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26. oktober 2021

Ibsenvej 2 - Tilladelse til tilslutning af processpildevand til kloak
Der fremsendes hermed tilladelse til tilslutning af processpildevand fra pool og spa til
spildevandskloak.
Der gøres opmærksom på:
-

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

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-2021-02827
Dok. nr.: 3191577

Tilslutningstilladelse
Tilladelse til afledning af spildevand til kloak i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.
Ejer:

Henrik Lyhne Jensen
Anna Marie Jensen
Katrine Lyhne Jensen
Asbjørn Lyhne Jensen

Ejers adresse:

Nørrehedevej 36, Sjørup, 8800 Viborg

Anlæggets type:

Skyllevand fra filtre samt tømning af pool og spa

Dato:

26. oktober 2021

Anlæggets beliggenhed:

Ibsenvej 2, 7860 Spøttrup

Matr.nr.:

1ag, KURUP, LEM

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune

Sagsbehandler:

Morten Staun Poulsen

Sagsnummer:

GEO-2021-02827

2

Indholdsfortegnelse
1.

Afgørelse..................................................................................................................4

2.

Baggrund .................................................................................................................4

3.

Vilkår.......................................................................................................................4

4.

Sagens beskrivelse og vurdering .................................................................................5

5.

Klagevejledning ........................................................................................................6

6.

Underretning ............................................................................................................6

3

1. Afgørelse
Med hjemmel i § 28, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven, og efter dertil given bemyndigelse af Skive
Byråd, meddeles hermed tilladelse til afledning af processpildevand til det offentlige
kloaksystem.

2. Baggrund
Skive Kommune har den 15. oktober 2021 modtaget ansøgning fra Morcon ApS på vegne af
ejer, om tilladelse til afledning af spildevand fra ejendommen beliggende Ibsenvej 2, 7860
Spøttrup (matr. nr. 1ag, Kurup, Lem) til kloak.

3. Vilkår
Generelt
3.1.
Tilladelsen gælder afledning af spildevand fra:
- Pool/filtre
- Spa
3.2.

Hvis der planlægges ændringer på ejendommen, som har betydning for ejendommens
spildevandsforhold, skal Skive Kommune underrettes forinden.

3.3.

Denne tilladelse kan tages op til revidering i takt med at der opnås ny viden.

3.4.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år fra tilladelsesdatoen.

3.5.

Ejendommens spildevand skal tilsluttes Skive Vands spildevandsledning.

3.6.

Tagvand- og overfladevand skal håndteres lokalt på ejendommen.

3.7.

Alt kloakarbejde skal udføres en autoriseret kloakmester.

3.8.

Senest 14 dage efter at kloakarbejdet er udført skal kloakmester indsende en
færdigmelding og revideret kloaktegning til Skive Kommune.

Drift og egenkontrol
3.9.
I en øjebliksprøve af ejendommens processpildevand må nedenstående
grænseværdier ikke overskrides:
Parameter
Kravværdi
Analysemetode
Temperatur maksimum
50°C
pH minimum
6,5
DS 287
pH maksimum
9,0
Bundfældeligt stof maksimum
50 ml/l
DS 233
Suspenderet stof maksimum
500 mg/l
DS 207
Chlorid maksimum
1000 mg/l
DS 239/DS 249
DS/EN 10304
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3.10. Der må ikke afledes stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke skadeligt
på kloaknet og dertil hørende anlæg, på driften af disse anlæg eller de ved driften
beskæftigede personer.
3.11. Der skal være mulighed for at udtage en vandprøve fra en fritfaldende stråle før
spildevandet fra pool, spa og filtre blandes med sanitært spildevand.
3.12. Anlæggets ejer skal på Skive Kommunes anmodning og egen bekostning igangsætte
undersøgelser, der dokumenterer, at grænseværdierne i vilkår 3.9 overholdes.
Spildevandsprøven skal udtages i en situation, der afspejler normal drift af spa og
pool (returskylning af filtre).
3.13. Prøveudtagning og analyse skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Prøven skal
udtages før opblanding med sanitært spildevand, og skal analyseres for de
parametre, som er nævnt i vilkår 3.9. Analyserapport fremsendes senest en måned
efter prøvetagning til Skive Kommune.

4. Sagens beskrivelse og vurdering
Der er ansøgt om afledning af processpildevand til spildevandskloak i forbindelse med
returskylning af filtre og tømning af pool og spa.
Poolens størrelse vil være 24,5 m3 (5,5m x 3,3m x 1,35m).
Omtrent 1 gang pr. uge vil der i forbindelse med returskylning af filtre blive afledt ca. 3-400 liter
vand til spildevandskloak over 5 minutter. Ansøger oplyser at klorindholdet i det afledte vand vil
være 1-2 ppm(1-2 mg/l).
Spildevand fra returskylning af filtrene må forventes, at have stort set samme sammensætning
som poolvandet. Spildevand fra tømning af spa må ligeledes forventes at have samme
sammensætning som poolvandet.
Til kloring af bassinvand anvendes hth™ Granular(Calciumhypoklorit og klorgranulat), som
anvendes til den daglige kloring og til periodevis chokkloring. Derudover anvendes Saniklar™
Tempo Sticks, som anvendes til kontinuerlig dosering af klor.
Der stilles standardvilkår i henhold til grænseværdier i ”Vejledning om tilslutning af
industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg” fra 2006. Dette gælder for parametre som:
pH,
bundfældeligt stof, suspenderet stof, temperatur og chlorid.
Der fastsættes vilkår om, at svømmebadet ikke må aflede stoffer i koncentrationer eller
mængder, der kan virke skadelige på kloaknet og dertil hørende anlæg, på driften af disse
anlæg eller de ved driften beskæftigede personer. Dette omfatter tillige stoffer i koncentrationer,
som kan virke nitrifikationshæmmende på renseanlæggets aktive slam.
Der fastsættes vilkår om, at anlæggets ejer, hvis Skive Kommune forlanger det, skal analysere
spildevandet (returskyllevand), for de parametre der er fastsat grænseværdier for. Der skal
være mulighed for at udtage en prøve af vandet før det sammenblandes med øvrigt sanitært
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spildevand. Derfor skal der etableres en prøvetagningsbrønd med fritfaldende stråle.

5. Klagevejledning
Denne tilladelse kan påklages skriftligt indtil 4 uger efter den er meddelt. De klageberettigede er
ansøger, Embedslægeinstitutionen samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i
sagens udfald jf. miljøbeskyttelseslovens § 98.
Klage over denne afgørelse sker til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen.
Klageportalen kan findes via link på forsiden af www.nmkn.dk eller på www.borger.dk eller
www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal betales et
gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret
betales med betalingskort i Klageportalen. Yderligere oplysninger kan findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 16. november 2021.
Betingelser, mens en eventuel klage behandles
Virksomheden vil ikke kunne udnytte afgørelsen, jf. § 95, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven, mens
Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer
noget andet.
Orientering om klage
Hvis Skive Kommune får besked om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer
kommunen ejer herom.
Herudover orienterer kommunen ikke ejendommen.
Søgsmål
Et eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 være anlagt
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

6. Underretning
Kopi af afgørelsen er sendt til:
•

Skive Vand A/S
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•

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, Falstersvej 10, 8940 Randers
SV (senord@sst.dk)

•

Morcon ApS
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