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Tilladelse til nedgravning af samletank 
Blåbærvej 1, 9600 Aars 

Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse til nedgravning af en samletank på ovennævnte 
adresse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens1 § 19 og Spildevandsbekendtgørelsens2 § 47. 
 
  
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Samletanken skal etableres i overensstemmelse med det indsendte projekt, dog med de 
ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor. 

2. Anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester. 

3. Tanken og tilhørende rørføringer skal dimensioneres og udføres i overensstemmelse med Dansk 
Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer (DS 432, 4. udgave, 2009). 

4. Tanken skal anbringes og indrettes, så der er uhindret adgang til tømning. 

5. Det skal sikres, at der ikke forekommer uhygiejniske forhold eller andre gener.  

6. Regnvand og andet overfladevand må ikke ledes til tanken. 

7. Tanken skal tømmes efter behov og mindst en gang årligt. Slammet skal afhentes af et godkendt 
slamsugerfirma og afleveres på et af de offentlige renseanlæg i kommunen. 

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

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

 
 
1 Lovbek. 1218 af 25. november 2019 - Lov  om miljøbeskyttelse 
2 Bek. 1317 af 4. december  2019 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 

Dato: 24. juni 2021 
 
Teknik- og Økonomiforvaltning 
Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
 
Sagsnr.:  
01.07.04-K08-2-20 
 
Bastian Egede Jensen 
Telefon: 99 66 71 08 
Mail: beg@vesthimmerland.dk 

 

  

Mads og Susanne Lundgaard Christensen 
Dr. Margrethes Vej 7 
9600 Aars 
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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 

 
Klagevejledning m.v. 
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 
56. 
 
Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bastian Egede Jensen 
Naturgeograf 

mailto:mail@vmus.dk


Kopi til: 
Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og 
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk  
Vesthimmerlands Museum, byggesager@vmus.dk  
Friluftsrådet Himmerland – Aalborg, himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk 
Ullits kloak & Entreprenør, nielschrjacobsen@hotmail.com  
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Bygherre 
Mads og Susanne Lundgaard Christensen  
Dr. Margrethes Vej 7 
9600 Aars 
  

 
 
 

Færdigmelding 
 
 
Arbejdet færdigmeldes hermed og undertegnede erklærer, at det er udført i overensstemmelse med 
tilladelsen og gældende lovgivning. 
 
Etablering af samletank på: Blåbærvej 1, 9600 Aars.  
 
 
 
 

   
Dato   Underskrift (Ejer, kloakmester eller fuldmagtshaver) 
 
 
 
 
Evt. bemærkninger: 
 

 

 

 

 

 

 

Tilladelsesdato:

24. juni 2021


