Ole Daugbjerg Andersen
Rudemøllevej 80
7800 Skive

12. maj 2022

Rudemøllevej 80 - Tilladelse til udledning af tagvand
Der fremsendes hermed tilladelse til udledning af tagvand.
Inden etableringen påbegyndes, skal du læse tilladelsen igennem, således alle vilkår i tilladelsen
overholdes.
Der gøres opmærksom på:
-

At du - som bygherre - er medansvarlig for at færdigmelding og revideret tegning
indsendes til Skive Kommune efter etablering.

Du kan færdigmelde online via dette link: https://www.borgeronline.dk/779/dl0233ff
Hvis du har spørgsmål til dette brev eller sagen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte
undertegnede på telefon 9915 6397 eller på mail mspo@skivekommune.dk.
Med venlig hilsen
Morten Staun Poulsen
Miljømedarbejder

Teknik, Miljø & Udvikling - Byg & Miljø - Vand & Natur
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
CVR-nr: 29189579
Skive.dk

Henvendelse til:
Morten Staun Poulsen
Direkte tlf.: 9915 6397
mspo@skivekommune.dk
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Sagsnr.: GEO-2022-01212
Dok. nr.: 3347875

Tilladelse til udledning af tagvand
Tilladelse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 samt Spildevandsbekendtgørelsen.
Ejer:

Ole Daubjerg Andersen

Ejers adresse:

Rudemøllevej 80, 7800 Skive

Dato:

12-05-2022

Anlæggets beliggenhed:

Rudemøllevej 80, 7800 Skive

Matr.nr.:

9a, Dølby By, Dølby

Udløbsnummer:

PO01010U

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune

Sagsbehandler:

Morten Staun Poulsen

Sagsnummer:

GEO-2021-02987
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1. Afgørelse
Med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §28, stk. 1 meddeles tilladelse til udledning af tagvand til
dræn og Øksenvad Bæk.
Eventuelle andre tilladelser som byggetilladelser m.v. skal søges særskilt.

2. Vilkår for udledningstilladelse
Generelt
2.1
Udledningen skal finde sted til eksisterende drænledning, som afvander til Øksenvad
Bæk.
2.2

Udledningen må ikke give anledning til tilstopning eller overbelastning i drænledninger.
Sker dette i anlægs- eller driftsfasen, skal anlæggets ejer træffe foranstaltninger, der
modvirker dette.

2.3

Udledningen må ikke give anledning til erosion af vandløbets bund og brinker.

2.4

Alt tag- og overfladevand skal passere et egnet sandfang før afledning til drænledning
finder sted.

2.5

Der må ikke foregå forurenende aktiviteter på de arealer, der afleder tag- og
overfladevand til drænledning, herunder bl.a. anvendelse af pesticider, bilvask, kemisk
bekæmpelse af mos og alger på tage.

2.6

Afledningen skal neddrosles til 7,5 l/s eller mindre før afledning til drænledning.

2.7

Der skal etableres forsinkelses-/ opstuvningsmagasin på minimum 1,4 m3 før afledning til
dræn.

2.8

Færdigmelding samt revideret tegning, der viser projektet endelige udformning,
skal sendes til Teknisk Forvaltning senest 14 dage efter at projektet er udført.

2.9

Tilladelsen skal være udnyttet inden 1 år fra tilladelsen er meddelt.

3. Baggrund og oplysninger i sagen
Skive Kommune har den 12. maj 2022 modtaget revideret ansøgning fra ejer af Rudemøllevej
80, 7800 Skive, om udledning af tagvand til dræn på adressen Rudemøllevej 80, 7800 Skive
(matr.nr. 9a, Dølby By, Dølby).
Kloaktegning fremgår af bilag 1.
Der ansøges om udledning af tagvand fra nybyggeri på 210 m2 til et eksisterende dræn, som i
forvejen modtager tagvand fra de øvrige bygninger på ejendommen.
På nuværende tidspunkt afledes der samlet set vand fra et tagareal på 393 m2, hvilket svarer til
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en dimensionsgivende regnvandsstrøm på 7,5 l/s. Fremover vil der blive afledt vand fra en
tagflade på 533 m2, hvilket svarer til en dimensionsgivende regnvandsstrøm på 10,1 l/s.
For at sikre at den nye udledning af tagvand ikke overstiger den eksisterende etableres en
grusfyldt grøft, der skal udgøre et forsinkelsesbassin/opstuvningsmagasin for regnvand. Der vil
desuden blive etableret en regnvandstank på 6 m3, som skal anvendes til vanding.
Afløbet fra opstuvningsgrøften ledes til en eksisterende drænledning. Drænet ender i Øksenvad
Bæk, som leder til Hagens Møllebæk.

4. Kommunens bemærkninger
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 fra 1999, Spildevandsvejledning nr. 28 af juni 2018, samt
Rørcenteranvisning 013 fra februar 2007 danner baggrund for kommunens vurderinger.
Skive Kommune vurderer at udledningen af tagvand via dræn til Øksenvad Bæk, kan tillades
under overholdelse af at der ikke afledes vand med en højere afstrømningshastighed end hidtil.
Ejer skal således sikre at forsinkelsesbassinet, som etableres, er dimensioneret og udformet
således at der ikke sker afledning med en højere afstrømningshastighed end 7,5 l/s.
Eftersom det sikres at afstrømningshastigheden ikke øges vurderes der ikke at være behov for
en ny medbenyttelsestilladelse.
Det er oplyst at ejendommens nuværende tagvand afledes til en drænledning med udløb i
Øksenvad Bæk, som leder Hagens Møllebæk.
Den ansøgte udledning af tagvand vil følge samme ledningssystem tilløbet til drænledningen
sker omkring koordinaten X: 500.663,73 / Y: 6.273.678,65 og tildeles udledningsnummer
PO03010U.
Skive Kommune vurderer, at Øksenvad Bæk og nedstrømsliggende vandområders miljøtilstand
ikke vil påvirkes negativt af projektet.
Skive Kommune vurderer, at projektet ikke vil hindre muligheden for målopfyldelse (God
økologisk tilstand) i Øksenvad Bæk og nedstrømsliggende vandområder. Udledningen vurderes
derfor ikke at være i strid med Lov om Miljømål.
Det skal dog bemærkes, at såfremt det mod forventning viser sig, at udledningen påvirker
Øksenvad Bæk eller nedstrømsliggende vandområder i uacceptabel retning, kan
tilsynsmyndigheden påbyde forbedringer i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven.

5. Klagevejledning
Tilladelsen til udledning kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Kommunens godkendelse af udledningen offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside den
12. maj 2022 med 4 ugers klageperiode. Klagefristen er den 9. juni 2022.
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.
Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive
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kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900, - kr. for borgere og
1.800, - kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune
fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via
Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen,
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Skive Kommune.
Skive Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.
Skive Kommune underretter ansøger, hvis der klages over afgørelsen.
I medfør af § 101 i miljøbeskyttelsesloven, skal søgsmål til prøvelse af tilladelsen være anlagt
ved domstolene inden 6 måneder fra d.d.

6. Kopi af tilladelsen sendt til
•

Skive Kommune, Byg & Miljø

6

Bilag 1: Kort over anlæggets placering

7

Bilag 2: Skema for færdigmelding
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Bilag 3: Dimensionering af dimensionsgivende regnvand
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