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Tilladelse til nedsivning af vejvand fra Hellevadvej, Klokkerholm
Brønderslev Spildevand A/S har den 4. maj 2021 på vegne af Brønderslev Kommune, Vej
og Park søgt om tilladelse til at nedsive vejvand fra 1500-1800 m2 vej på Hellevadvej i
Klokkerholm.
Brønderslev Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
1. Tilladelsen er gældende fra d.d. Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden for 2 år.
2. Tilladelsen gives på baggrund af oplysningerne i ansøgningen som gengivet i ”Grundlaget for kommunens afgørelse”.
3. Der må nedsives vejvand fra et vejareal på ca. 1800 m2. Nedsivningen skal ske via faskiner i vejrabatten. Vejvandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligvis forekommer i regnvand fra normalt belastede vejarealer.
4. Faskinerne skal dimensioneres efter jordbundsforholdene og med udgangspunkt i 5års regnhændelse, der er klimakorrigeret med en faktor 1,2.
5. Vejvandet skal inden tilledning til faskinerne passere et effektivt sand- og slamfang.
Sand- og slamfang skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt.
Klagevejledning:
Se klagevejledning til sidst i dokumentet.

Grundlaget for kommunens afgørelse
Lovgrundlag:
Sagen er behandlet i henhold til:



§ 19 i Miljøbeskyttelsesloven jf. lovbekendtgørelse nr.1218 af 25. november 2019.
§ 40 i Spildevandsbekendtgørelsen jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse
nr. 2292 af 30. december 2020.

Partshøring:
Brønderslev Kommune har vurderet, at der ikke er andre parter i sagen end ansøger og
Brønderslev Kommune, Vej og Park. Der er indkommet følgende bemærkninger:

Ansøgningen:
Der søges om tilladelse til at nedsive vejvand fra en ca. 175 m lang strækning af Hellevadvej i Klokkerholm. Strækningen er vist på kortudsnittet nedenfor:

Der oplyses følgende vedr. nedsivningen:
Afvandingen foregår også i dag ved nedsivning i rabat. Der ønskes dog en forbedring af
nedsivningsforholdene, idet der ofte opstår store vandpytter på vejebanen i forbindelse
med megen regn.





Der etableres 6 rendestensbrønde med tilhørende nedsivning
Arealet til hver streng er ca. 250-300 m2
Der monteres en ø425 mm sandfangsbrønd pr. streng
Der etableres 3 m3 nedsivningsfaskine pr. streng.

Brønderslev Kommunes bemærkninger
Grundvandsbeskyttelse:
Vejvand og tag- og overfladevand fra befæstede arealer indeholder forurenende stoffer i et
ikke uvæsentligt omfang. Nedsivning af den type spildevand kan derfor udgøre en risiko i
forhold til forurening af grundvand. For langt de fleste af stofferne vil der imidlertid ske en
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fjernelse før stofferne når grundvandsmagasinet. Enten fordi stofferne bindes til jorden eller fordi de omsættes i jorden. Generelt vurderes det derfor, at nedsivning af vejvand og
tag- og overfladevand fra almindeligt belastede befæstede arealer, ikke udgør en trussel
mod grundvandskvaliteten, men der skal naturligvis foretages en vurdering af såvel områdets følsomhed og mængden og belastningen af det vand, der ønskes nedsivet. Belastningen af overfladevandet afhænger i høj grad af trafikbelastningen.
Nedsivningsarealet er beliggende inden for indvindingsoplandet til Klokkerholm Vandværk.
Brønderslev Kommune vurderer dog, at da der er tale om et meget begrænset vejareal
med forholdsvis lille trafikbelastning og at nedsivningen allerede sker diffust langs vejkant i
dag, så vil nedsivning i faskiner ikke give anledning til en risiko for forurening af grundvandsressourcen til Klokkerholm Vandværk.
En del af de forurenende stoffer vil binde sig til partikler, der opfanges i vejbrøndenes
sandfang. Der er stillet krav om at sand og slam fra sandfang fjernes efter behov, dog
mindst 1 gang årligt. Det vil medvirke til at mindske belastningen af nedsivningsanlægget
med forurenende stoffer.
Med venlig hilsen
Jes Rose Nielsen
Sagsbehandler - Spildevand og Virksomheder
Jes.Rose.Nielsen@99454545.dk

Kopi til:
Embedslægerne Nordjylland: senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dnbroenderslev-sager@dn.dk
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Klagevejledning
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
- Afgørelsens adressat (ansøger)
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen, Danmarks Fiskeriforening og Ferskvandsfiskeriforeningen for
Danmark
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af miljø og natur som hovedformål, kan påklage afgørelser, som de 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
En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.
Dette indebærer dog ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til eventuelt at tillægge klagen opsættende virkning samt ændre eller ophæve godkendelsen og afgørelsen.
Det er derfor bygherrens eget ansvar og risiko, hvis anlægsarbejder påbegyndes før klagefristens udløb.
Klagefrist
Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsesdatoen. Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 17. december 2021. Eventuel klage skal være modtaget senest
14. januar 2022 ved kontortids ophør. Ansøger vil modtage besked, hvis afgørelsen påklages.
Hvordan klager man:
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.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. Gebyrets størrelse fremgår af Klageportalen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis
gebyret ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen.
Klagegebyret tilbagebetales, hvis:
 Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves.
 Klager får helt eller delvist medhold i klagen.
 Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
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, i dette tilfælde Brønderslev Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes
Søgsmål:
Søgsmål til prøvelse af tilladelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter den
ovenfor nævnte offentliggørelsesdato eller – hvis afgørelsen påklages – inden 6 måneder
efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.
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Teknik og Miljø´s registrering og behandling af personoplysninger.
Teknik og Miljø registrerer og behandler de modtagne personoplysninger.
For at kunne behandle din sag, kan det være nødvendigt, at Teknik og Miljø indsamler oplysninger om dig hos
andre offentlige myndigheder, herunder ministerier og styrelser.
I Teknik og Miljø arbejder vi med dine oplysninger i medfør af den til enhver tid gældende særlovgivning, herunder Vejloven, Vandforsyningsloven, Landbrugslovgivningen, Planloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Byggeloven, samt Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets
og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).
Teknik og Miljø sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.
Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Teknik og Miljø ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Teknik og Miljø har om dig, og du kan kræve oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Teknik og Miljø´s behandling af dine personoplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.
Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver er Mikkel Mose Baltsersen, Brønderslev Kommune, Sekretariatet, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev, Mail: dpo@99454545.dk, Tlf. 99455455
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