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Nedsivningstilladelse for tag- og overfladevand.
Sagens baggrund
Skive Kommune har d. 4. november 2021 modtaget ansøgning fra kloakmester Michael Nielsen,
Skive, om udledning af tagvand til nedsivning på lavtliggende areal på adressen Eskjærvej 21,
7870 Roslev (matr.nr. 1 a, Eskær Hgd., Grinderslev).
I forbindelse med behandlingen af ansøgningen er det oplyst at der etableres udløb til arealet i
terrænhøjde. Det lavtliggende areal ligger ca. 50 cm under det omkringliggende terræn.
Nedsivningsarealet skal modtage tagvand fra en overflade på ca. 3000 m2.
Afstanden til den nærliggende voldgrav er under 25 meter, mens afstanden til nærmeste ubeboede
bygning er mere end 10 meter. Den tætte afstand til voldgraven kræver, at der kan gives en
udledningstilladelse.
Der er ingen vandindvindingsanlæg for drikkevand (= med krav om drikkevandskvalitet) indenfor
100 meter.
Kommunens bemærkninger
Tilladelsen omfatter kun nedsivning af tagvand samt udledningstilladelse. Tilladelser i forhold til
anden lovgivning skal søges særskilt.
For at sikre at tagvandet fordeles til nedsivning over hele nedsivningsarealet, skal der
ved udløbet på arealet etableres et fordelerrør (manifold) der fordeler tagvandet i hele
nedsivningsarealets bredde.
Infiltrationstest fra arealet viser en hydraulisk ledningsevne på 1,11-5 (silt). Nedsivningsarealet
på ca. 700 m2 er beregnet som et regnbed med ca. 13 cm dybde. Under disse forudsætninger vil
regnbedet kunne tilbageholde ca. 90 m3, svarende til en regnhændelse på ca. 27 mm.
Beregningen er vedlagt i bilag 2. Da lavningens bund ligger ca. 50 cm under det
omkringliggende terræn, vil arealets samlede opstuvningsvolumen kunne rumme ca. 3,5 gange
så meget vand.

Nedsivningtilladelse
Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, samt spildevandsbekendtgørelse nr. 1393
af 21. juni 2021, og efter dertil given bemyndigelse af Skive Byråd,

meddeles hermed tilladelse
til udledning af tagvand på terrænlavning (regnbed) til nedsivning på nævnte adresse.
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1999 Rørcenteranvisningerne 009 og 016, samt Spildevandskomiteens vejledning til dimensionering af LAR-anlæg danner baggrund for kommunens
vurderinger.

Vilkår
• Ovennævnte oplysninger indgår som grundlag for vilkår i tilladelsen i det omfang, at disse ikke
erstattes af nye oplysninger indgivet skriftligt til Teknisk Forvaltning. Enhver ændring af
anlægget i forhold til det indsendte projekt skal, uanset om ændringerne foretages under
etableringen eller senere hen, anmeldes til Teknisk Forvaltning.
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•

Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, når det måtte vise sig
ønskeligt af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg, ved gennemførelsen af en
ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med spildevandsplanen, eller når hensynet
til miljøbeskyttelsen i øvrigt gør det ønskeligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 20.

•

For at sikre at tagvandet nedsiver over hele nedsivningsarealet, skal der ved udløbet
til terrænlavningen etableres et fordelerrør (manifold) der fordeler tagvandet i hele
nedsivningsarealets bredde.

•

Det påhviler ejer at fremsende færdigmelding (bilag 3) og attestere, at anlægget er
udført i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse. Der skal sammen med
færdigmeldingen indsendes en revideret tegning.
Færdigmeldingen kan nu også indberettes elektronisk via dette link: Færdigmelding

•

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

Anlæggets udformning og placering
• Anlægget skal udformes med dimensionerne som beskrevet i ansøgningen, og nævnt under
”Kommunens bemærkninger”.
•

Der må ikke foregå forurenende aktiviteter på de arealer, der afvander til nedsivning, herunder
bl.a. bilvask, anvendelse af pesticider, kemisk bekæmpelse af mos og alger på tage o.l.

•

Etablering af anlægget skal udføres således, at der ikke opstår overfladeafstrømning,
overfladegener eller gener i øvrigt - se i øvrigt udledningstilladelsen længere nede på siden.

•

Der må ikke føres afløb fra lyskasser, kældernedgange, afkørselsramper og lign. eller
spildevand af nogen art til nedsivningsarealet.

•

Afstand fra dræn, sø, hav, mose mv. skal være mindst 25 meter. Der er givet udledningstilladelse til anlægget da det ligger nærmere end 25 m fra voldgraven.

•

Afstand til andre nedsivningsanlæg skal være mindst 25 meter.

•

Afstand til bygning med beboelse skal være mindst 5 meter.

•

Afstand til bygning uden beboelse skal være mindst 2 meter.

