Mette M. Andersen og Lars Beier Sørensen
Slåenvej 10
2400 Kbh. NV

Dato
6. februar 2020

Sagsnr.
06.01.00-G19-8-19

Tilladelse til samletank

Frederikssund Kommune har den 7. november 2011 modtaget ansøgning
om at etablere samletank på Skovvænget 12, 3630 Jægerspris (matr. nr.
13t Barakkerne, Dråby). Det er Lars Beier Sørensen, der har indsendt
ansøgningen.

MILJØ

Torvet 2
3600 Frederikssund
Telefon 47 35 24 56

Bank 4319-3430270303

Anlægget er vist på den medsendte tegning.
Beskrivelse
Der er ansøgt om, at etablere en 3,3 m3 stor samletank af mærket
Watercare.
Der er den 7. november 2011 indsendt kontrakt om tømning af
samletanken, og den 14. januar er der indsendt oplysninger om tanken.

Afgørelse

146344967

Frederikssund Kommune meddeler tilladelse til etablering af en
samletank på 3,3 m3 på matr. nr. 13t Barakkerne, Dråby, beliggende
Skovvænget 12, Jægerspris.

Telefontid:
Mandag 09.00 - 12.00
Tirsdag lukket
Onsdag 09.00 - 12.00
Torsdag 09.00 - 12.00
Fredag 09.00 - 12.00
Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk

Lovgrundlag
Tilladelsen til at opsamle spildevand er meddelt i henhold til § 19 stk. 1 i
Miljøbeskyttelsesloven (LBK 1219 af 25.11-2019), jf. § 47, stk. 1 i
Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1317 af 04.12-2019).
Desuden er anvendt
 Vejledning til spildevandsbekendtgørelsen (Vejl. nr. 28, juni 2018,
Miljøstyrelsen)
 Autorisationsloven (LBK nr. 30 af 11.01-2019).
 Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1595 af 06.12-2018)
 Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 240 af 13.03-2019)
 Forvaltningsloven (LBK nr. 433 af 22.04-2014)

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
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Generelt
1. Samletanken må ikke medføre sundhedsfare for mennesker og
dyr, og må ikke medføre gener for naboer.
2. Samletanken må kun tilføres husspildevand eller spildevand med
en tilsvarende sammensætning.
3. Samletanken må ikke tilføres regnvand.
4. Anlægget skal færdigmeldes til Frederikssund Kommune By og
Landskab, spildevand@frederikssund.dk. I kan finde en
færdigmeldingsblanket på Frederikssund Kommunes
hjemmeside.
5. Hvis samletanken ikke etableres, færdigmeldes og tages i brug
inden 1 år fra tilladelsens dato, bortfalder tilladelsen.
Dimensionering og udførelse
6. Samletanken skal placeres minimum 50 meter fra vandforsyningsanlæg, som forsyner mere end 9 ejendomme med
drikkevand.
7. Samletanken skal placeres minimum 30 meter fra
vandforsyningsanlæg, der forsyner 2-9 ejendomme med
drikkevand.
8. Samletanken skal placeres minimum 15 meter fra
enkeltindvindere og markvansdingsboringer.
9. Samletanken skal placeres mindst 2 meter fra vejskel og
naboskel.
10. Samletanken udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og
placeres som vist på kortbilaget på matrikel nr. 13t Barakkerne,
Dråby.
11. Samletanken skal forsynes med en alarm for at sikre, at
tanken tømmes inden den er helt fuld.
12. Samletanken skal etableres i henhold til bygningsreglementet og
fabrikantens retningslinjer.
13. Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og i
overensstemmelse med norm for afløbsinstallationer (DS 432),
bl.a. med krav til mindstedybde, ventilation og opdriftssikring.
14. Samletanken skal have en størrelse, der passer til den ønskede
tømningshyppighed og den tilledte mængde af husspildevand.
Drift og vedligeholdelse
15. Der skal udarbejdes en kort brugerinstruktion, som skal vise
brugeren/ejeren af samletanken, hvad der skal følges op på for
at sikre en god og stabil drift, f.eks. alarmfunktioner.
16. Ejer skal opbevare dokumentation for udførte tømninger i mindst
5 år.
17. Hvis kontrakt om tømning ændres, skal den nye kontrakt
indsendes til Frederikssund Kommune, By og Landskab.
18. Samletanken skal anbringes og indrettes så der er uhindret
adgang til tømning.
Det er ejers ansvar, at samletanken er dimensioneret til den mængde
spildevand, der tilføres anlægget.
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Miljøteknisk redegørelse

