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Tilladelse til etablering af minirenseanlæg
Tyttebærvej 12, 9600 Aars
Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse til etablering af et minirenseanlæg på ovennævnte
adresse med afledning til faskine
Tilladelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens1 § 28 og Spildevandsbekendtgørelsens2 §
32.
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1.

Anlægget skal udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt, dog med de ændringer og
tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.

2.

Anlægget skal være CE-mærket og skal overholde udlederkravet for renseklasse SOP jf. bilag 3 i
spildevandsbekendtgørelsen.

3.

Der skal foreligge en skriftlig serviceaftale om minimum 1 årligt serviceeftersyn. Kopi af aftalen
sendes til kommunen.

4.

Ved driftseftersynet skal der foretages en egenkontrol for overholdelse af udlederkravet.
Resultatet af driftseftersynet og egenkontrollen sendes til kommunen.

5.

Anlægget og tilhørende rørføringer skal dimensioneres og udføres i overensstemmelse med:
 DS 432, 4. udgave (Norm for afløbsinstallationer)

6.

Spildevandet må ikke indeholde andre stoffer eller sammensætninger end hvad der sædvanligvis
forekommer i husspildevand.

7.

Regnvand, drænvand og andet overfladevand må ikke ledes til minirenseanlægget.

1
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LBK 681 af 02-07-2019 - Lov om miljøbeskyttelse
Bek. 1469 af 12-12-2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
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8.

Husspildevandet skal passerer en bundfældningstank inden det ledes til det biologiske
minirenseanlæg. Tanken kan være indbygget i selve minirenseanlægget og skal have et volumen
på minimum 2 m3.

9.

Bundfældningstanken skal tilmeldes kommunens tømningsordning og skal tømmes i henhold til
tømningsregulativets bestemmelser.

10.

Hvis der er mistanke om, at minirenseanlægget ikke fungerer korrekt eller medfører en
uacceptabel miljøpåvirkning, kan kommunen forlange at der udtages og analyseres en prøve af
spildevandet jf. spildevandsbekendtgørelsen § 66.

11.

Anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.

12.

Der skal indsendes en færdigmelding med en evt. revideret tegning over afløbssystemet senest
14 dage efter at arbejdet er udført.

13.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 1 år fra dags dato.

Generelle bemærkninger
Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks
anmeldes til Vesthimmerlands Museum jf. Museumsloven. - Tlf. nr. 98 62 35 77 – mail@vmus.dk.
Tilladelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes eller
ændres af hensyn til:
 fare for forurening af vandforsyningsanlæg
 gennemførelse af en spildevandsplan
 miljøbeskyttelsen i øvrigt
Spildevandsafgift
Der skal betales statsafgift af spildevandet jf. Spildevandsafgiftsloven. Afgiftens størrelse fastsættes efter
anlæggets type, således at nyere spildevandsanlæg med tilladelse skal betale en lavere takst end gamle
anlæg uden tilladelse. Når vi modtager færdigmeldingen, retter vi BBR og spildevandsafgiften.
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Klagevejledning m.v.
Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 42.
Afgørelsen kan dog indbringes for domstolene inden 6 måneder efter meddelelsen jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Med venlig hilsen
Bastian Egede Jensen
Naturgeograf

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og
jkm@sportsfiskerforbundet.dk
Vesthimmerlands Museum, byggesager@vmus.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Friluftsrådet Himmerland – Aalborg, himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
Entreprenør Kenneth Løt, kennethloet@gmail.com
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Tilladelsesdato:
31. juli 2019

Bygherre:
Lise Bundgaard-Jacobsen
Peder Barkes Gade 24
9000 Aalborg

Sagsnr.:
06.01.32-P19-156-19

Færdigmelding

Arbejdet færdigmeldes hermed og undertegnede erklærer, at det er udført i overensstemmelse med
tilladelsen og gældende lovgivning.
Etablering af minirenseanlæg på: Tyttebærvej 12, 9600 Aars

Dato

Underskrift (Ejer, kloakmester eller fuldmagtshaver)

Evt. bemærkninger:

VEDLAGT:
Kopi af serviceaftale

Postadr.: Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ post@vesthimmerland.dk ▪ www.vesthimmerland.dk
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