
 

 

VEJLE SPILDEVAND A/S 
Toldbodvej 20 
7100 Vejle 
Att.: Lene Kristoffersen 
 
 
 
 
 
 
 
Tilslutningstilladelse for regn- og overfladevand fra del af opland 
BD026 udløb BD03U til Kjeldkær Bæk 

Vejle Spildevand A/S har den 11. februar 2021 søgt om tilladelse til udled-
ning af regn- og overfladevand i forbindelse med etablering af nyt boligom-
råde vest for Ballevej – lokalplan 1321 via udløb BD03U til Kjeldkær Bæk. 
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J. nr.:

06.11.00-G01-58-20 

Kontaktperson:

Karin Overby

Lokaltlf.: 76 81 24 53 

Mobilnr.:40124062 

E-post:KAROV@vejle.dk 

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Teknik & Miljø - Vand
Kirketorvet 22, 7100 Vejle Tlf.: 76810000
karov@vejle.dk · www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14
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Baggrund 
 
Boligområdet, hvor der bygges 79 tæt-lav boliger, omfatter 5,3 ha af opland BD026 med en af-
løbskoefficient på 50 svarende til ca. 2,65 red. ha. og en spildevandsbelastning på 104 PE.  
 
I lokalplanområdet etableres et nyt regnvandsbassin B.221 i området, bassinet dimensioneres for 
lokalplanens opland, på ca. 5,3 ha og til en 20 års hændelse (T = 20). Bassinets etableres med et 
volumen på ca. 1692 m3 og et permanent vandvolumen på ca. 1200 m3 samt et stuvningsvolumen 
på ca. 1990 m3. 
Da afstrømningen skal rummes i eksisterende system, er det valgt at neddrosle afstrømningen til 
5 l/s, iht. sædvanlige dimensioneringer af vandbremser. 
Afløbet fra bassin B.221 tilkobles regnvandssystemet vest for Bredsten skole v. Skolevænget til 
brønd 73523R069, udledningen passerer yderligere 2 bassiner - B.102 + B.103 - før udløb i 
Kjeldkær Bæk. 
Spildevand fra området tilsluttes brønd 73523S059 v. Skolevænget og afledes til Ny Haraldskær 
Renseanlæg inden for anlæggets kapacitet og gældende tilladelser.  
 
Udledningsskema 

 
Udløbsnummer: BD03U 

   
Vandområde: Vejle Fjord -Lillebælt 

 

Oplandsareal: 5,3 ha   Vandløb: Kjeldkær Bæk  
Reduceret areal: 2,65 ha 
Maks. bassinafløb: 5 l/s 
Maks. overløb pr. år: T = 20 

  Vandløbsmålsætning: God økologisk tilstand 
Vandløbets tilstand: Høj økologisk tilstand 
Rensning: Bassin med dykket afløb 

 

     
 
 
Kommunens Vurdering: 
 
Kjeldkær Bæk er i vandplanen for Jylland - Lillebælt, målsat som god økologisk tilstand vandlø-
bet har nået en høj økologisk tilstand og en faunaklasse 7.  
Med en udledningen via flere på hinanden følgende bassiner og neddrosling til 5 l/s og maksi-
malt overløb hvert tyvende år, vurderer kommunen, at udledningen ikke vil påvirke vandløbets 
høje økologiske tilstand og faunaklasse 7. 
 
Der er ingen drikkevand- og vandindvindingsinteresser i området og forsyning af lokalplanområ-
det har ingen indvirkning på naturområder. 
Etablering af regnvandsbassinet B. 221 vedrører udelukkende arealer i lokalplanområdet. 
Der er ingen bemærkninger til, at det sanitære spildevand tilføres Haraldskær Renseanlæg inden 
for anlæggets godkendte kapacitet. 
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Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven 
Tilladelsen omfatter alene miljømæssige forhold som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens1 § 
28. Under henvisning til ovenstående og efterfølgende vilkår, meddeler Vejle Kommune i med-
før af miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til tilslutning til eksisterende ledningssystem af 
regn- og overfladevand fra opland BD026 til Kjeldkær Bæk via udløb BD03U på følgende vil-
kår: 
 
Vilkår 
 

1. at afledningen udføres i overensstemmelse med det fremsendte projekt, 
2. at udløb til Kjeldkær Bæk via BD03U ikke overstiger 5 l/s, 
3. at bassinet er udformet som vådbassin med effektivt volumen på 1692 m3, 
4. at bassinerne er udformet med permanent vådvolumen svarende til 1200 m3, 
5. at bassinet er dimensioneret for en overløbshyppighed på T=20, 
6. at udløbene etableres som åbne grøfter eller 45o medløb, 
7. at afløbet er dykket, 
8. at det er muligt at afspærre afløbet fra bassinet, 
9. at bassin og sandfang i fornødent omfang oprenses for sand og slam, dog minimum hvert 

3. år, så bundfældige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet, 
10. at bassinet ikke giver anledning til gener i f. eks. forbindelse med overløb, uhygiejniske 

forhold, lugt el. lign., 
11. at funktionsfejl, uheld med spild på de befæstede arealer, overfladegener mm. omgående 

meddelelse tilsynsmyndigheden, 
 
Såfremt anlægget ikke er etableret inden 1 år, bortfalder denne tilladelse. 
 
Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning, at Vandplanens målsætning kan 
overholdes. Det forudsættes ligeledes, at det udledte regn- og overfladevand har en kvalitet, der 
kan sammenlignes med almindeligt, belastet separate regnvandsudløb. Er dette ikke tilfældet, 
kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret. 
 
Tilladelsen er gældende fra dd. og offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vej-
le.dk/afgorelser) den 10.3.2021. 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af: 

 afgørelsens adressat; 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald; 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedfor-

mål;  

 
1 Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019. 
 

http://www.vejle.dk/afgorelser
http://www.vejle.dk/afgorelser
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 lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser; 

 landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af 
natur og miljø som hovedformål, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a; 

 landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at 
varetage væsentlige rekreative interesser, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a; 

 Danmarks Fiskeriforening fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om forure-
ning af vandløb, søer eller havet; 

 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. 
spørgsmål om forurening af vandløb og søer. 

 
Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet af-
gørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening. Du opretter din klage i Klageportalen, som du 
finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
den myndighed, der har truffet afgørelsen.  
 
Klagefristen udløber d. 7.4.2021. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlæn-
ges klagefristen til den følgende hverdag.   
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., hvis du klager som privatperson, og 1.800 kr. 
hvis du klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales via klageportalen.  
 
Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. 
Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere 
end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kla-
gen ledsages af de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndig-
heden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.  
Myndigheden sender samtidig med videre-sendelsen af klagen til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærknin-
ger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.  
 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-
ning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du får besked fra 
Miljø- og Fødevareklagenævnet om din anmodning kan imødekommes. 
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Vejle Kommunes Teknik 
& Miljø – Landbrug og Vand for yderligere oplysninger. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Karin Overby 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Kopi til:  
Vejle Spildevand A/S – att. Lene Kristoffersen lenkr@vejlespildevand.dk 
Sundhedsstyrelsen  sesyd@sst.dk 
Miljøstyrelsen mst@mst.dk 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
Danmarks Fiskeriforening  mail@dkfisk.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
DN dn@dn.dk   
Lokalforeninger under DN  dnvejle-sager@dn.dk 
Vejle Museum  museerne@vejle.dk 
 
  
 
  

mailto:lenkr@vejlespildevand.dk
mailto:sesyd@sst.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dnvejle-sager@dn.dk
mailto:museerne@vejle.dk
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Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig 
(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder el-
ler I/S) 
 
Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplys-
ninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en 
række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig. 
 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller 
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
 
Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle 
Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900 
 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vo-
res databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 
 
På mail: dpo.vejle@bechbruun.com 
På telefon: 72 27 30 02 
Via sikker post: https://dpo.bechbruun.com/vejle 
 
Pr. brev: 
DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 
CVR nr.: 38538071 
 
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
 

 Behandling af sager vedrørende afløbsforhold og Vejle Kommunes spildevandsplan. 
 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
 Kapitel 3, 4 og 11 i Miljøbeskyttelsesloven 
 Planloven 
 Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1 
 Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e   
 

4. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
☒ Almindelige personoplysninger  
☒ CPR-nummer  
 
Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse perso-
noplysninger blive journaliseret, men vil ikke indgå i sagens behandling. 
 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 
 Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere i forbindel-

se med en eventuel nabohøring. 
 

mailto:post@vejle.dk
mailto:dpo.vejle@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/vejle
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Generelle modtagere: 
☒ Andre offentlige myndigheder 
☐ Databehandlere 
☐ Eksterne rådgivere.  
☒ Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne 
afgørelse.  
 
Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag. 
 
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS: 
 ☒ Nej ☐ Ja 
 
7. Hvor stammer dine personoplysninger fra 
Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv. 

 Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig gennem en anden ansøger. 
 Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehen-

vendelse. 
 
Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig 
til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem 
din henvendelse.  
 
8. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den perio-
de vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med be-
handlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er 
afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven. 
 
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplys-
ninger. 
 
10. Dine rettigheder 
Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle 
Kommunes behandling af dine personoplysninger: 

 Du har ret til indsigt i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig 
 Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv 
 I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig 
 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger 
 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktop-
lysninger i afsnit 2. 
 
11. Retten til at trække samtykke tilbage 
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at 
trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tids-
punkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tids-
punktet for tilbagetrækningen af dit samtykke. 
 
12. Klagevejledning 
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Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine perso-
noplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere 
information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 
 

http://www.datatilsynet.dk/

