
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand i regnbed via olieudskiller 
Bjørnstrupvej 55, 9600 Aars 

Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse til etablering af et regnbed på ovennævnte adresse. 
 
Tilladelsen gives med hjemmel i Spildevandsbekendtgørelsen1 § 38 på følgende vilkår: 
 
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 dimensioneres og udføres i overensstemmelse med Rørcenteranvisning 016 for 
håndtering af regnvand og Rørcenteranvisning 006 om Olieudskilleranlæg 

3. Der skal etableres en olie- og benzinudskiller med tilhørende magasinbrønd og sandfang, som 
efterlever kravene i DS/EN 858. 

4. Udskilleren med tilhørende magasinbrønd og sandfang skal være tilmeldt en kontrol- og 
tømningsordning med kontrol og tømning minimum hvert 3 år. 

5. Virksomheden skal uanset tømningsfrekvens rekvirere tømning, senest når udskilleren har 
opbrugt 70 % af sin kapacitet.  

6. Efter kontrol og tømning skal virksomheden modtage en rapport indeholdende observationer om:  
 Målt indhold af udskilt olie, bundslam og sand. 
 Vandstanden i udskilleren 
 Udskiller/magasinbrønd og sandfangs umiddelbare tilstand inkl. registrering af evt. synlige 

fejl og mangler. 
 Opsuget affaldsmængde 
 Dato 

 
 
1 Bek. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 
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7. Virksomheden skal føre en driftsjournal, hvor følgende oplysninger skal registreres: 
 Resultat af inspektion af olieudskiller. 
 Tidspunkt for kontrol og tømning af sandfang og olieudskiller. 

8. Registreringen og tømningsrapporter skal opbevares i minimum 6 år og på forlangende fremvises 
til Vesthimmerlands Kommune. 

9. Der må ikke opstå overfladeafstrømning af vandet eller andre gener fra anlægget 

10. Vandet må ikke indeholde andre stoffer (f.eks. sæberester eller sprøjtemidler), end hvad der 
sædvanligvis forekommer i regnvand. 

11. Regnbedet skal overholde følgende afstandskrav: 
 Mindst 25 m til drikkevandsboringer, vandløb, dræn eller søer 
 Mindst 2 m til skel og øvrige bygninger 

12. Når anlægget er etableret, skal der indsendes en færdigmelding. 

13. Ved ophør af anlæggets drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Der skal i 
forbindelse med ophør, hvis Vesthimmerlands Kommune vurderer det, dokumenteres ved prøver 
til analyse, at området efterlades uforurenet. Vesthimmerlands Kommune skal i den forbindelse 
godkende antal og placering af prøvesteder. 

14. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 1 år fra dags dato 
 
 
Sagsfremstilling 
Better Energy Solution A/S etablerer en ny solcellepark ved Navnsø, hvilket inkluderer en 
transformatorstation med et fundament på ca. 57 m2, og der er søgt om at nedsive regnvandet herfra i et 
regnbed. Transformatorerne er hermetisk lukket og udstyret med en række alarmer, som giver besked i 
tilfælde af fejl, der kan forårsage olieudslip. Under normale driftsforhold vil bortledningen derfor bestå af 
nedbørsvand uden oliekoncentration. Olieudskilleren udgør en ekstra sikkerhed i tilfælde af fejl eller 
uheld. 
 
Med de stillede vilkår vurderer Vesthimmerlands kommune, at anlægget ikke udgør en risiko for 
forurening af jord og grundvand. 
 
 
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 
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Klagevejledning m.v. 
Denne afgørelse 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  
Vesthimmerlands Museum, byggesager@vmus.dk 
Vestby Kloak & Anlæg ApS., bjarne@vka-staby.dk  
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mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:byggesager@vmus.dk
mailto:bjarne@vka-staby.dk


Færdigmelding 

 
 
Arbejdet færdigmeldes hermed og undertegnede erklærer, at det er udført i overensstemmelse med 
tilladelsen og gældende lovgivning. 
 
Etablering af regnbed med olieudskiller på: Bjørnstrupvej 55, 9600 Aars 
 
 
 

   
Dato   Ejers eller fuldmagtshavers underskrift 
 
 

 

  


