
 

 

Udviklingscenteret De 2 Gårde - Fuglekær 
Fuglekærvej 115 
7080 Børkop 
Att.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilladelse til udledning af renset husspildevand fra Fuglekærvej 
115 via markdræn til Sellerupskov Bæk 
Der er d. 30.8.2022 søgt om tilladelse til opdatering af eksisterende miniren-
seanlæg på Fuglekær Udviklingscenter - Fuglekærvej 115 – med udledning 
af renset spildevand til Sellerupskov Bæk. 
 
Der er meddelt tilladelse til etablering af et 75 PE biologisk minirenseanlæg 
af typen Watersystems Bioclean med integreret bundfældningstank. 
 
Projekt 
Det eksisterende renseanlæg på Fuglekærgård ikke lever op til rensekravene 
stillet i tilladelse af d. 10. november 2005.  
For at sikre rensekravene overholdes og som en følge af udviklingen skal 
der etableret et nyt og opdateret spildevandsanlæg på 75 PE. Udviklingscen-
tret har i dag 22 beboere, 25 kursister i dagtimerne og ca. 30 ansatte. 
 
Udledningsskema 

Udløbsnummer: 12.1   Vandområde: Vejle Fjord/Lillebælt  
Oplandsareal: -   Vandløb: Sellerupskov Bæk  
Reduceret areal: -   Vandløbsmålsætning: god økologisk tilstand  
Maks. overløb pr. år: ingen 
Udledning via markdræn 

  Medianmin. vandføring: ca. 5 l/s  
 

    
Bemærk: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen 
 
Kommunens Vurdering: 
Det rensede spildevand afledes via dræn og tilløber Sellerupskov Bæk. Sellerupskov Bæk er i 
Vandplanen 2021-2027, målsat som høj økologisk tilstand med en faunaklasse 5, dette mål er 
nået da vandløbet har opnået en faunaklasse 6, den kemiske tilstand er ukendt. Det er kommu-
nens vurdering, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets kemiske målsætning.  
Det vurderes, at være påkrævet med et opdateret minirenseanlæg på 75 PE, da det eksisterende 
anlæg ikke kan overholde kravet til rensning før udledning til recipienten. Vejle Kommune vur-
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derer, at der med etablering af et opdateret minirenseanlæg på 75 PE at krav til udledningen vil 
overholdes og dermed være til gavn for vandløbet og dets tilstand. 
 
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 udledning af renset husspildevand til 
Sellerupskov Bæk fra Fuglekærgård Udviklingscenter på følgende vilkår: 

 at afledningen udføres i overensstemmelse med det fremsendte projekt, 
 at afledningen udelukkende sker fra Udviklingscenteret, 
 at der kun tilsluttes regnvand til markdrænet, 
 at der ikke kan forekomme direkte overløb til markdrænet fra afvandingssystemet på 

ejendommen, 
 Senest 14 dage efter anlægget er etableret, tilsluttet og taget i brug, skal der fremsendes 

en færdigmelding2 til kommunen. Færdigmeldingen omfatter en kloakattest og en mål-
fast "som udført" tegning med anlæggets dimensioner og koter med stempel og under-
skrift fra det udførende autoriserede kloakmesterfirma.  
Kloakattest findes på: www.vejle.dk/kloakattest 
Kort til færdigmelding kan hentes på www.kortvejle.dk  

 at udledningen ikke giver anledning til hydrauliske problemer i markdræn/vandløb samt 
til erosion, slam- og sandaflejringer eller til flydestoffer og olie i synligt omfang, 

 at udledningen ikke giver anledning til gener f.eks. i forbindelse med overløb, uhygiejni-
ske forhold, lugt el. lign., 

 at funktionsfejl, overfladegener mm. omgående meddeles tilsynsmyndigheden 
 
Såfremt anlægget ikke er etableret inden 1 år, bortfalder denne tilladelse. 
 
Tilladelsen kan påklages og offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside www.vejle.dk/afgo-
relser) d. 11.okt. 2022 
 
Klagevejledning efter miljøbeskyttelsesloven 
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; 
 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; 
 Danmarks Fiskeriforening fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om for- 

urening af vandløb, søer eller havet; 
 

1 Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022. 
2 Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret § 17 nr. 1010 af 24. oktober 2012. 

http://www.vejle.dk/kloakattest
http://www.kortvejle.dk/
http://www.vejle.dk/afgorelser
http://www.vejle.dk/afgorelser
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 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 den 22. marts 2018 kl. 23.59. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
helligdag, forlænges 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 videresendelsen af klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger 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 Fødevareklagenæv-
net, 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 – Vand for yderligere oplysninger. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Karin Overby 
 
 
Bilag: Kort med angivelse af Udviklingscenteret og recipienterne 
 
Kopi til:  
Sundhedsstyrelsen  sesyd@sst.dk 
Miljøstyrelsen mst@mst.dk 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
Danmarks Fiskeriforening  mail@dkfisk.dk 

mailto:sesyd@sst.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
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Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
DN dn@dn.dk   
Lokalforeninger under DN  dnvejle-sager@dn.dk 
Vejle Museum  museerne@vejle.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 forbin-

delse 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 peri-
ode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med 
behandlingen 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/

