
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dato: 1. marts 2017 

 

Åbningstid: 

Man.-Torsdag 11-15 

Fredag 11-13 

Telefontid: 

Man.-Torsdag 10-15 

Fredag 10-13 

 

Forvarsel af påbud om forbedret spildevandsrensning  for 
ejendommen Værkevadsvej 20, matr.3d, Ortved By, Vig

 
Ringsted Kommune påtænker, at meddele dig påbud om forbedret 
spildevandsrensning på din ejendom Værkevadsvej 20, matr.3d, Ortved By, 
Vigersted, som ifølge Ringsted Kommunes oplysninger ligger i opland med udløb 
til Tystrup Sø.  
 
Vi har registreret, at din ejendom har udledning til Vigersdal Å, som via Haraldsted 
Sø, Ringsted Å og Suså løber ud til Tystrup Sø. Tystrup Sø er målsat, men ikke 
opfyldt (dvs. der er målsatte krav for vandkvaliteten af det pågældende vandløb 
eller sø, men kravene er ikke opfyldt pga. forurening). 
 
Oplandet til Vigersdal Å er et område med rensekrav SOP (dvs. skærpet krav til 
reduktion af organisk stof, krav om nitrifikation og krav om reduktion af total 
fosfor). Den nuværende rensning af spildevandet fra ejendommen Værkevadsvej 
20 opfylder iflg. vores oplysninger ikke rensekrav SOP. 

Frist for bemærkninger 
Hvis du mener, at de oplysninger Ringsted Kommune har omkring spildvands-
forholdene for din ejendom, ikke er korrekte, bedes du kontakte os, så vi kan få 
dem rettet.  

Eventuelle bemærkninger til påbuddet bedes sendt til Ringsted Kommune senest 
den 5. april 2017 kl. 12.00 . Bemærkningerne vil indgå i overvejelserne om 
udfærdigelse af et evt. endeligt påbud. 

 
På baggrund af ovenstående forvarsles følgende påbu d: 
Da din ejendom bidrager til, at målsætningen for Tystrup Sø ikke kan opfyldes, 
varsler1 Ringsted Kommune hermed et påbud om, at du skal forbedre rensningen 
af spildevandet fra din ejendom/ejendomme i henhold til § 30 i 
miljøbeskyttelsesloven2. 
 

                                                   
1 I henhold til § 75 i lov om miljøbeskyttelse nr. 1189 af 27. september 2016 
2 Lov om miljøbeskyttelse nr. 1189 af 27. september 2016 
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Påbuddet vil lyde, at du senest den 10. april 2018 skal have etableret eget 
renseanlæg med rensekrav SOP for ejendommen beliggende Værkevadsvej 20, 
matr.3d, Ortved By, Vigersted. 
 
  
Du har to muligheder for at efterkomme påbuddet: 
 

1. Selv at etablere eget renseanlæg 
For at begrænse spildevandspåvirkningen af Tystrup Sø skal der på din 
ejendom etableres et spildevandsanlæg, som fungerer miljømæssigt 
forsvarligt og som minimum opfylder rensekrav SOP. Du kan vælge selv 
at stå for etableringen af et privat renseanlæg. 
 
Der eksisterer flere forskellige renseløsninger, som alle kræver 
godkendelse af kommunen. Til de enkelte renseløsningerne stilles 
forskellige krav i forhold til jordbundsforhold, afstandskrav til vandboringer 
o. lign. Kommunen skal derfor vurdere hvert enkelt anlæg og give en 
tilladelse, før arbejdet kan påbegyndes.  
 
Ansøgningen om etablering af valgt renseløsning sendes til kommunen 
via portalen Byg og Miljø. Det er oftest den valgte kloakmester, som står 
for ansøgning og kontakt til kommunen. Anlægget skal etableres og 
færdigmeldes af autoriseret kloakmester.  
 
Anlægget betragtes først som lovligt, når det er færdigmeldt. 
 
 

2. Kontraktligt medlemskab af Ringsted Spildevand A/S 
Du kan i henhold til § 7a i Lovbek. om betalingsregler for 
spildevandsanlæg m.v.3 vælge at benytte tilbuddet fra  Ringsted 
Spildevand A/S om en samarbejdsløsning/et kontraktligt medlemskab.  
 
