et 
halvårs mellemrum, f.eks. fra april-september, mellem standsning og tømning.  
På den måde hygiejniseres slammet, inden det kan køres ud omkring f.eks. træer og buske på 
fællesareal. Fra oktober belastes begge halvdele igen normalt. Et år efter gentages proceduren for den 
anden halvdel.  
 
Alternativet er at tømme halvdelene i en relativ tør måned, blot med den normale mellemperiode på 
en uge. Udlægning af slam skal så udføres hensigtsmæssigt.  
 
Der etableres 4 pumper til systemet: 

 P1: i fælles pumpebrønd foran anlægget som pumper vandet til bed 1.  
 P2: i samme fælles pumpebrønd foran anlægget som pumper vandet til bed 2.  
 P3: i anden fælles pumpebrønd efter anlægget som pumper det rensede vand alternerende til 

faskinen, den kører på skift med P4. 
 P4: i samme fælles pumpebrønd efter anlægget som pumper det rensede vand alternerende til 

faskinen, den kører på skift med P3.  
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Der anvendes pumper med lejer og mindst en enkelt mekanisk akseltætning.  

P3 og P4 etableres med kontralventil, hvorimod P1 og P2 etableres uden, så rørene kan tømmes og 
hverken slammer til eller fryser til. P1 og P2 skal mindst kunne yde 50 m³/time så rørene mellem 
pumpebrønden og anlægget bliver renset automatisk ved hver pumpning.  

Trykrøret ind i brøndene skal udføres med en snap-kobling, så pumpen nemt kan løftes op til terræn for 
servicering. Dette gælder kun for P3 og P4. P1 og P2 skal monteres med guiderørskobling eller mobil 
fod, da de ellers er tunge at løfte op.  

Der etableres styring mellem pumperne og ventilbrøndene. Pumperne styres ved hjælp af en flyder og 
pumper vandet ind i anlægget en uge ad gangen. Ventilerne er også skiftevis åbne/lukket 1 uge ad 
gangen. Kompressorer tændes/slukkes ved hjælp af en timer. Som standard vil timeren køre i 12 timer 
pr. dag: 2x6 timer. Ved spidsbelastninger kan timeren skrues op til 16 eller 20 timer eller tages helt ud. I 
sidste tilfælde vil kompressoren køre 24 timer/døgn.  

Pumpesumpen ved P1 og P2 skal kunne indeholde et volumen, som kan pumpes ud over halvdelen af 
anlægget i et lag på ca. 2 cm. For dette anlæg svarer det til minimum 2.000 liter og maks. 2.500 liter. 
Det anbefales yderligere at have ca. 50 cm mellemrum mellem underkant indløb og højeste vandspejl, 
så der er buffer til alarm. Pumpesumpen ved P3 og P4 skal minimalt være tre gange så stor som rørenes 
volumen og helst 5 gange så stor. For et fordelersæt til en faskine svarer det til minimum 2.000 liter og 
maks. 3.300 liter. Da pumpebrønden ved P3 og P4 er forsynet med to pumper og hver pumpe kun skal 
fordele vandet til halvdelen af faskinen kan pumpesumpen formindskes med 50% til min. 1.650 liter.  

Der anvendes en belufter på min. 1.200 liter/minut, der er tændt i halvdelen af tiden ved 125 PE. 
Belufteren skal stå tørt, derfor placeres den i en brønd uden for anlægget.  

Beluftningsslanger er en specifik type slanger, som sørger for, at luften fordeles jævnt over hele 
bassinets bundoverflade. Der anvendes 978 m med 10 cm mellemrum. 

På afløbssiden af anlægget sættes en brønd med en indvendig diameter på min. Ø425 mm. Brønden 
giver mulighed for at regulere vandspejlets højde i anlægget med op til 15 cm, samt mulighed for at 
udtage prøve af det rensede spildevand.  

