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1. Baggrund og oplysninger i sagen
Skive Kommune har den 11. september 2017 modtaget ansøgning fra Kloakmester Tommy
Bang Jensen, Frøstrup, om etablering af afløb for tagvand på adressen Jegstrupvej 15,
Dommerby, 7800 Skive (matr.nr. 27 b, Tastum Sø, Dommerby).
Afløbet tænkes udført i ø110 mm plastrør med sandfangsbrønd og udløb i Nordre Landkanal.
Den ansøgte placeringen af anlægget fremgår af bilag 1.
Miljøbeskyttelsesloven betinger, at der skal gives en udledningstilladelse.
Udledningen sker med direkte udløb til Nordre Landkanal og tildeles derfor udløbsnummer
1050010U. Udledning er omkring koordinaten X: 503646 ; Y: 6264824. Der ansøges om
udledning af tagvand fra en tagflade på ca. 120 m².
Med hjemmel i § 28 i Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser
mv. nr. 726 af 1. juni 2016, og efter dertil given bemyndigelse af Skive Byråd,
meddeles hermed tilladelse
til etablering af udledning til Nordre Landkanal.
Kommunens bemærkninger
Det forudsættes, at øvrige nødvendige tilladelser er meddelt. Medbenyttelsestilladelse til
Nordre Landkanal sendes særskilt.
Skive Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed for udledningen. Ejeren af
Jegstrupvej 15 er ansvarlig for anlæg, drift og vedligehold af afløbsanlægget.
Det vurderes, at udledningen fra tagfladen ikke vil være i strid med vandområdeplan 20152021. Nordre Landkanal er en kunstig gravet landkanal med en bundbredde på ca. 3 meter.
Vandløbet har et ringe fald og begrænset fysisk variation.
Vandløbet er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
Skive Kommune vurderer, at Nordre Landkanals afvandingsevne og miljøtilstand ikke påvirkes
af projektet idet projektet er af begrænset karakter og Nordre Landkanal er en hydraulisk
robust recipient. Derfor vurderer Skive Kommune, at projekter ikke hindrer muligheden for
målopfyldelse i Nordre Landkanal.
Tastum Sø Landvindingslaug har med udateret brev (modtaget d. 11. september 2017)
accepteret medbenyttelse af Nordre Landkanal for tagvand fra ejendommen.
Det skal bemærkes, at såfremt det mod forventning viser sig, at udledningen påvirker
vandløbet i uacceptabelt retning, kan tilsynsmyndigheden påbyde forbedringer i henhold til §
30 i miljøbeskyttelsesloven.
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Vilkår
·

Vilkår stillet i Medbenyttelsestilladelse af 25. oktober 2017 skal overholdes (tilsendes
sammen med nærværende tilladelse).

·

Der skal etableres sandfangsbrønd inden udløbet i Nordre Landkanal.

·

Udløbet i Nordre Landkanal skal ske i en vinkel på max. 45

·

Udløbet skal vende nedstrøms i forhold til afløbsretningen i kanalen.

·

Der må ikke tilledes andet, end hvad der sædvanligt forekommer i regnvandet fra
tagfladen.

·

Når anlægget er færdigetableret, skal en færdigmelding senest 14 dage efter
etableringen 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.

o

i forhold til kanalen.

Klagevejledning.
Tilladelsen til udledning kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden 4 uger fra afgørelsens dato, altså senest d. 22. November 2017.
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 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 (lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november
2015), skal søgsmål til prøvelse af tilladelsen være anlagt ved domstolene inden 6 måneder fra
d.d.
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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
· Søvang Gods A/S, Søbyvej 40, 7840 Højslev, niels@rauff.org
·

Tastum Sø Landvindingslag, v./ formand Svend Otto Søgaard,
Vester Skivevej 15, 7850 Stoholm, tastum-nygaard@os.dk

·
·
·
·
·

Skive Kommune, Byg & Miljø.
Kloakmester Tommy Bang Jensen, Vestergade 44, 7741 Frøstrup - tommy@fefa.dk
Sundhedsstyrelsen - senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Skive-Salling - dnskive-sager@dn.dk

·
·
·
·
·
·

Danmarks Sportsfiskerforbund - post@sportsfiskerforbundet.dk
lbt@sportsfiskerforbundet.dk, jkm@sportsfiskerforbundet.dk
Museum Salling: Malene Kramer Nymann: many@museumsalling.dk
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk og skive@dof.dk
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd: a.e.oppel@vip.cybercity.dk
Lystfiskerforeningen for Skive og omegn: helge-jakobsen@fiberpost.dk

·

6