•

Naboskel mindst 2 meter.
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Drift og vedligeholdelse
•

Ejeren og brugeren af anlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand,
at der ikke foreligger nogen risiko for, at der opstår overfladeafstrømning, overfladegener
eller gener i øvrigt - se også udledningstilladelsen længere nede på siden.

•

Befæstede arealer med afløb til anlægget renholdes jævnligt.

Regnbetinget udledning.
Sagens baggrund
Skive Kommune har d. 4. november 2021 modtaget ansøgning fra kloakmester Michael Nielsen,
Skive, om udledning af tagvand til nedsivning på lavtliggende areal på adressen Eskjærvej 21,
7870 Roslev. Da nedsivningsarealet delvis ligger under 25 m. fra ejendommens voldgrav, kan
lovgivningens afstandskrav ikke overholdes. Miljøbeskyttelsesloven betinger derfor, at der skal
gives en udledningstilladelse.
Udledningen sker diffust med grundvandet til voldgraven og tildeles derfor ikke et udløbsnummer.
Den diffuse udledning er omkring koordinaten X: 507018, Y: 6283385. Der ansøges om diffus
udledning af regnvand fra tag- og befæstede overflader på ca. 3.000 m².
Kommunens bemærkninger
Tilladelsen omfatter etablering af overfladisk nedsivning af tagvand med diffus udledning til
recipient via grundvandet. Samtidig forudsættes det, at øvrige nødvendige tilladelser er meddelt.
Skive Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed for udledningen. Ejeren af
Eskjærvej 21 er ansvarlig for anlæg, drift og vedligehold af afløbsinstallationer og nedsivningsanlæg.
Kommunen har udarbejdet en nedsivningstilladelse for arealet, som viser, at nedsivningen
overholder alle krav bortset fra afstandskravet til vandløbet.
Det skal bemærkes, at såfremt det mod forventning viser sig, at den diffuse udledning påvirker
voldgraven i uacceptabel retning, kan tilsynsmyndigheden påbyde forbedringer i henhold til § 30
i miljøbeskyttelsesloven.
Imellem voldgraven og nedsivningsarealet ligger der en grusvej som vurderes at være en
forholdsvis tæt barriere, som er med til at forsinke udsivningen til voldgraven.
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Ud fra en samlet vurdering vil udledningen af tagvand til nedsivningsarealet ikke medføre en
væsentlig forringelse af miljøtilstanden i voldgraven, som ikke er målsat. Udledningen vurderes
derfor ikke at være i strid med Lov om Miljømål.

Diffus udledningstilladelse
Med hjemmel i § 28 i Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv.,
og efter dertil given bemyndigelse af Skive Byråd,
meddeles hermed tilladelse
til etablering af nedsivningsanlæg med diffus udledning via grundvandet til voldgrav ved Eskjær.

Vilkår
• Anlægget skal etableres som beskrevet under afsnittet Nedsivningstilladelse for tagvand.
Eventuelle ændringer af anlæg eller placering i forhold til det beskrevne skal indberettes
og godkendes ved Teknisk Forvaltning.
•

Der må ikke tilledes andet, end hvad der sædvanligt forekommer i regnvandet fra tag- og
befæstede overflader.

•

Når anlægget er færdigetableret, skal en færdigmelding fremsendes til Skive Kommune bilag 2 og 3. Færdigmeldingen kan nu også indberettes elektronisk via dette link:
Færdigmelding.

•

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

Klagevejledning.
I henhold til spildevandsbekendtgørelsen kan tilladelsen til nedsivning ikke påklages til anden
administrativ myndighed.
Tilladelsen til udledning kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Afgørelserne kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i
sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for
arealanvendelsen, som fremgår af planlovens §§ 58 og 59.
Kommunens afgørelse om diffus udledning er offentliggjort på Skive Kommunes hjemmeside fra
10. november 2021 til udløb af klagefristen efter 4 uger – 8. december 2021.
https://www.skive.dk/demokrati-og-kommune/annoncering-hoering-og-aktindsigt/aktuellehoeringer-og-afgoerelser/
Du klager via Klageportalen, som du finder via http://naevneneshus.dk/. Du logger på
Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive kommune via
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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 http://naevneneshus.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.
Skulle der i øvrigt være spørgsmål til sagen, kan undertegnede kontaktes på telefon (direkte)
9915 6644 eller via E-mail: kelj@skivekommune.dk
Med venlig hilsen
Keld Lauge Jensen
Teknisk Assistent

Kopi sendt til
• Skive Kommune, Byg & Miljø.
• Kloakmester Michael Nielsen, Ulvevej 16, 7800 Skive, info@skiveae.dk
• Sundhedsstyrelsen - senord@sst.dk
• Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
• Danmarks Naturfredningsforening, Skive-Salling - dnskive-sager@dn.dk
•
•

•
•
•

Danmarks Sportsfiskerforbund - post@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd, Anni Oppelstrup - anniob@outlook.dk
Dansk Ornitologisk Forening - skive@dof.dk
Slots- og Kulturstyrelsen - post@slks.dk
Danmarks Kulturarvs Forening - post@kulturarvsforening.dk
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