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Tilladelse til ændring af filtersystem på Sæsing Vandværk
Sæsing Vandværk har ansøgt om at ændre filtersystemet på vandværket.
Vandværket har på nuværende tidspunkt enkelt filtrering. Der er ansøgt om for- og
efter filtrering, da filtreret og styringen er slidt op.
Der ansøges om at etablere for- og efterfiltrering fra Silhorko type NSB 20-200 med
ydelse på 3,6 m3/t.
Hjørring Kommune giver tilladelse til etablering af for- og efterfiltrering på Sæsing
Vandværk.
Klagevejledning
Afgørelser efter Vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er annonceret.
Afgørelsen kan påklages af:
•
•
•
•
•

Sæsing Vandværk
Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens
udfald
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Forbrugerrådet

Hvis der bliver klaget, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet opretholder tilladelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der
klages via Klageportalen, som der er link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen
ligger også på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for myndigheden i Klageportalen.

1 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. nr. 125 af 26/01/2017
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Klagen skal være modtaget senest den 14. januar 2019.
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kroner for privatpersoner
og 1800 kroner for virksomheder og organisationer. Indbetales gebyret ikke inden
udløb af betalingsfristen, afvises klagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen.
Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. I
henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 er det muligt at anlægge civilt søgsmål.
Eventuelt søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at den endelige
afgørelse er truffet.

Med venlig hilsen

Signe Hvims Nielsen
Team vand og jord
Hjørring kommune
Tlf. +45 7233 6744

