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Recipient 

Vandområde: Guldborg Sund  

 

Vigtige datoer 

Tilladelsen meddelt: 10.03 2023 

Tilladelsen annonceret: 14.03 2023 

Klagefristen udløber1: 4 uger fra den dato tilladelsen er annonceret 

Søgsmålsfristen udløber2: 6 måneder fra den dato tilladelsen er annonceret 

 

Sagsinfo 

Sagsnr.  21-032033 

 

Kort beskrivelse af udledningen 

Udledning af overfladevand fra oplandet ved udvidelse af Guldborgsundcentret til 

Guldborg Sund.  

 

Klage 

Denne tilladelse kan påklages3. Klager skal indgives via Klageportalen, hvor der 

opkræves et gebyr. Uddybende klagevejledning fremgår af tilladelsens bilag 3, 

hvor det bl.a. er beskrevet hvem der kan klage, klagefrist samt hvordan man 

klager via klageportalen. 
  

 

1 Jf. § 93 i miljøbeskyttelsesloven 

2 Jf. § 101, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven 

3 Jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven 
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SIDE 4/14 1. ANSØGNING 

Sweco har på vegne af Guldborgund Spildevand A/S søgt om tilladelse til at 

udlede tag- og overfladevand fra udvidet del af Guldborgsundcentret (delopland 

SUN17) matrikel 21az, 21aø og 21ay Nagelsti By, Toreby til Guldborg Sund. 

 
 

2. GRUNDLAG 

Som grundlag for sagsbehandlinger er indgået:  

 

Lovgivning og andre retningslinjer 

- Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 5 af 03. januar 2023) 

- Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021) 

 

Plangrundlag 

- Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt II Sjælland 

- Guldborgsund Kommunes spildevandsplan 2020-2024 

 

Andre dokumenter 

- Ansøgning af 16. december 2022  

- Dispensation til etablering af et regnvandsudløb mv. inden for 

strandbeskyttelseslinjen, Miljøstyrelsen d. 21. september 2021 

 

3. AFGØRELSE 

Guldborgsund Kommune meddeler tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen er meddelt 

på nærmere bestemte vilkår. 

 

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.  

 

Tilladelsen er meddelt efter Natura 2000-screening og for bilag IV arter. 

 

Tilladelsen er meddelt på baggrund af oplysninger i ansøgningen samt kapitel 6 i 

denne tilladelse. 

 

4. GENERELLE FORHOLD4 

4.1 Guldborgsund Spildevand A/S er ansvarlig for driften af anlægget. 

 

4.2 Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for udledningstilladelsen5. Guldborgsund 

Kommune er tilladelsesmyndighed for udledningstilladelsen6. 

 

4.3 Hvis ansvaret for anlægget overgår til anden part skal både tilladelses- og 

tilsynsmyndigheden underrettes, så snart dette forhold er kendt. 

 

4.4 Der er ved denne tilladelse ikke taget stilling til forhold, der kræver tilladelse 

eller dispensation efter anden lovgivning. Ansøger skal erhverve sig rettigheder til 

 

4 Regler, der følger af gældende lovgivning 

5 Jf. § 66, stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven 

6 Jf. § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven 
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mands grund eller erhverve sig arealet.  

 

4.5 I tilfælde af uheld, hvor der er fare for afledning af olie, kemikalier eller andre 

stoffer der kan påvirke recipienten, skal7: 

- afløbet straks stoppes. 

- virksomheden straks kontakte tilsynsmyndigheden. Uden for normal 

arbejdstid og i weekender skal miljøvagten kontaktes gennem politiet på 

114. 

 

4.6 Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 

følgende år8. 

 

4.7 Tilsynsmyndigheden kan tage tilladelsen op til revision når dette er begrundet. 

Gyldige begrundelser kan være spildevandstilladelser, der af tilsynsmyndigheden 

vurderes at være utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller utidssvarende9. 

 

5. VILKÅR 

5.1 GENERELT  

5.1.1 Udledningen må ikke medføre uæstetiske eller uacceptable forhold i 

udledningsområdet. Dette er f.eks. slamaflejringer, misfarvning, oliehinde, 

flydestoffer og lignende. 

 

5.1.2 Udledningen må ikke være til hinder for at miljømålene for den berørte 

recipient kan opfyldes.  