Samletanke for sommerhuse anbefales normalt at være på 2,5 – 3 m3,
mens samletanke for helårsbeboelse normalt anbefales at være på 5 – 6
m3.
Samletanken får et samlet volumen på 3,3 m3. Ejendommen er et
sommerhus til fritidsbeboelse for normalt 2 personer. Frederikssund
Kommune vurderer derfor, at samletankens samlede størrelse er
hensigtsmæssig i forhold til belastningen.
Samletanken er en Water Care samletank. Frederikssund Kommune
vurderer, at tanken opfylder kvalitetskravene til opbevaring af
husspildevand.
Samletanken placeres over 250 m fra nærmeste boring (192.350), som
er sløjfet.
Jordforurening
Ejendommen er ikke kortlagt i henhold til jordforureningsloven, og der
findes ikke kendt forurening på grunden. Anlægget kræver således ikke
tilladelser i henhold til jordforureningsloven. Ejendommen er ikke
omfattet af områdeklassificering.
Hvis der under gravearbejdet m.v. konstateres en uforudset forurening,
skal gravearbejdet standes og Byg og Miljø skal kontaktes.
Hvis der bygges ny bolig, skal det sikres, at de øverste 50 cm af jorden
ikke er forurenet.
Habitatvurdering, Bilag IV-arter og beskyttet natur
I henhold til Habitatbekendtgørelsen, må der ikke gives tilladelser eller
dispensationer efter en række love (bl.a. § 19 og § 28 i
Miljøbeskyttelsesloven), hvis det ansøgte kan medføre beskadigelse af et
Natura 2000 område eller af yngle- og rasteområder for en række
beskyttede arter (bilag IV arter).
Spildevandsløsningen placeres 300 meter fra nærmeste Natura 2000
område. Vi vurderer derfor, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning
af Natura 2000 området.
Det vurderes, at anlægsarbejdet ved etablering af spildevandsløsningen
ikke vil have en væsentlig påvirkning af eventuelle bilag IV arter i
området, da der kun skal udføres gravearbejde i en kort periode og da
der ikke er oplagte biotoper på arealet.
Der gøres dog opmærksom på at det i henhold til
Naturbeskyttelseslovens § 29 a gælder, at de beskyttede arter, ikke
forsætligt må slås ihjel eller forstyrres med skadelig virkning for arten
eller bestanden. Dvs. anlægsarbejdet skal udføres uden risiko for skade
på beskyttede arter, som f.eks. Spidssnudet frø, Stor vandsalamander,
Markfirben og flagermus.
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Nærmeste § 3 beskyttede natur er en sø, der ligger ca. 40 m vest for
samletanken på samme matrikel. Det vurderes at §3 området ikke
tilstandsændres af etablering og/eller drift af samletanken.

Klagevejledning og tilbagekaldelse

Afgørelsen i henhold til § 47 stk. 1 i spildevandsbekendtgørelsen kan ikke
påklages til anden myndighed (jf. spildevandsbekendtgørelsens § 42 stk.
1). Afgørelsen kan inden 6 måneder indbringes for en domstol efter
miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.
Jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 kan en tilladelse udstedt efter lovens §
19 tilbagekaldes eller ændres, hvis kommunen skønner, at der er fare for
forurening af vandforsyningsanlæg, af hensyn til miljøbeskyttelse i øvrigt,
eller hvis området pålægges at tilslutte sig kloak igennem en
spildevandsplan. Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af
tilladelsen sker uden erstatning.

Databeskyttelse
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i
henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine
personlige oplysninger. På datatilsynet.dk kan du læse mere om
databeskyttelsesrådgiverens rolle.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiverne via Frederikssund
Kommunes hjemmeside:
https://www.frederikssund.dk/Service/kontakt/Vi-passer-paa-dinedata/databeskyttelse
Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver
oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder
m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med
kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et
eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller
slettet har kommunen ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide,
hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte
oplysninger rettet eller slettet.

