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Påbud om ændret vilkår om regelmæssig vedligehold af kloakker 
samt afrapportering 
 
 
CP Kelco Aps har med brev af 20. juli 2012 søgt om ændring af vilkåret om 
regelmæssigt vedligehold af kloakker i forhold til tidspunktet for 
udbedringen og for hvordan, der skal afrapporteres.  
 
På grundlag af CP Kelco ApS’s ansøgning godkender Miljøstyrelsen hermed, 
at tidspunktet for udbedring af skader i kloaksystemet samt 
afrapporteringsformen, som fremgår af påbuddet af 26. maj 2010, ændres.  
 
Afgørelsen meddeles i henhold til § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. 
 
Ved ikrafttrædelse af denne afgørelse bortfalder påbud om regelmæssig 
vedligehold af kloakker af 26. maj 2010. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår: 
 
Afgørelse: 
Tidspunktet for udbedringer af skader i kloaksystemet 

1.  CP Kelco ApS skal udarbejde en plan for inspektion og vedligeholdelse af 
kloaknettet. Planen skal mindst dække en periode på 5 år. 

 CP Kelco ApS skal gennemføre kontrol af proceskloaksystemets tæthed 
og tilstand mindst hvert 5. år. Kontrollen skal gennemføres efter 
retningslinierne i DS 455 (Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af 
afløbssystemer i jord). Tæthedsprøvningen gennemføres som normalt 
kontrolniveau. Alternativt kan kontrollen udføres som TV-inspektion af 
et autoriseret firma, der er medlem af Danske TV-inspektionsfirmaers 
Kontrolordning (DTKV-ordningen). 

 Kontrollen skal omfatte alle de proceskloakker, der fører spildevand med 
et indhold af stoffer, der kan forurene jord og grundvand, fra bygninger 
og videre til renseanlægget. 

 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Udbedring af skader 
2.  

a. Skader i kloaksystemet der umiddelbart kan udbedres, skal udbedres 
straks. 

b. Skader der ikke umiddelbart kan udbedres, fordi det kræver 
produktionsstop, skal som udgangspunkt udbedres ved det næste 
produktionsstop. Skaderne skal dog senest være udbedret i det 
kommende kalenderår. 

c. Ved kritiske skader hvor der er direkte risiko for udsivning af stoffer, 
der kan forurene jord- og grundvand skal skaden udbedres straks. 
Virksomheden skal straks kontakte tilsynsmyndigheden, hvis der 
konstateres kritiske skader. 

 
Skader i kloaksystemet skal udbedres af en autoriseret kloakmester. 
 
Afrapportering af udbedringer i kloakken 
 
3.  CP Kelco Aps skal hvert år senest i marts måned sende en oversigt over 

udførte udbedringer af kloaksystemet gennemført det foregående år til 
tilsynsmyndigheden. Afrapporteringen skal ske i form af en 
statusoversigt for det område, der er blevet repareret i det foregående 
kalenderår og en fornyelsesplan for de nye områder, der er inspiceret i 
det foregående kalenderår.  

 
 Begge planer skal udfærdiges af kloakmesteren og fremsendes sammen 

med årsrapporten fra CP Kelco Aps. 
 
 
Baggrund 
CP Kelco Aps fik den 20. april 2010 varsel om påbud om regelmæssig 
vedligeholdelse af kloakkerne og havde ingen bemærkninger til det.  
 
Afgørelsen blev meddelt den 26. maj 2010, og i forhold til tidspunktet for 
udbedring af skader i kloaksystemet, der kan medføre udsivning af stoffer, 
der kan forurene jord og grundvand, fremgår det, at udbedringen skal 
udføres af en autoriseret kloakmester senest 6 måneder efter skadens 
konstatering. 
 
Af virksomhedens ansøgning af 20. juli 2012 fremgår det, at skader i 
kloaksystemet, der kan medføre udsivning af stoffer, der kan forurene jord- 
og grundvand, vil blive udbedret af en autoriseret kloakmester senest det 
efterfølgende kalenderår.  
 
På mødet mellem CP Kelco Aps og Miljøstyrelsen den 27. marts 2012 om 
vedligeholdelse af kloakker og rapportering af kontrol, redegjorde 
entrepenørvirksomheden Per Aarsleff A/S for, hvordan den regelmæssige 
kontrol af kloakkerne gennemføres. Det fremgik, at virksomhedens kloaknet 
er inddelt i 5 områder, der kontrolleres i en cyklus på 5 år. Det sker ved TV-
inspektion i august-september, kategorisering af skaderne med et fysisk 
index efter omfang og kloakkens tilgængelighed, prioritering med 
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farvekoder for hvornår skaden skal udbedres samt udarbejdelse af 
handleplan for tiltag i fællesskab med CP Kelco Aps.  
 