Du skal være opmærksom på, at fristen for tilmelding til kontraktligt 
medlemskab af Ringsted Spildevand A/S er senest den 10. maj 2017.  
 
På bilag 1 finder du tilbud om kontraktligt medlemskab med beskrivelse af 
vilkår ved etablering af eget anlæg og ved valg af kontraktligt 
medlemskab. 
 
På bilag 2 kan du se et eksempel på en kontrakt med Ringsted 
Spildevand A/S. 
 
 
 
 
 
 

                                                   
3 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 633 

af 7. juni 2010 
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Hjemmel for det varslede påbud 
I henhold til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 20054 og Vandområdeplanerne 
2015-20215 skal alle ejendomme med udledning af spildevand til målsatte vandløb 
og søer, som ikke kan tilbydes tilslutning til offentlig kloakledning, forbedre 
rensningen af ejendommens spildevand. Disse forhold er gældende for din 
ejendom. 

Efter miljøbeskyttelseslovens6 § 32, stk. 3, kan kommunalbestyrelses vedtagelse 
af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Eventuelt 
sagsanlæg skal i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 
måneder efter at modtagelse af det endelige påbud. 

Der gøres opmærksom på, at der er ret til aktindsigt i denne sag jf. 
Forvaltningsloven7, Offentlighedsloven8 og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger9 
 
Afsluttende bemærkninger 
Afdragsordning: 
Ved indgåelse af kontraktligt medlemskab med Ringsted Spildevand A/S vil du 
have mulighed for at søge om adgang til en 20-årig afdragsordning. Vilkår og 
betingelser for denne ordning finder du i bilag 3.  
 
Håndværkerfradrag: 
Det skal oplyses, at der i 2017 stadig er mulighed for at søge om 
håndværkerfradrag ved forbedring af private spildevandsløsninger. For yderligere 
information henvises til www.skat.dk  

Orienteringsmøde: 

I forbindelse med pågældende varsel inviteres du til et orienteringsmøde omkring 
forbedringen af spildevandsrensning. Mødet vil blive afholdt den 8. marts 2017, kl. 
19.00-20.30 i Vigersted forsamlingshus. Indbydelsen finder du som bilag 4. 

 

 

 

 

 

                                                   
4 http://ringsted.dk/spildevandsplan 
5 Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner nr. 836 af 27. juni 2016 
6 Lov om miljøbeskyttelse nr. 1189 af 27. september 2016 
7 Forvaltningsloven, Lovbek. nr. 433 af 22/04/2014  
8 Lov nr. 606 af 12/06/2013 om offentlig forvaltning. 
9 Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger, med senere ændringer nr. 1036 af 

18. august 2015 
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Du kan desuden finde yderligere oplysninger omkring private spildevands-
løsninger, etape inddelingen af kommunen, information og ansøgningsskema til 
afdragsordningen på www.Ringsted.dk 

Er der yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf.: 
57 62 63 12 eller pr. mail: taal@ringsted.dk.  

Spørgsmål vedrørende kontraktligt medlemskab mv. bedes rettet til Ringsted 
Spildevand A/S på tlf.: 69 89 80 00 eller pr. mail: info@ringstedforsyning.dk     

  

Med venlig hilsen 

Tanja Alstrøm 

Miljøsagsbehandler 

 

 

Opsummering af vigtige datoer / frister 
 
Orienteringsmøde for grundejere:  8. marts kl. 19.00 
Frist for bemærkninger til kommende påbud: 5. april 2017 kl. 12.00  
Frist for ansøgning om afdragsordning:   5. april 2017 kl. 12.00  
Frist for tilmelding til kontraktligt medlemskab:  10. maj 2017 
Påbudsfrist:     10. april 2018 
 

Vedhæftede bilag: 

Bilag 1: Tilbudsbeskrivelse kontraktligt medlemskab med Ringsted Spildevand A/S 
Bilag 2: Eksempel på kontrakt med Ringsted Spildevand A/S  
Bilag 3: Beskrivelse af afdragsordning 
Bilag 4: Invitation til orienteringsmøde 

 


