
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haderslev Kommune 
Teknik og Miljø 
Simmerstedvej 1A, 1. 
6100 Haderslev 
 
www.haderslev.dk 
 
Dir. tlf. 74342136 
miljoe@haderslev.dk 

5. november 2019     • Sagsident: 18/20467      • Sagsbehandler: BRMO 

5 årig midlertidig tilslutningstilladelse til 300 PE i forbindelse med opførelse af nyt 

byggeri til nye F-35 fly på Lilholtvej 2, 6500 Vojens – matr. 8a Skrydstrup, Skrydstrup. 
 
Tilladelsen er meddelt i henhold til:  
 

 § 28 i Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019. 
 § 13 i Spildevandsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 951 af 13. september 2019. 

 
 
 
Tilladelsen meddeles til: Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser 

  Arsenalvej 55 
9800 Hjørring 

 

Venlig hilsen  

Brian Guldborg-Mogensen 

Miljømedarbejder 
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Tilladelsen omfatter 

Midlertidig tilslutningen af spildevand fra skurbyen ved F-35-projekt til det offentlige. 
 
Vilkår 

1. Generelle vilkår: 
Der må afledes følgende typer spildevand: 

- Sanitært spildevand fra toiletter, brusere og tekøkkener mv. til offentlig kloak. 
 
Sanitært spildevand skal afledes til Provas spildevandssystem. 

 
2. Tilledningen må ikke overstige 300 Personækvavilenter (PE). 

 
3. Tilladelsen er gældende til 31.12.2023. 

 
4. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden den 31.12.2020 bortfalder den. 

 
5. Haderslev kommune skal underrettes, når arbejdet er udført. 

 
6. Spildevandet må ikke indeholde stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke 

skadeligt på kloak- eller renseanlæg eller på det ved driften beskæftigede personale. 
Kommunen kan i den forbindelse kræve, at ejendommens ejer får udført en 
spildevandsprøve til analyse for forurenende stoffer. Kommunen kan efterfølgende ændre 
vilkår i denne midlertidige tilslutningstilladelse. 

 
7. I tilfælde af uheld, der medfører utilsigtet afledning af forurenende stoffer, skal Provas 

straks underrettes på telefon 73 52 05 20. 
 
Alternativt skal underretning ske til alarmcentralen på 112. 

 
Tilladelsens forudsætninger 

Haderslev Kommune har den 9. juli 2019 modtaget ansøgning om tilladelse til midlertidig 
tilslutning af sanitært spildevand til offentlig kloak fra byggeplads på Flyvestation Skrydstrup. 
 
Tilslutning til det eksisterende fællessystem med afledning til Skrydstrup renseanlæg fra 
flyvestationens anviste spildevandsstik. Spildevand der tilledes den midlertidigt omfatter toiletter, 
brusere og tekøkkener fra skurbyen.  
 
Kommunens bemærkninger 

Denne tilladelse omfatter udelukkende forhold, der reguleres i henhold til miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 4 ”Beskyttelse af overfladevand”. Øvrige tilladelser efter anden lovgivning skal indhentes 
særskilt. 
 
Kommunens vurdering 

Under de kendte forudsætninger og overholdelse af de i denne tilladelse anførte vilkår er det 
kommunens vurdering, at den midlertidige tilslutning af spildevandet fra skurbyen til det 
offentlige kloaksystem ikke vil belaste miljøet.  
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Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i medfør af 
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 ” Klage og søgsmål”. Klageberettigede er enhver, der har 
individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 
nævnte klageberettigede organisationer m.v. i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete 
sag.  
  
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag 
eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Klageportalen ligger 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 Haderslev Kommune, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden 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 Haderslev Kommune, Haderslev 

Kommune, Teknik og Miljø, Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev med påført sagsnummer eller 
til miljoe@haderslev.dk og skriv venligst sagsnummeret i emnefeltet. Haderslev Kommune 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Ønsker du afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. § 88. Hvis sagen påklages er 
fristen 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. 
 
Om betalingen 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler 
et gebyr på 900 kr. som privatperson, eller 1800 kr. som virksomhed. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis  
 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves 
2. klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller 
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 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 afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen af 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1. der er indledt forhandling med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 
eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen. 
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod dette, 
f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft afgørelsesudkast 
i partshøring. 
 
Underretning 

Denne tilladelse er sendt til: 
 Provas, Haderslev Spildevand a/s (info@provas.dk) 
 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (ae@ae.dk) 
 Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk) 
 Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk) 
 Danmarks Naturfredningsforening, Haderslevafdelingen (dnhaderslev-sager@dn.dk) 
 Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk) 
 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk) 
 Forbrugerrådet (fbr@fbr.dk) 
 Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk) 
 Miljøstyrelsen (mst@mst.dk) 
 Styrelsen for patientsikkerhed (stps@stps.dk) 

 
 


