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Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand fra filteranlæg ved Støvring 
Vandværk beliggende Nørreskovvej 28, 8930 Randers NØ

Randers Kommune har den 26. maj 2016 modtaget ansøgning om tilladelse til 
nedsivning af filterskyllevand fra filteranlæg på Støvring Vandværk i en ny faskine. 
Filterskyllevand er tidligere blevet ledt til offentlig kloak. 

Afgørelse
Randers Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af filterskyllevand fra 
filteranlæg ved Støvring Vandværk beliggende på matr. nr. 17i, Støvring By, Støvring. 
Placeringen af nedsivningsanlægget fremgår af vedlagte oversigtskort. 

Tilladelsen gives efter § 19 i lov om miljøbeskyttelse, lovbek. nr. 1317 af 19. november 
2015 under forudsætning af, at projektet udføres, som oplyst i ansøgningen, samt at 
vilkårene i tilladelsen overholdes. Randers Kommune er tilsynsmyndighed.

I henhold til lovens § 20 kan tilladelsen under bestemte omstændigheder ændres eller 
tilbagekaldes. Det gælder f.eks., hvis der opstår fare for forurening af 
vandforsyningsanlæg.

Såfremt du ellers har spørgsmål til sagen, kan du kontakte mig på telefon 8915 1681 
eller e-mail jakob.aarup@randers.dk. 

 Med Venlig Hilsen
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 Ingeniør 
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Vilkår for tilladelse
1. Tilladelsen er gældende fra dagsdato. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke 

udnyttes inden for 1 år, hvilket vil sige, at nedsivningsanlægget skal være 
udført inden denne dato. Alt kloakarbejde skal udføres af autoriseret 
kloakmester.

2. Alle installationer frem til nedsivningsanlægget skal være udført i tætte 
materialer og med tætte samlinger og efter gældende regler.

3. Anlægget skal være konstrueret og dimensioneret således, at det ikke kan 
give anledning til oversvømmelse eller afstrømning på jordoverfladen.

4. Nedsivningsanlægget til filterskyllevand skal placeres som ansøgt med en 
afstand til boringer på minimum 10 meter. Nedsivningsanlægget skal placeres 
minimum 2 meter fra skel. Afstand til vandløb, søer eller havet skal være 
minimum 25 meter.

5. Alt filterskyllevand skal passere en bundfældningstank, hvor skyllevandet skal 
henstå i minimum 8 timer, hvor metaller mm kan bundfælde. Slam fra 
bundfældningstanken skal bortskaffes efter gældende bestemmelser og af 
godkendt transportør. Bundfældningstanken skal tømmes efter behov dog 
minimum 1 gang om året. Kvittering fra transportør skal gemmes i mindst 5 år 
og forevises på forlangende. Der må ikke ledes tagvand til 
bundfældningstanken.

Lovgrundlag
Sagen behandles i henhold til: 

 § 19 i Lov om miljøbeskyttelse, lovbek. nr. 1317 af 19. november 2015. 
 § 40 i Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelses-

lovens kapitel 3 og 4, nr. 726 af 1. juni 2016.
 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27. juni 
2016.



Ansøgningens indhold
Støvring Vandværk har den 26. maj 2016 søgt om tilladelse til etablering af ny faskine 
til nedsivning af filterskyllevand. 

Vandværkets filtre skylles med 4 m3 skyllevand pr. 275 m3 behandlet vand. Dette 
giver ca. 72 m3/år. Skyllevandet ledes ud til i et bundfældningsbassin på 20 m3. I 
bundfældningsbassinet er der en henstandsperiode på 8 timer før vandet ledes ud til 
nedsivningsanlægget. Bassinet tømmes for bundfældningsslam 1 gang/år. Tagvand 
fra vandværket ledes også til faskinen. Faskinen dimensioneres til 6 m3.

Nedsivningsanlægget for filterskyllevand er placeret i den sydøstlige hjørne af 
vandværkets grund og i en afstand af ca. 10 m fra nærmeste boring med DGU nr. 
59.249. 
 
Randers Kommunes bemærkninger
Et nedsivningsanlæg for filterskyllevand er omfattet af § 40 i Bekendtgørelsen om 
spildevandtilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Dette skyldes, 
at der ifølge bekendtgørelsens § 4 stk. 1 ved spildevand forstås alt vand, der afledes 
fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer, hvilket således 
også omfatter filterskyllevand.