Det rensede spildevand nedsives i en faskine nord for anlægget. Vandet pumpes til faskinen, og 
faskinen løftes højere op end normalt. Da terræn skråner diagonalt, deles faskiner op i 4 mindre 
faskiner, der etableres ”terrasse-vis”. Faskinerne dækkes til med jord, så disse ikke er synlige når 
faskinerne er etableret. Faskinens størrelse er beregnet i henhold til Rørcentrets anvisning 013, feb. 
2007. Faskinen etableres med ærtesten eller singles. Der vælges en faskine på 125 PE. Faskinen 
etableres med 25 strenge á 18x1x0,25 m, svarende til minimum 112,5 m³ volumen. Da faskinen deles i 4 
dele, vælges at etablere 4 faskiner med hver 6 strenge, dvs. i alt 24 strenge. Hver streng bliver hermed 
19x1x0,25 m. Hver streng ligger med en afstand på 1 m. 

Halsnæs Kommunes vurdering af det ansøgte 
 
Lugt / fluer 
Der kan forekomme lugtgener fra anlægget, derfor er anlægget placeret min. 100 m fra beboelse, 
derudover etableres en vold rundt langs anlægget. På baggrund af dette vurderer Halsnæs Kommune, 
at der ikke vil forekomme lugtgener ved beboelse.  
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Halsnæs kommune har været betænkelig omkring risikoen for opblomstring af fluesværme i 
sommerhalvåret, som det er set i forbindelse med slam-mineraliserings-bede på Helsinge Renseanlæg. 
Killian Water har oplyst, at lignende anlæg i Frankrig ikke har oplevet gener med fluer, og at slam 
sammensætningen er anderledes end i slam-miniraliserings-bedende på Helsinge renseanlæg. Derved 
vil det ikke være optimale levevilkår for kloakfluen (sommerfuglemyg). Det forventes ikke, at der vil ske 
en væsentlig ændring af bestanden af fluer i forbindelse med anlægget. Den fugtige slamagtige 
overflade og beplantning samt laget af døde plantedele vil naturligt tiltrække de insekter, fugle, padder 
og smådyr, der foretrækker denne type vådområder, hvorfor der generelt må forventes en øget 
biodiversitet som følge af anlæggets slam og plantedel. 

Da anlægget placeres med god afstand fra beboelse, og der ikke er nogen direkte naboer, vurderer 
Halsnæs kommune, at der kan gives tilladelse til anlægget.  
 
Terrænforhold  
Da terrænet skråner diagonalt, opdeles faskinen i 4 mindre faskiner, som etableres som terrassevis.  
 
Grundvand 
Projektet på Sverkilstrupvejen i Hundested er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD) og i 
indvindingsoplandet til Halsnæs Vandforsyning. Nærmeste boring er DGU nr. 186.56 er en 
vandforsyningsboring, beliggende 460 m nord for anlægget. Med den ansøgte placering og opbygning 
af anlægget, vurderes der ikke at være risiko for påvirkning af grundvandsressourcen. 
 
Natur 
Projektet forventes ikke at påvirke områder der er omfattet af Naturbeskyttelselsloven4. 
 
Nærmeste §3 natur er en sø beliggende ca. 200 m sydøst for anlægget. Da anlægget er placeret mere 
end 25 m fra søen, og der sikres mod lækage og overløb, forventes den beskyttede §3 sø ikke at blive 
påvirket af spildevand fra anlægget.  
 
Der er på medsendte tegning angivet dræn, der løber under fase 2 af anlægget. Ved omlægning af dræn 
skal der søges om vandløbsregulering jf. Vandløbsloven5. 
 
Natura 2000 
Anlægget er beliggende 4,2 km øst for Natura 2000 habitatområde Havet og kysten mellem Hundested 
og Rørvig og Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde Havet mellem Korshage og Hundested. Det vurderes 
ikke at anlægget vil påvirke Natura 2000 områderne omfattet af Habitatbekendtgørelsen6. 

 
Bilag IV arter 
Inden for projektområdet, er der ikke registreret nogen bilag IV arter og rødlistearter, som er omfattet 
af Habitatbekendtgørelsen. 
 