 

5.2 INDRETNING  

5.2.1 Rørføring og udløb skal etableres som beskrevet i ansøgning samt placeres 

som ansøgt.  

 

5.2.2 Udløbet skal indrettes så udledningen ikke forårsager erosion eller have 

spulende effekt på havbunden.  

 

5.2.3 Anlægget skal indrettes så det er muligt at afspærre udløbet i tilfælde af 

uheld med olie, kemikalier eller lignende.  

 

Hvis afspærringsfunktionen har været i brug pga. olie, kemikalier eller andre 

stoffer, må afspærringen ikke åbnes før det er sikret, at stofferne ikke kan udledes 

til Guldborg Sund.  

 

5.2.4 Alle ændringer af indretning og drift af anlægget med indflydelse på 

udledningen af overfladevand skal, inden ændringen foretages, meddeles 

tilladelsesmyndigheden, så det kan afklares om dette udløser et behov for 

ansøgning om revision af vilkårene i denne tilladelse.  

 

 

7 jf. § 71 i miljøbeskyttelsesloven 

8 Jf. § 78a i miljøbeskyttelsesloven 

9 Jf. § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven 
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5.3.1 Der skal være uhindret adgang for tilsyn og pasning af anlægget.  

 

5.3.3 Guldborgsund Spildevand A/S skal føre driftsjournal for anlægget. Journalen 

skal som minimum indeholde oplysninger om: 

a) Dato for tilsyn og navn på tilsynsførende 

b) Anlæggets tilstand og funktion (slam i pumpe, om afløbet fungerer mv.). 

c) Dato for drift og vedligeholdelse samt hvilke foranstaltninger der er udført.  

 

5.3.4 Driftsjournalen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 

6. BAGGRUND OG VURDERING 

6.1 DELOPLANDET  

Ansøgningen omfatter udledning af tag- og overfladevand fra udvidelse af 

Guldborgsundcentret (delopland SUN17) matrikel 21az, 21aø og 21ay Nagelsti By, 

Toreby til Guldborg Sund jf. Guldborgsund Kommunes spildevandsplan 2020-

2024. Den del af matrikel 21ay, som indtil udvidelsen lå i delopland SUN18N, 

medtages i delopland SUN17 og opdateres i næstkommende revision af 

spildevandsplanen. 

Deloplandet (SUN17) hvor centret udbygges, er i dag fælleskloakeret, men 

separatkloakeres i forbindelse med udbygningen.  

 

6.2 UDLEDNINGSOMRÅDET 

Tag- og overfladevandet skal udledes til Guldborg Sund. Guldborg Sund er 

miljømålsat i Vandområdedistrikt Sjælland. Oplysninger om udledningsområdet 

fremgår af tabel 1a og 1b. 

 

Tabel 1a: Udledningspunkt 

Udledningspunkt i Guldborg Sund, UTM-

koordinat, Euref89 UTM zone 32 

X: 683775.27 

Y: 6071580.54 

 

Tabel 1b: Miljømål og tilstande jf. vandområdeplanen 

Vandløb/recipient Miljømål Tilstand 

Guldborg Sund God økologisk tilstand 

God kemisk tilstand 

Ringe økologisk tilstand 

God kemisk tilstand 

 

Tekniske data fremgår af tabel 2. 

 
Tabel 2: tekniske data 

Oplandsareal (SUN17) 59.909 m2 

Befæstet areal fra matrikler (SUN17) Ca. 48.000 m2 

Max befæstelse for opland jf. afløbsret 70%  

Kloakeringstype Separatkloakering 

Spildevandstype Tag- og overfladevand 

Klima/sikkerhedsfaktor 1,32 

Vand på terræn 1 gang hvert 5. år 

 

Ved overskridelse af befæstelsesgrad tillades intern forsinkelse på pågældende 

matrikel med vilkår om at afløbsretten overholdes. 
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Miljømæssig vurdering  

Guldborgsund er i dag omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for 

Vandområdedistrikt Sjælland. Vandområdet er registreret med god kemisk 

tilstand, ringe økologisk tilstand (samlet økologisk tilstand).  

Miljømålene for Guldborgsund er god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. 

