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Tilslutningstilladelse
Midlertidig tilladelse til at aflede grundvand gennem regnvandsledning i Aars

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed HMC Byg og
Anlæg A/S midlertidig tilladelse til afledning af oppumpet
grundvand gennem en offentlig regnvandsledning på
nedennævnte vilkår. Den midlertidige tilladelse gælder i
perioden 23. oktober 2020 til 18. november 2020.
Lovgrundlaget for tilladelsen er miljøbeskyttelseslovens
kapitel 4, § 28, stk.3.

Baggrund

Baggrunden for tilladelsen er entreprenørfirmaets ansøgning af
6. oktober 2020.
HMC Byg og Anlæg A/S er i øjeblikket ved at etablere en ny
Lidl-butik i Aars midtby på adresserne Præstegårdsvej 45,
47 og 49 samt Himmerlandsgade 4 og 6. I den forbindelse er
der opstået et behov for at gennemføre en
grundvandssænkning. Der er i forbindelse med ansøgningen
blevet udtaget grundvand til analyse for hhv. metaller,
kulbrinter og PAH’er.
HMC Byg og Anlæg A/S ønsker tilladelse til at tilslutte de to
grundvandspumper til nærmeste regnvandsstik på grunden.
Grundvandssænkningen forventes at have en varighed på
ca. 8 uger og det maksimale pumpeflow forventes at ligge
omkring 6 l/s. Flowet forventes at være størst i starten
hvorefter det gradvist vil falde i takt med, at
grundvandsstanden i området sænkes.
Det er aftalt med Vesthimmerlands Forsyning, at det
oppumpede grundvand kan tilsluttes forsyningens
regnvandssystem, såfremt vandet kan overholde
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miljøkvalitetskriterierne for overfladevand.
Vesthimmerlands Kommune har d. 22. oktober modtaget
analyseresultaterne, der dokumentarer, at grundvandet kan
ledes til det offentlige regnvandssystem.

Tilladelsens vilkår
Generelt

Vilkår 1.1: Generelle forhold
Der må afledes følgende typer vand fra byggepladsen:
• Oppumpet grundvand, såfremt det overholder de gældende
miljøkvalitetskriterier for overfladevand inden udløb til
regnvandssystemet.
• Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer
Det skal aftales nærmere med Vesthimmerlands Forsyning,
hvilket regnvandsstik det oppumpede grundvand skal tilsluttes.
Vilkår 1.2: Ændringer
Alle planlagte ændringer i forhold til det ansøgte, skal meddeles
Vesthimmerlands Kommune, inden ændringen foretages, så det
kan afklares, om dette udløser et behov for ansøgning om
revision af vilkårene i denne tilladelse.
Vilkår 1.3: Uheld
Ved eventuelle uheld, hvor der er fare for afledning af
stoffer/kemikalier ud over det tilladte, skal HMC Byg og Anlæg
A/S straks kontakte Vesthimmerlands kommune.
Virksomheden skal desuden udarbejde en redegørelse i henhold
til vilkår 5.1.
Vesthimmerlands Kommune har d. 22. oktober modtaget
analyseresultaterne, der dokumentarer, at grundvandet kan
ledes til det offentlige regnvandssystem.

Anlægs- og driftsvilkår

Vilkår 2.1: Grund- og overfladevand
Overfladevand fra byggepladsen skal ledes gennem et
sandfang med dykket udløb inde udløb til
regnvandsledningen.
Ved afledning af det oppumpede grundvand skal det ligeledes
sikres, at der ikke tilføres sand eller partikulært stof til
regnvandsledningen.

Afledningsvilkår,
kontrolregler

Vilkår 3.1: Vandmængde
Det maksimale udløbsflow fra grundvandssænkningen må
ikke overstige 6 l/s. Desuden må der ikke ledes mere tagog overfladevand til regnvandsledningen end hvad der
svarer til en afløbskoefficient på 0,6.
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Vilkår 3.2: Grundvandets indhold af fremmedstoffer
Der må ikke udledes grundvand til regnvandsledningen, som
overstiger de gældende miljøkvalitetskrav fastsat I Miljø- og
Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december
2017 ved regnvandsledningens udløb i Årsgrøften. En enkelt
analyse af en delmængde af vandet kan dog godt overstige
kvalitetskravene, så længe den samlede opblandede mængde
ikke gør det.
Viser en analyse på det samlede grundvand, at det ikke kan
opfylde miljøkriterierne for overfladevand, skal udledningen
straks stoppes, og Vesthimmerlands Kommune kontaktes.
Egenkontrol