 
4 Bekendtgørelse om lov om naturbeskyttelse LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021. 
5 Bekendtgørelsen om lov om vandløb LBK nr. 1217 af 25. november 2019. 
6 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter BEK 
nr. 2091 af 12. november 2021. 
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Jordforurening 
Der er ingen kendte forureninger inden for området, hvor projektet anlægges. 
 
Andet 
Kommunen har stillet vilkår om opsætning af lave skilte omkring det beplantede filteranlæg, der 
advarer uvedkommende mod at gå ud i området, da anlægget øverste lag vil bestå af ubehandlet 
spildevand. 
 
Samlet vurdering 
Da der ikke er erfaringer fra denne type kombinerede anlæg, kan Halsnæs Kommune ikke afvise, at 
anlægget vil kunne fungere uden væsentlige miljøgener med den forudsatte belastning og drift, som 
oplyst af leverandøren. Derfor begrænses tilladelsen til 5 år med et intensivt prøvetagningsprogram, 
hvorefter tilladelsen bortfalder og kan forlænges, såfremt Halsnæs Kommune finder det miljømæssigt 
forsvarligt.  
 
Der er den 29.06.2021 meddelt landzone tilladelse som er givet på betingelse af:  

- at anlægget placeres, så bassindelen (der eventuelt kan give lugtgener) placeres mindst 150 
meter fra nærmeste nabobolig (svarende til cirka 130 meter til haven tilhørende boligen),  

- at eventuelle støj- og lugtgener i forhold til nabo-boliger fra den normale drift skal afhjælpes,  
- at der ikke må hegnes omkring anlægget med faste hegn, og der ikke må være andre faste 

anlæg over terræn som f.eks. betonkanter o.l. på nær umiddelbart over terræn (fordelerrør),  
- at tømning skal tilrettelægges, så det sker på en tid, hvor eventuelle lugtgener er små (f.eks. i 

køligt vejr),  
- at anlægget visuelt skal fremstå så naturligt som muligt herunder faskinedelen som 

blomstereng og bassindelen med sivplanter, og  
- at anlægget skal nedlægges og fjernes og området retableres senest et år efter, at driften af det 

må være indstillet. 
 
VVM-screening 
Etablering af beplantet filteranlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens7 bilag 2, stk. 10g (Dæmninger 
og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter der ikke er omfattet af bilag 1)), og 
der skal derfor foretages en VVM-screening af filteranlægget, der etableres.  
 

Halsnæs Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt og er derfor ikke VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven 
og offentliggjort i en selvstændig afgørelse, den 23. juni 2022.  

Høring  
Udkast til tilladelsen har været i høring hos Torupfonden og Kilian Water ApS inden afgørelsen er 
meddelt. Bemærkninger til udkastet er indarbejdet i den endelige tilladelse. 
 
Udkast til tilladelsen har desuden været sendt i partshøring hos ejere, lejere og brugere af de nærmeste 
naboer. 
 

 
7 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 27. oktober 2021. 
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Styrelsen for patientsikkerhed, 
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald.  
 
Eventuel klagen skal indgives inden den 21. juli 2022, som er 4 uger fra tilladelsen er meddelt og 
offentliggjort på Halsnæs Kommunes hjemmeside www.halsnaes.dk  
 
Klagen skal fremsendes via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. 
Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Information om klagegebyr og betaling kan ses 
på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Fritagelse for brug af Klageportalen kan opnås ved 
at sende en begrundet anmodning til Halsnæs Kommune, som herefter videresender din anmodning til 
nævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. 
 
Sagen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene senest 6 måneder fra 
dato på afgørelsen dvs. 23.12.2022. 
 
Venlig hilsen 

Merete Kjær 
Specialkonsulent - Miljø 
Telefon 47 78 40 00 
mail@halsnaes.dk 
www.halsnaes.dk 
 
 
Kopi sendes til sagens parter og klageberettigede 

http://www.halsnaes.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.halsnaes.dk/

