Brøndborerfirmaet Poul Christiansen A/S
Brøndborervej 1
7840 Højslev

Den 5. november 2015

Roslev vandværk - lovliggørelse af opsætning af 2 nye
rentvandsbeholdere og ny udpumpningsanlæg.
Skive Kommune har modtaget en ansøgning fra brøndborerfirmaet Poul
Christiansen A/S, der på Roslev vandværks vegne, ansøger om tilladelse til
opførelse 2 rentvandsbeholdere i den nye tilbygning til Roslev vandværk,
samt nyt udpumpningsanlæg.
Tilbygningen er etableret på den eksisterende vandværksgrund på Fælhøjvej
3A, 7870 Roslev.
De nye rentvandsbeholdere skal erstatte den eksisterende
rentvandsbeholder, beliggende udenfor vandværksbygningen i en høj, da
denne er nedslidt og utæt.
Kommunens afgørelse
Der meddeles tilladelse til:
Etablering af 2 nye renvandsbeholdere og ændring af eksisterende
udpumpninganlæg på Fælhøjvej 3A, 7870 Roslev efter
vandforsyningslovens § 21 ( nr.1199 af 30.september 2013) Lov om
vandforsyning m.v.).

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår
1. Bygge- og installationsarbejdet er udført af et firma, der er autoriseret til
at arbejde med drikkevand. Arbejdet skal planlægges og udføres så Roslev
vandværks nuværende produktion opretholdes og drikkevandskvaliteten
ikke forringes.
2. Vandet fra de nye rentvandsbeholdere må først ledes til ledningsnettet,
når samtlige kvalitetskrav, som vandbehandlingen har indflydelse på, er
overholdt.
3. Vandværket skal udformes således, at det i nødstilfælde er muligt at lede
vandet udenom rentvandstankene eller et af flere filtre.
4. Der skal tages hensyn til funktionskrav ved beredskabssituationer,
ligesom anlæggets kapacitet og dimensionering skal være tilpasset
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områdets brandslukningsberedskab.
Sagsfremstilling
Skive Kommune har den 26.oktober 2015 modtaget en ansøgning fra
brøndborerfirmaet Poul Christiansen A/S, der på Roslev vandværks vegne,
ansøger om tilladelse til opførelse 2 rentvandsbeholdere i den nye tilbygning
til Roslev vandværk, samt nyt udpumpningsanlæg.
Tilbygningen er etableret på den eksisterende vandværksgrund på Fælhøjvej
3A, 7870 Roslev.
De nye rentvandsbeholdere skal erstatte den eksisterende
rentvandsbeholder, beliggende udenfor vandværksbygningen i en høj, da
denne er nedslidt og utæt.

Etableringen i den nye tilbygning omfatter:
-

2 stk. rustfri 150m3 rentvandsbeholdere af fabrikat AC Mejerimaskiner.
Nyt udpumpningsanlæg / Trykforøgeranlæg med en Grundfos Hydro MPCE 3 CRIE 15-3.

Afgørelser
Afgørelse om VVM
Afgørelse om at anlægget ikke er VVM pligtig i henhold til bekendtgørelse om
vurdering af visse offentlige og private anlægsvirkning på miljøet (VVM) bilag
1 og 2, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet (http://www.nmkn.dk/).
En klage skal være skriftlig og sendes til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den offentlige tilladelse.
Tilsyn
Skive Kommune har tilsyn med, at de stillede vilkår i forhold til
vandforsyningsloven overholdes. Såfremt vilkårene ikke overholdes, kan
tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning ifølge vandforsyningslovens § 34.

Klagevejledning
Tilladelsen kan efter vandforsyningslovens § 75 påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Tilladelsen bliver offentliggjort på Skive Kommunes hjemmeside.
Klagefristen er 4 uger fra den dato denne afgørelse er meddelt – fra den 9.
november 2015 til den 7.december 2015.
Skive Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet
senest den 7.december 2015.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
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Miljøklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk. og
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 på 500 kr. Du betaler
gebyret med betalingskort i klageportalen.

Du vil, når klagefristen er udløbet, blive underrettet, hvis der er indkommet
klager over afgørelsen.

Med venlig hilsen

Birte Wind-Larsen
Cand.scient i biolog

Kopi af tilladelsen er sendt til:
Roslev vandværk
Fælhøjvej 3 A
Jebjerg
7870 Roslev
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