Aktindsigt

I henhold til §9, Forvaltningsloven (LBK nr. 433 af 22.04-2014) kan der
meddeles aktindsigt i sagen. En anmodning om aktindsigt skal indsendes
til Frederikssund Kommune, By og Landskab.
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Med venlig hilsen

Ruth Bjerregaard
Afdelingsleder
Center for By og Landskab

Bilag:
Kloakplaner

Kopi til:
Roskilde Museum, roskildemuseum@roskilde.dk
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Kloakplaner:
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Garage

13l

Bygning 2
Ny samletank
bygning 2

Skovvænget 12. Kulhuse, 3630 Jægerspris
Matrikel 13l, Barakkerne, Dråby
Ansøgning ny samletank til bygning 2
Situationsplan 1:400
07.11.2019
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Skovvænget 12. Kulhuse, 3630 Jægerspris
Matrikel 13l, Barakkerne, Dråby
Ansøgning ny samletank til bygning 2
Plan 1:100
07.11.2019

SAMLETANKE
WaterCare tilbyder en bred serie af samletanke med meget
lav gravedybde, særdeles stærk konstruktion, og i en bred
variation af størrelser.
Tankene er lette at håndtere pga. de indstøbte løfteøjer og
PE materialets lave vægt.
Samletankene fås med et volumen fra 1.200 L til 31.000 L og
støbes i slagfast PE.
Samletankene fås enten med opføringsrør (Ø500/560) eller
med tømmerør (Ø160).
Tankene tåler grundvand til terræn og er testet for tæthed,
styrke og volumen ved Teknologisk Instituts Rørcenter.
Den modulopbyggede konstruktion giver en løsning til
ethvert behov.
Tankens indløb kan placeres højere/lavere efter ønske.
Alle tankene leveres med opføringsrør på 0,5/0,65 m.

1.200 L

2.500 L

3.300 L

4.300 L

5.000 L

7.000 L

10.000-31.000L

Stærk
konstruktion og
lav gravedybde

Stejlebjergvej 14 · 5610 Assens
Tel. +45 70 25 65 37 · info@watercare.dk · www.watercare.dk

Enkeltvægget
1,2 m3 til 5 m3

Dobbeltvægget
7 m3 - 31 m3

Produktoversigt
Watercare kan tilbyde to forskellige serier af samletanke: enkeltvægget (1.200 L til 5.000 L) samt dobbeltvægget
(7.000 L til 31.000 L). Begge serier er rotationsstøbt i PE.
De dobbeltvæggede tanke er en innovativ løsning som giver en utrolig styrke samt dobbelt sikkerhed. På trods af
eventuelle skader på ydertanken vil styrken stadig være intakt og indertanken tæt.
Nedenfor ses en oversigt over alle WaterCares samletanke. Tankene leveres med minimum 0,5 m opføringsrør/tømmerør
som standard. Alle mål er i mm.

Beskrivelse

Bund
tank til
bund
indløb

Længde

Bredde

inkl. opføringsrør

Indløb

800

2400

900

1580

Ø110

Højde

Volumen

Varenr.

1.200 L

223193174

WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør

2.500 L

223193175

WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør

882

2240

2240

1780

Ø110

3.300 L

223193177

WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør

1080

2300

2300

1970

Ø110

3.300 L

223193173

WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø160 tømmerør

1080

2300

2300

1970

Ø110

4.300 L

223193176

WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør

1350

3220

1250

2080

Ø110

5.000 L

223193178

WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør

1150

3100

2500

1970

Ø110

5.000 L

223193179

WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø160 tømmerør

1150

3100

2500

1970

Ø110

7.000 L

225007000

WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank m. Ø600/680 opf. rør

1505

4000

1730

2400

Ø110

10.000 L

225010000

WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank m. Ø600/680 opf. rør

1505

5500

1730

2400

Ø110

13.000 L

225013000

WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank m. Ø600/680 opf. rør

1505

7000

1730

2400

Ø110

16.000 L

225016000

WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank m. Ø600/680 opf. rør

1505

8500

1730

2400

Ø110

19.000 L

225019000

WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank m. Ø600/680 opf. rør

1505

10000

1730

2400

Ø110

22.000 L

225022000

WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank m. Ø600/680 opf. rør

1505

11500

1730

2400

Ø110

25.000 L

225025000

WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank m. Ø600/680 opf. rør

1505

13000

1730

2400

Ø110

Tilbehør

Varenr.: 223196863
WaterCare Ø500 Dæksel
I PE til gående last (DS124 Kl. A15).
Passer til 223193174-223193178.

Varenr.: 223196900

Varenr.: 223193862

Varenr.: 223196700

VA-alarm (højvandsalarm)
Mulighed for batteridrift eller
tilslutning af transformer. Med
niveauvippe.

Kulfiltersæt
Ø75 bøjning med monteret
kulfilter og Ø110 overgangsmuffe. Fjerner lugtgener fra
udluftning af tanken.

Forankringssæt
Sæt til nem, hurtig og sikker
opdriftsikring af plasttanke
til nedgravning.
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