 

Regnvandet fra området blev før ledt til fælleskloak og via Nagelsti Engmose 

renseanlæg udledt til Guldborg Sund. Dog var arealet mindre befæstet dengang 

end når centret er udbygget. Ved at oplandet i stedet separatkloakeres, belaster 

regnvandet ikke længere fælleskloakken og Nagelsti Engmose Renseanlæg med 

regnvand, som i værste fald kan medvirke til overløb fra fællessystemet ved 

større regnhændelser. Udledningen vurderes ikke forringe Guldborg Sund eller 

Natura2000-områdets tilstand eller hindre sundet i at opnå miljømålsætningen. 

 

6.3 HYDRAULISKE FORHOLD 

Da udledningen sker til Guldborg Sund, foretages der ingen vurdering på den 

hydrauliske belastning af dette vandområde, da det vurderes at udledningen  

ikke vil have hydraulisk indflydelse på vandområdet. Dog må udledningen ikke 

have en eroderende eller spulende effekt på havbunden jf. vilkår 5.2.2. 

 

6.4 NATURA 2000 OG BILAG IV-ARTER 

Guldborgsund er udpeget til Natura 2000-område nr. 173 herunder Habitatområde 

nr. 152 samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 83.  

 

Da udledningen af tagvandet vurderes at være rent, vurderer Naturafdelingen, at 

det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

væsentligt. Der skal derfor ikke foretages en konsekvensvurdering af projektets 

virkninger på Natura 2000-området. 
Med samme begrundelse som ovenfor, vurderer naturafdelingen, at det ansøgte 
ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er 
optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på bilag IV. 

Se bilag 1 for udpegningsgrundlag.  
 

6.5 VVM 

Projektet er anført på bilag 2 pkt. 10 f i lovbekendtgørelsen om VVM 10. 

 

Guldborgsund Kommune har på baggrund af ansøgte VVM-screening afgjort, at 

der ikke er behov for at udarbejde en VVM-vurdering for etablering af 

regnvandsudledningen. Denne afgørelse er foretaget i henhold til kriterierne i bilag 

6 i lovbekendtgørelsen om VVM. Afgørelsen er vedhæftet i bilag 2. 

 

7. HØRING 

I perioden 13. februar – 06. marts 2023 har udkast til denne tilladelse være i 

høring hos Guldborgsund Spildevand. 

 

Guldborgsund Spildevand A/S havde enkelt kommentar til deloplandet, som er 

indarbejdet i tilladelsen. 
 

10 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 
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8. OFFENTLIGGØRELSE 

Denne tilladelse annonceres på Guldborgsund Kommunes hjemmeside d. 14. 

marts 2023. 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

- Sweco, Henning Madsen 

- Styrelsen for Patientsikkerhed11 - stps@stps.dk 

- Danmarks Naturfredningsforening12, dn@dn.dk  

- Friluftsrådet12, storstroem@friluftsraadet.dk 

- Danmarks Sportsfiskerforbund12, post@sportsfiskerforbundet.dk  

- Danmarks Fiskeriforening12 mail@dkfisk.dk 

- Ferskvandsfiskeriforeningen12 nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

 

  

 

11 Jf. § 98 i miljøbeskyttelsesloven 

12 Jf. § 76, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven 

mailto:stps@stps.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:storstroem@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
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BILAG 1 UDPEGNINGSGRUNDLAG NATURA 2000 
Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet og 
Guldborgsund med kyster (H152, F82, F83, F85, F86) 
 

Natura 2000 

Før der meddeles tilladelse til, at udlede tag- og overfladevand jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1, skal der foretages en vurdering af, om 

projektet i sig selv eller sammen med andre planer og projekter kan påvirke 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt, jf. § 7, stk. 6. nr. 5. i 

bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12-11-2021. 

 

Hvis projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages 

en konsekvensvurdering.  

 

Der er i denne sammenhæng ikke forskel på, om projektet foregår i eller uden for 

et Natura 2000-område. Det afgørende er, om projektet eventuelt vil kunne 

påvirke de arter og naturtyper væsentligt, som området er udpeget for, Jf. afsnit 

4.4.1 i Habitatvejledningen. Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 

2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter af 11-11-2020. 