Det fremgik, at de udbedringer der kan gennemføres uden produktionsstop 
udføres umiddelbart mens udbedringer, der kræver produktionsstop, først 
gennemføres i forbindelse med det årlige produktionsstop – typisk året 
efter. I 2012 var det i uge 38.  
 
Denne praksis er ikke i overensstemmelse med vilkår i påbuddet af 26. maj 
2010, og på baggrund af virksomhedens oplysninger om, at udbedringer, 
der kræver produktionsstop, kan afvente næste års produktionsstop også 
selvom der er gået mere end 6 måneder opfordrede Miljøstyrelsen til, at CP 
Kelco Aps ansøger om en ændring af vilkåret. 
 
Derudover fremgår det af ansøgningen, at det på mødet den 27. marts 2012 
blev aftalt, at afrapporteringen til Miljøstyrelsen over udførte forbedringer i 
kloaksystemet i det foregående år, sker i form af en statusoversigt for det 
område, der er repareret i det foregående kalenderår og en fornyelsesplan 
for det nye område, der er inspiceret i det foregående kalenderår.  
 
Baggrunden for CP Kelco Aps’s ansøgning er, at det er nødvendigt med et 
totalt produktionsstop for at kunne inspicere og efterfølgende reparere 
kloakkerne. Desuden anføres det, at det i forbindelse med inspektionen, 
hvis det skønnes nødvendigt, ofte kun vil være muligt at lave en midlertidig 
foranstaltning. Større reparationer kræver tid til planlægning, projektering 
og indkøb og kan derfor først udbedres i forbindelse med næste stop. 
Reparationer der kan foretages uden totalt fabriksstop laves løbende over 
året. 
 
Vilkårsændringen er oprindelig startet som en henvendelse fra CP Kelco 
ApS af 12. januar 2011, hvor der anmodes om fristforlængelse for udbedring 
af skader på kloakker. Miljøstyrelsen har i brev af 11. marts 2011 anmodet 
om en uddybning af de kriterier, virksomheden vil anvende til at skelne 
mellem de skader, der skal repareres umiddelbart og skader, der kan vente i 
op til 12 måneder.  
 
Den 1. juni 2011 fremsendte CP Kelco en fornyelsesplanen for kloakkerne for 
efteråret 2011 på baggrund af TV inspektion det foregående år samt oplyser 
om, hvornår de værste skader vil blive foretaget ud fra en kategorisering af 
skaderne i fysisk index.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at skader der er kritiske i forhold til udsivning af 
stoffer der akut er en fare for jord- og grundvand skal udbedres straks. I 
tvivlstilfælde skal virksomheden kontakte tilsynsmyndigheden. 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varsler hermed påbud om at ændre vilkår for hvornår evt. 
udbedringer af kloakker skal udføres og præcisering af, hvordan der skal 
afrapporteres. 
 
Vi har modtaget følgende bemærkninger fra CP Kelco Aps:  
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 Skader skal være udbedret senest 1 år efter at de er opdaget. Det 
betyder rigtig meget hvis der i stedet kunne stå i det kommende 
kalender år, da vi ellers kan være nød til hvert år at lave 
produktionsstoppet tidligere på året, hvilket ikke vil være særlig 
hensigtsmæssigt. 

 
 I skal have besked straks hvis der er røde eller orange markeringer – 

det vil der være, det er jo de røde vi skal udbedre det efterfølgende 
år, men en rød markering betyder ikke nødvendigvis at der sker 
jord- eller grundvandsforurening. For de røde markeringer (akutte) 
er det kloakmesteren der vurderer om det eventuelt er nødvendigt 
med en midlertidig foranstaltning indtil den endelig løsning kan 
laves. De orangemarkeringer bliver ikke betragtet som akutte, men 
1-3 år og det vil sige der bliver vurderet om der skal udbedres noget 
eller om de måske skal filmes en gang til inden der gået 5 år. 

 
Miljøstyrelsen imødekommer CP Kelco’s bemærkninger til udkast til 
afgørelse, idet formålet med at ændre påbuddet fra 2012 var, at inspektion 
og vedligehold af kloakkerne skulle kunne tilrettelægges mere 
hensigtsmæssigt. Det er dog vigtigt, at udbedringer af skader som 
udgangspunkt udbedres ved først kommende produktionsstop, hvis det er 
muligt. Eller skal de udbedres så hurtigt som muligt, hvilket er ved næste 
produktionsstop. Det fastholdes, at kritiske skader skal udbedres straks, og 
det er Cp Kelco’s ansvar, at disse skader udbedres straks.  
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 virksomheden 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 

eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, 
at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 2. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
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gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, 
afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet (miljøgodkendelsen) skal 
anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Lumbye Sørensen 
Cand. scient. 
72544362 
melso@mst.dk 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Køge Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge 
(tf@koege.dk) 
Embedslægeinstitutionen Sjælland, sjl@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, Kredsformanden Østsjælland, erik@troigaard.dk 

Dansk ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 
 
 


