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Rykker for at efterkomme påbud om forbedring af spildevandsrensning på 
ejendommen Strandholm 3, 4640 Faxe

Faxe Kommune udsendte den 26. maj 2016 påbud om forbedret 
spildevandsrensning på ejendommen Strandholm 3, 4640 Faxe.

Fristen for at efterkomme påbuddet var den 31. december 2017.

Faxe Kommune har dags dato ikke modtaget nogen ansøgning i 
forbindelse med etablering af en forbedret renseløsning på ejendommen. 
Du bedes derfor inden den 1. oktober 2018 sørge for, at der bliver ansøgt 
om en renseløsning til ejendommen, eller kontakte Faxe Kommune med en 
tidsplan for ansøgningen. Ansøgningen skal sendes til Faxe Kommune og 
anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester. Du kan finde mere 
information, samt ansøgningsskema her 
http://www.faxekommune.dk/spildevandsrensning-ejendomme-aabne-
land. Det er også muligt at søge igennem Byg og Miljø.

Påbuddet er gældende efter Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 
vandområdedistrikter1. Vi henviser desuden til ”Spildevandsplan 2016-2021” 
som er vedtaget af byrådet. 

Ejendommens afløbsforhold
Ejendommen Strandholm 3, 4640 Faxe er i BBR registreret med mekanisk 
rensning med udledning, dvs. at spildevandet renses mekanisk i en 
bundfældningstank, og spildevandet udledes til dræn m.m.
Ifølge vores oplysninger ledes vandet til en fælles 25 PE 
bundfældningstank, hvorefter det ledes via en ledning til Præstø Fjord.

Bidrag til forureningen
Når spildevandet kun renses mekanisk i en bundfældningstank, bidrager 
man til forureningen af det nedstrøms liggende vandområde; i dette 
tilfælde Præstø Fjord. Fra vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen og 
domspraksis kan nævnes, at det ikke er afgørende for meddelelse af 
påbud, om ejendommens bidrag til forureningen af et vandområde er 
stort eller lille, herunder om forureningen sker gennem lange drænstræk 

1 Bekendtgørelse nr. 1521 af 15. december 2017 om indsatsprogrammer for 
vandområdedistrikter
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eller kun en del af året, idet ingen ejendom har krav på en ret til at forurene 
i et eller andet ubestemt, mindre omfang.

Tilstand i vandområde
Præstø Fjord er målsat til god økologisk tilstand mens seneste 
tilstandsvurdering viste, at vandområdet har ringe økologisk tilstand, hvorfor 
målsætningen ikke er opfyldt. Denne er bl.a. ikke opfyldt pga. 
spildevandspåvirkning. Staten har dokumenteret dette, hvorfor der er 
fastlagt krav om forbedret spildevandsrensning i oplandet til Præstø Fjord, 
jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Dette er baggrunden for rensekravet OP i jeres område, dvs. at 
spildevandsrensningen skal forbedres med krav til reduktion af både 
organisk stof og fosfor.

Kommunen bruger den statslige dokumentation, jf. bl.a.
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/folketingets_miljoeudvalg_s
poergsmaal_nr._51.pdf

Mener du, at oplysninger på din ejendom ikke er korrekte, bedes du 
kontakte Faxe Kommune og redegøre for afløbsforholdene på din 
ejendom, så sagen kan blive belyst yderligere.

Hvis du har spørgsmål eller yderligere oplysninger til sagen bedes du 
kontakte Spildevandsgruppen i Faxe Kommune på tlf. 56 20 30 62 eller mail 
naturogmiljoe@faxekommune.dk.

Med venlig hilsen

Tinna Mia Jensen
Miljømedarbejder
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