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TILLADELSE TIL
Udledning af tag- og overfladevand fra ny byggemodning ved Kallehavegård,
9480 Løkken. Udledningen sker fra Matrikel nr. 6ch og 6ak, Åsendrup By,
Vrensted, til rørlagt grøft med tilløb til Kallehaverenden (L80R936).
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Side 2

1. HJØRRING KOMMUNES TILLADELSE OG VILKÅR
Hjørring Kommune giver, i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk 1.
og § 12 i Spildevandsbekendtgørelsen, tilladelse til udledning af tag- og
overfladevand fra Ny byggemodning ved Kallehavegård i Løkken. Udledningen sker til
grøft med tilløb til Kallehaverenden, jævnfør Bilag 1.
Vilkår for tilladelsen:
Tilladelsen
1.
Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet senest 3 år fra godkendelsesdato.
2.

Alt kloakarbejde skal udføres af autoriseret kloakmester efter gældende regler.

3.

Tilladelsen gives på baggrund af fremsendt ansøgning samt telefoniske
oplysninger modtaget fra ansøger.

4.

Såfremt der sker ændringer i forudsætningerne for denne tilladelse skal ejer
meddele dette til Hjørring Kommune, således at tilladelsen kan tages op til
revurdering.

Udledningen
5.
Udledningen til grøften må maksimalt være 100 l/s.
Udledningen er delt i 2 punkter:
Den nordlige udledning på maksimalt 65 l/s.
Den sydlige udledning på maksimalt 35 l/s.
6.

Udledningen må ikke give anledning til sand- eller slamaflejringer i vandløbet.

7.

I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand m.v.

Rensning
9.
Der skal etableres sandfang forinden overfladevandet tilledes grøften.
Sandfanget skal være dimensioneret efter gældende normer.
10. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der
sædvanligt tilføres regnvand i almindeligt befæstede oplande eller have en
væsentlig anden sammensætning.
Ejer skal, når anlægget er etableret underrette Hjørring Kommunes Team Vand og
Jord.
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2. GRUNDLAG FOR AFGØRELSEN
Følgende lovgivning er anvendt i afgørelsen.



Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 1218 af 25/11/2019.
Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019 om spildevandstilladelser m.v.
efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

3. BESKRIVELSE AF SAGEN
Ansøger søger om udledning af tag- og overfladevand fra det separatkloakerede
kloakopland LV-L86, i forbindelse med byggemodning af kallehavegård, ved
Løkken. Byggemodningen udføres i henhold til lokalplanen for området til
boligbebyggelse.
Følgende fremgår af ansøgningen:
Areal der ansøges udledning for
Befæstet Areal
Udledning
Forbassin
Forsinkelsesbassin

2,2 ha.
0,88 ha.
100 l/s.
Nej
Nej – Udledningen foretages i tæt
nærhed til udløbet til kysten.

Der ansøges om direkte udledning via f2 udløb (se Bilag 1), Ligeledes er der også
ansøgt om at rørlægge grøften til kallehaverenden.
Udledning
Udledningen til Kallehaverenden udformes således at udløbet er vinklet i vandløbets
strømretning. Dette for at minimere erosionspåvirkningen. Udledningen foretages
ca. 150 meter opstrøms tilløbet til Kallehaverenden. Fra tilløbet møder
Kallehavrenden, og frem til stranden er der 300 meter. Den korte afstand til kysten,
samt at vandløbet er rørlagt frem til kysten, er baggrunden for at der ikke stilles krav
om forsinkelsesbassin.
Naturbeskrivelse.
Kallehaverenden er ikke udpeget i Vandområdeplanerne for 2015-2021. Det
vurderes at nærværende tilladelse til udledningen af tag- og overfladevand fra
forsinkelsesbassinet, ikke vil påvirke vandløbets økologiske tilstand negativt.
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Oplandet.
Oplandets samlede størrelse er 2,2 ha og vil bestå af boligbebyggelse af tæt-lav
karakter, med en afløbskoefficient på 40 %. Det vurderes, at oplandets tag- og
overfladevand ikke adskiller sig væsentligt fra almindeligt tag- og overfladevand.

4. KOMMUNENS VURDERING
Hjørring Kommune vurderer, på baggrund af de i denne tilladelse opstillede vilkår, at
udledningen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Kallehaverenden.
Kapacitet.
Hjørring Kommune giver tilladelse til en direkte udledning af tag- og overfladevand
på 100 l/s Udledningen foretages til grøften som delvist rørlægges med en ø500
ledning, Kallehaverenden er rørlagt fra tilløbet og 300 meter frem til udløbet på
stranden. Det vurderes på denne baggrund at den direkte udledning ikke vil give
anledning til hydrauliske problemer.
Vurdering af vandkvaliteten som udledes
Hjørring Kommune har på baggrund af oplandet vurderet at områdets tag- og
overfladevand ikke adskiller sig væsentligt fra almindeligt tag- og overfladevand.
Samlet vurdering
Hjørring Kommune giver med denne tilladelse lov til, at udlede tag- og
overfladevand fra et separatkloakeret oplandsareal på 2,2 ha til grøft med tilløb til
Kallehaverenden. De angivne vilkår fastlægger hvilke forhold der skal være opfyldt.
Det vurderes samlet, at ved overholdelse af de angivne vilkår, ydes der tilstrækkelig
beskyttelse af Kallehaverenden.
Hvis der sker ændringer af afløbssystemet, størrelsen af det befæstede areal eller
anvendelse, herunder oplag, skal Hjørring Kommune underrettes og sagen evt.
vurderes på ny.
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5. KLAGEVEJLEDNING
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du
klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det samme kan enhver, der har en
væsentlig individuel interesse i sagen samt en række foreninger og
organisationer. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/.
Tidsfrist for klage:
Den 5. februar 2021
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til Hjørring Kommune på
teammiljoe@hjoerring.dk
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indenfor en frist af 6 måneder
efter meddelelse af afgørelsen ifølge MiIjøbeskyttelseslovens § 101.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen til enhver tid kan ændres eller
tilbagekaldes, hvis der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg, hvis
kommunen ønsker gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i
overensstemmelse med spildevandsplanen eller når hensynet til miljøbeskyttelse i
øvrigt gør det ønskeligt, jfr. Miljøbeskyttelseslovens § 20.
Skulle der være spørgsmål til denne tilladelse kan der rettes henvendelse til
undertegnede på tlf. 7233 6765 eller via e-mail: Marvin.Meyer@hjoerring.dk
Med venlig hilsen

Marvin B S Meyer
Miljømedarbejder
Team Miljø
Hjørring Kommune.

Bilagsoversigt
Bilag 1: Oversigtskort samt detailplan.

Hjørring Kommune
Bilag 1: oversigtskort med udledningspunkt, samt detailplan.
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