Vilkår 4.1: analyse for indholdsstoffer
Der skal som minimum udtages en vandprøve til analyse for
hhv. metaller, kulbrinter og PAH’er (i overensstemmelse med
tidligere analyser) 3 dage efter, at udledningen er påbegyndt.
Vandprøven skal udtages inden det oppumpede grundvand
ledes til regnvandsledningen. Viser analyseresultaterne, at
miljøkvalitetskriterierne for overfladevand er overskredet, skal
udledningen straks stoppes og Vesthimmerlands Kommune
kontaktes.
Vilkår 4.2: Driftsjournal for pumpeydelse
Den gennemsnitlige daglige pumpeydelse skal noteres
i en driftsjournal, som skal kunne forevises for
Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med et evt.
tilsyn. Driftsjournalen skal sendes til Vesthimmerlands
Kommune efter anlægsarbejdes afslutning.

Rapportering

Kommunens vurdering

Vilkår 5.1: Redegørelse ved overskridelse af afledningsvilkår
Hvis afledningsvilkårene (vilkår 3.1og 3.2) overskrides, skal
HMC Byg og Anlæg A/S umiddelbart underrette kommunen,
og senest 1 uger efter, at dette er konstateret, fremsende en
redegørelse til kommunen, hvori det beskrives, hvad årsagen
til overskridelserne har været. Redegørelsen skal yderligere
indeholde forslag til, hvordan de stillede vilkår igen kan
overholdes.

Vesthimmerlands Kommune har i afgørelsen lagt
særlig vægt på, at der ifølge analyseresultaterne stort
set ikke findes opløst jern i grundvandet. Opløst jern er
meget giftigt for vandlevende organismer, og
koncentrationer af opløst jern over 0,2 mg/l kan være til
skade for en række vandløbsinsekter samt fiskeyngel.
Der er ligeledes lagt vægt på, at de gældende
miljøkvalitetskriterier for overfladevand vurderes at
være overholdt, når grundvandet fra de to pumper
blandes.
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Derudover er der lagt vægt på, at det oppumpede
grundvand hurtigt vil blive fortyndet, når det ledes til
Aarsgrøften samt at grundvandet vil blive ledt igennem
Tvebjerg Sø, inden det føres videre til Herredsbækken.
Tvebjerg Sø virker som et stort regnvandsbassin med
meget lang opholdstid, og vil derfor have en stor
rensende effekt på det vand, som gennemløber søen.
Den midlertidige udledning af grundvand til
regnvandsledningen i Aars midtby vurderes ikke at
påvirke miljøtilstanden i hverken Aarsgrøften,
Herredsbækken eller hele Halkær Å-systemet. Den
midlertidige udledning af grundvand vurderes dermed
ikke at være til hinder for, at vandløbene i området
fremadrettet kan bevare eller opnå målopfyldelse.
Det vurderes ligeledes, at den midlertidige
grundvandssænkning ikke vil have indflydelse på muligheden
for at opnå gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget
for Natura 2000-område N15 Nibe bredning, Halkær Ådal og
sønderup Ådal, og at det ud fra et videnskabeligt synspunkt
uden rimelig tvivl kan fastslås, at projektet ikke vil påvirke
integriteten af Natura 2000-området.
Vesthimmerlands Kommune vurderer ligeledes, at den
midlertidige grundvandssænkning ikke vil indskrænke
eller forringe egnede yngle- eller rasteområder for bilag
IV-arter i området.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber den 23.11.2020.
De klageberettigede er:
 Ansøger.
 Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
 Sundhedsstyrelsen.
 Landsdækkende organisationer og foreninger.
 Lokale foreninger, der forinden har meddelt
Vesthimmerlands Kommune, at de ønsker klageret.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen,
som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/.
Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
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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 900 kr. for
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
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.
Gebyret betales tilbage, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres
eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er
omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt
sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være
anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs.
senest den 23.04.2021, eller, hvis sagen påklages, inden 6
måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.
I henhold til MBL§ 96. har en klage over en tilladelse,
godkendelse eller dispensation ikke opsættende virkning,
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Ministeren kan fastsætte regler om, at visse godkendelser og
tilladelser ikke må udnyttes inden for klagefristen, og at en klage
skal have opsættende virkning.

Underretning

Følgende er blevet underrettet om tilladelsen:





Vesthimmerlands Forsyning, post@vhforsyning.dk
Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk
Arbejdstilsynet, at@at.dk
DN, vesthimmerland@dn.dk

Med venlig hilsen
Anders Gade
Sagsbehandler
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