 

Bilag IV-arter 

Tilsvarende skal der, før der træffes afgørelse, foretages en vurdering af, om 

projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV 

eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. § 10 

i Habitatbekendtgørelsen.  

 

Derudover må de dyrearter, der er optaget på bilag IV, ikke forsætligt forstyrres 

med skadelig virkning for arten eller bestanden samt deres yngle- eller 

rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Forbuddet gælder i forhold til 

alle livsstadier af de omfattede dyrearter, jf. § 29a i Naturbeskyttelsesloven. 

 

Screening – Natura 2000-område nr. 173 

Guldborg Sund er ved udledningspunktet udpeget til Natura 2000-område nr. 173 

herunder Habitatområde nr. 152 samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 86.  

 

Da udledningen af tagvandet vurderes at være rent, vurderer Naturafdelingen, at 

det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

væsentligt. Der skal derfor ikke foretages en konsekvensvurdering af projektets 

virkninger på Natura 2000-området. 

 

Screening – bilag IV-arter 

Med samme begrundelse som ovenfor, vurderer naturafdelingen, at det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er 

optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på bilag IV. 
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Oversigtskort. Omtrentlig placering af udledningspunkt er angivet med rød prik. Natura 2000-området er 
angivet med gulbrun signatur.  

 

Natura 2000-området består overvejende af et marint areal. Landarealet udgøres af en mere 

eller mindre bred strimmel land langs det afgrænsede marine område. Strandenge med deres 

salttålende plantearter findes typisk som langstrakte bånd i kystlinjen. Bag disse, hvor 

kalkholdigt trykvand træder frem, optræder flere steder rigkær, og i baglandet, på 

morænejorden, af og til kalkoverdrev (jf. basisanalysen for Natura 2000-området). 
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Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og 

Hyllekrog-Rødsand 

Naturtyper: Sandbanker med lavvandet vedvarende 

dække af havvand (1110) 

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 

(1140) 

*Kystlaguner og strandsøer (1150) 

Større lavvandede bugter og vige (1160) 

Rev (1170) 

Strandvolde med enårige planter (1210) 

Strandvolde med flerårige planter (1220) 

Klinter eller klipper ved kysten (1230) 

Enårig strandengsvegetation (1310) 

Strandenge (1330) 

Forklit (2110) 

Hvid klit (2120) 

*Grå/grøn klit (2130) 

 

Klitlavning (2190)  

Kransnålalge sø (3140) 

Næringsrig sø (3150) 

Brunvandet sø (3160) 

Kalkoverdrev (6210) 

*Surt overdrev (6230) 

Tidvis våd eng (6410) 

Urtebræmme (6430) 

Rigkær (7230) 

Bøg på mor (9110) 

Bøg på muld (9130) 

Bøg på kalk (9150) 

Ege-blandskov (9160) 

*Elle- og askeskov (91E0) 

 

* angiver prioriteret naturtype eller art 

Arter: Skæv vindesnegl 

*Eremit  

Bredøret flagermus 

Damflagermus 

Gråsæl 

Spættet sæl 

Stor vandsalamander 

 

 

 

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F83  

Kyststrækningen ved Hyllekrog-Rødsand 

Arter: Skarv (rastende) 

Rørdrum (ynglende) 

Knopsvane (rastende) 

Sangsvane (rastende) 

Sædgås (rastende) 

Mørkbuget Knortegås (rastende) 

Hvinand (rastende) 

Lille Skallesluger (rastende)  

Havørn (ynglende) 

 

Rørhøg (ynglende) 

Blishøne (rastende) 

Klyde (ynglende) 

Splitterne (ynglende) 

Fjordterne (ynglende) 

Havterne (ynglende) 

Dværgterne (ynglende) 

Mosehornugle (ynglende) 

Plettet Rørvagtel (ynglende) 
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Projektet er anført på bilag 2 pkt. 10 f i lovbekendtgørelsen om VVM13. 

Guldborgsund Kommune har ved den gennemførte VVM-screening afgjort, at der 

ikke er behov for at udarbejde en VVM-redegørelse for projektet. Begrundelsen er, 

at projektet ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Der vil i anlægsfasen blive fældet enkelte træer jf. beskrivelse i fremsendte 

udfyldte VVM-skema i ansøgningen. Disse træer kan være en del af ledelinjer i 

landskabet og have ophold for flagermus følgende registreret lige syd for Brovejen 

samt i Hamborgskoven i 2022: Bredøret flagermus, Damflagermus, 

Brunflagermus, Dværgflagermus, Pipistrelflagermus, Sydflagermus, 

Skimmelflagermus, Troldflagermus, Vandflagermus. Brandts Falstermus, 

Bechsteins Flagermus og Leislers Flagermus.  