Der er fundet indhold over detektionsgrænsen for stofferne arsen, bor og nikkel ved 
analyse af råvandet fra vandværkets boringer. Stofferne indgår i listen over 
grundvandskvalitetskriteriet i Miljøstyrelsens ”Liste over kvalitetskriterier i relation til 
forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand” fra maj 2014. Indholdet af 
ovennævnte stoffer i filterskyllevandet vurderes som uvæsentligt i forhold til de 
fastlagte miljøkvalitetskriterier, og der fastsættes derfor ikke udlederkrav til vandets 
indhold af disse stoffer. Ligeledes vurderes vandværkets filterskyllevand at have en 
kemisk sammensætning, der overholder grundvandskvalitetskriteriet (”Liste over 
kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand” fra maj 
2014).

Nedsivningen af filterskyllevand vurderes ikke at kunne forårsage oversvømmelse 
eller andre negative effekter. På baggrund af beskrivelsen af filterskyllevandsanlægget 
og dets nedsivningsforhold vurderes nedsivningen samlet set ikke at have nogen 
skadelig effekt på jorden, grundvandet og det øvrige miljø. Der vurderes således ikke 
at være nogen risiko forbundet med at nedsivningen foregår tæt på vandværket og 
dets boringer. Etablering af nedsivningsanlægget til filterskyllevand vurderes derfor 
ikke at være i konflikt med områdets drikkevands- og grundvandsinteresser og de 
øvrige betingelser i spildevandsbekendtgørelsens § 40. Randers Kommune meddeler 
derfor tilladelse til nedsivning af filterskyllevand efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Nedsivningsanlægget skal placeres i/ved udlagt markvej. Anlægget skal etableres 
således, at der efterfølgende stadig er vejadgang. Inden anlægget etableres bør 
etableringstidspunktet aftales med dem, der har vejadgang.

Lige øst for ejendommen er der registreret et beskyttet sten- og jorddige. Der er i 
tilladelsen stillet vilkår om, at anlægget skal placeres minimum 2 meter til skel. Det 
vurderes, at etablering af anlægget ikke vil beskadige det beskyttede sten- og 
jorddige. 



Habitat bekendtgørelsen:
Ifølge Habitatbekendtgørelsen1 § 7 kan kommunen ikke give tilladelse efter 
Miljøbeskyttelseslovens § 19, hvis anlægget efter nærmere vurdering viser sig at 
kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område). 
Etableringen af det ansøgte anlæg, sker ikke indenfor eller i nærheden af et Natura 
2000-område. Der er mere end 2 km til nærmeste Natura 2000-område. 

Ifølge Habitatbekendtgørelsen § 10 kan kommunen ikke give tilladelse efter 
Miljøbeskyttelseslovens § 19, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- 
eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. 
Etableringen af det ansøgte anlæg, sker ikke indenfor eller i nærheden af et Natura 
2000-område. Kommunen har ikke kendskab til bilag IV-arter i nærområdet, og 
vurderer derfor, at det ansøgte anlæg ikke vil beskadige noget Natura 2000-område 
eller yngle- eller rasteområde for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag 
IV.
 
Klagevejledning og lovgrundlag
Tilladelsen kan påklages i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede 
er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, ejer af areal, 
Sundhedsstyrelsen (Embedslægeinstitutionen Nord), jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 
98-99. 

Klageberettigede er desuden: 
 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som 

hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. 
Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af 
den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med 
forudgående anmeldelse overfor kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens § 
76, stk. 1 har ønsket underretning om. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har 
beskyttelse af natur og miljø som hovedformål. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har 
til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og 
miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller 
organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke 
klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende 
forening eller organisation.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og 
organisationers klageberettigelse.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, 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 du klager, 
skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen.

1 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 2016.



Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 93. Klagefristen er dermed den 10. oktober 2016.

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 
6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, eller en 
eventuel klage er afgjort.

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte 
tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Natur- og 
Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse.

Underretning om afgørelsen
Tilladelsen vil ikke blive offentlig annonceret.

Følgende er underrettet direkte om afgørelsen:
Støvring Vandværk, att. Jens Peder Eilersen Rasmussen
(ilogjp.rasmussen@gmail.com)
Peter Kristensen Anlægsgartner & Entreprenør (info@peter-kristensen.dk) 
Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning (senord@sst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dnranders-sager@dn.dk)

mailto:senord@sst.dk

