
  

 

 
Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20  2635 Ishøj  Telefon 43 57 75 75  Fax 43 57 72 13  Ishojkommune@ishoj.dk 

www.ishoj.dk   Åbningstid: Man./tirs./ons./tors. kl. 10-14, torsdag også kl.15-16.30, fredag kl. 10-13 
Center for Park-, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj – Tlf. 43 57 77 77 – pvm@ishoj.dk 

 

Center for Park, Vej og Miljø 

 

 

 
HOFOR A/S  

Ørestads Boulevard 35  
2300 København S 

Att. Kasper Henkel 

Mail: kashen@hofor.dk 

 

 

Ishøj d. 13. september 2021 

 
 
 
Sagsbehandler: 
Nicolai Christensen 
Telefon: 43 57 77 55 
Email: nrc@ishoj.dk 
 
 

Journal nr.:  
 06.11.01-P19-2-21

 
 

Tilladelse til HOFOR 

Tillæg til udledningstilladelse til HOFOR – tilladelse til forlængelse af perioden for 

midlertidig udledning af skyllevand til Lille Vejleå med 1 måned.  
 

Baggrund  

HOFOR er ved at anlægge en ny råvandsledning mellem Solhøj Kildeplads og Torslunde 

Kildeplads, eftersom den eksisterende råvandsledning er af ældre dato og bør udskiftes. En 

skylning af den nye råvandsledning var planlagt til at ske i august måned, men er blevet for-

sinket grundet mindre ledningsudfordringer både på selve Solhøj – Torslunde ledningen 

samt dele af det øvrige ledningsnet.  
 

HOFOR ansøger d. 30. august 2021 derfor om at forlænge den midlertidige tilladelse til 

udledning af skyllevand til Lille Vejleå med en måned og til udgangen af september 

2021. Den oprindelige udledningstilladelse er gældende til 31. august 2021 jf. vilkår nr. 6 

(se vedlagte tilladelse til midlertidig udledning af skyllevand til Lille Vejleå i forbindelse 

med etablering af ny råvandsledning mellem Solhøj og Torslunde kildepladser i Ishøj 

Kommune fra 1. juni 2021, journalnr.: 06.11.01-P19-2-21). 

 
Skyllevandet ledes til Li. Vejleå ved matr. nr. 1b Torslundemagle By, Torslunde og udled-

ningspunkt fremgår af tilladelse af 1. juni 2021.  

 

 

Afgørelse 

Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø har behandlet sagen, og der meddeles her-

med tillæg til den midlertidige udledningstilladelse af 1. juni 2021, således at perioden for 

midlertidig udledning af skyllevand forlænges til 30. september 2021. Tilladelsen meddeles 

på nedenstående vilkår.   

 

Tillægget meddeles i medfør af: 

 

 

 Lov om Miljøbeskyttelse (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019) § 28 

 Bekendtgørelse nr. 2292 af 30/12/2020 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttel-
seslovens kap 3. og 4 

 Bekendtgørelse nr.1625 af 19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand 



 

 

 

 

 Bekendtgørelse nr. 1433 af 21/11/2017 om Bekendtgørelse om krav til udledning af vis-
se forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 

 

Afgørelsen baseres på den hydrauliske og miljøtekniske vurdering i tilladelsen til midlerti-

dig udledning af skyllevand til Li. Vejleå fra d. 1. juni 2021, der fortsat er gældende.  

 

 

Vilkår 
Vilkår nr. 1 – 5 i tilladelse til midlertidig udledning af skyllevand fra d. 1. juni 2021 er fortsat 

gældende.  

 

Vilkår nr. 6 i gældende tilladelse ændres til:  

 

Denne tilladelse er gældende til d. 30. september 2021. 

 

 

 

 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. kap. 11 i 

Miljøbeskyttelsesloven. Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der har in-

dividuel 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.  

 

Der kan fremsendes en klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.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 den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 

skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner eller kr. 1.800 for virksomheder og 

organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageporta-

len, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, kan du aflevere din klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er fri-

taget for at bruge digital post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. 

Myndigheden sørger for at sende din anmodning videre til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagefristen er fire uger fra den dag, denne afgørelse er offentliggjort på Ishøj Kommu-

nes hjemmeside, dvs. senest d. 11. oktober 2021.  

 

Ansøger vil blive underrettet, hvis der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden 

side. Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for 

domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til 

HOFOR A/S, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S, att. Kasper Henkel, mail: 

kashen@hofor.dk  

 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til:  

Ishøj Kommune Park-, Vej- og Miljøcenter, att. Lone Jacobsen, lon@ishoj.dk  

Greve Kommune, Center for Teknik & Miljø, att. Tommy Kofoed, tko@greve.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, Ishøj/Vallensbæk, dnvallensbaek-ishoej-sager@dn.dk  

Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, hvs@sst.dk  

Styrelsen for Patientsikkerhed, SST@SST.DK 

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk, nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk  

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, att. Niels Barslund, 

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

 

 

Med venlig hilsen  

Nicolai R. Christensen 

Natur- og landskabsforvalter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

 

Tilladelse til midlertidig udledning af skyllevand til Li. Vejleå fra 1. juni 2021 med tilhø-

rende bilag. 

 

 

 