 

Ifølge Artsfredningsbekendtgørelsen gør vi opmærksom på, at der gælder 

bestemmelser for træfældning. Bestemmelserne har til formål at sikre, at ingen 

beskyttede fugle eller flagermus forstyrres i yngletiden, indfanges eller slås ihjel. 

Det indebærer bl.a., at hule træer og træer med spættehuller kun må fældes i 

september og oktober måned. Hvis der er forekomst af beskyttede fugle eller 

flagermus i træer, som ønskes fældet, skal der søges forudgående dispensation 

fra bestemmelserne artsfredningsbekendtgørelsen hos Miljøstyrelsen. 

Ansøgningsskema kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/media/177117/2019-paradigme-for-ansoegning-om-

dispensation.pdf. 

 

Vi anbefaler, som rådgiver har foreslået, at der plantes nye træer af samme art og 

med samme placering, som de træer, der fældes. 

 
  

 

13 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 
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Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 91 i 

miljøbeskyttelsesloven.  

 

Klagefrist 

Klagefristen er 4 uger fra den dag tilladelsen er meddelt. Hvis tilladelsen er 

offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.  

 

Klagefristen begynder  

Hvis afgørelsen er sendt til dig begynder fristen at løbe fra det tidspunkt 

afgørelsen er kommet frem til dig. Beregningen afhænger af, om du har fået 

afgørelsen med digital eller fysisk post: Har du fået afgørelsen med fysisk post - 

almindelig post: Det vil som udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er 

kommet frem til dig 6 hverdage efter datoen på afgørelsen.   

Har du fået afgørelsen med digital post (e-mail, e-Boks, borger.dk): Det vil som 

udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig den dag, 

hvor afgørelsen er tilgængelig i postløsningen.  

 

Klagefristen udløber  

Klagefristen udløber klokken 23:59 det døgn, hvor fristen udløber. Hvis klagefri-

sten udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen dog til 

den følgende hverdag.  

 

Hvem kan klage 

Tilladelsen kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og 

organisationer samt enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagens udfald, 

jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.  

 

Klagegebyr 

Ved indgivelse af klage opkræves et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for 

privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige 

myndigheder. Gebyret skal betales med betalingskort i forbindelse med oprettelse 

af klagen. Først når gebyret er betalt, betragtes sagen som korrekt indgivet. 

Yderligere information om gebyrordningen findes på følgende link: 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-

foedevareklagenaevnet/vejledning/.  

 

Hvordan klager man 

Klage skal indgives via Klageportalen som du finder på et af følgende links 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet, 

https://www.borger.dk/ eller https://indberet.virk.dk/. Søg efter ”klageportal” ved 

brug af de to sidstnævnte links. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

Guldborgsund Kommune i Klageportalen. Herefter videresender kommunen klagen 

til Miljø- og Fødevareklagenævnet.   

 

Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal også ske via Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke 

er indgivet via Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der 

er særlige forhold der berettiger til fritagelse fra brug af Klageportalen.  

 

 



 

 

SIDE 14/14 Fritagelse fra brug af Klageportalen 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 

begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, e-mail tek-

nik@guldborgsund.dk, tlf. 5473 1000 eller sende anmodningen som brev til 

Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. 

Herefter videresender kommunen din anmodning til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan 

imødekommes.  

 

Husk at søge fritagelse i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet 

inden klagefristen udløber.  

 

Betydning af klage 

Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre 

klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette 

betyder, at tilladelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelse i 

klagenævnet. Udnyttelse af tilladelse inden klagefristens udløb sker på eget 

ansvar, da nævnet kan ændre afgørelsen. 

 

Eventuel domstolsprøvelse 

Søgsmål til prøvelse af denne tilladelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at 

afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis tilladelsen er 

offentligt bekendtgjort, regnes fristen altid fra bekendtgørelsen. 

 


