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Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand  
Smidstrup Strandvej 49  
22 QN og 22 QP Smidstrup By, Blistrup  
    
LM Huse A/S har ansøgt om tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand 
fra ny Netto butik på Smidstrup Strandvej 49.  
  
Tilladelsen til nedsivning gives med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 19 
og spildevandsbekendtgørelsens § 40.   
  
Tilladelsen gives med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 19 og 
spildevandsbekendtgørelsens § 40. Der gøres opmærksom på, at tilladelser 
efter § 19 til enhver tid kan ændres eller tilbagekaldes uden erstatning af 
hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg, gennemførelse af 
ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan 
eller miljøbeskyttelsesloven i øvrigt jf. miljøbeskyttelsesloven § 20.  
  
Vilkår   

1. Systemet til afledning af tag- og overfladevand skal udføres som 
anført i ansøgningsmaterialet (bilag 1)  
  

2. Systemet til afledning af tag- og overfladevand skal kunne 
håndtere en 5-års hændelse  
  

3. Nedsivningen sker fra 1850 m2 befæstet areal og 1235 m2 
tagflade. Der må ikke ændres på arealet uden Gribskov Kommune 
skriftlige accept  
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4. Afledning fra befæstet areal herunder parkeringsplads og 
lasteområde skal passere sandfang og olieudskiller inden 
nedsivning  
  

5. Sandfang og olieudskiller skal tømmes efter behov, dog minimum 
én gang årligt  
  

6. Ejer skal på Gribskov Kommunes forlangende dokumentere 
renseforanstaltningernes funktion via analyse af vandet efter 
rensning  
  

7. Ejer skal kunne dokumentere tømning af sandfang og olieudskiller.  
Dokumentation skal opbevares mindst 5 år  
  
  

Vilkår om uheld   
8. Uheld eller spild, der kan give en øget hydraulisk belastning eller 

forurenende stoffer skal omgående meddeles Gribskov Kommune 
som er tilsynsmyndighed.   

9. Ejere og brugere skal straks underrette bygningsmyndigheden, 
hvis de forårsager eller konstaterer forurening af ejendommens 
jord eller undergrund. Gravearbejdet skal straks standses, hvis der 
findes spor af fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg. Fundet 
skal anmeldes til Museum Nordsjælland tlf. nr. 72 17 02 40.  
Bygherren kan forud for gravearbejdet forespørge Museum 
Nordsjælland om, hvorvidt der er risiko for at støde på 
fortidsminder under gravearbejdet.  

  
Baggrund og vurdering  
Området er udlagt som spildevandskloakeret, det vil sige, at der alene 
afledes husspildevand til den offentlige kloak mens tag- og overfladevand 
skal nedsives. Området ligger udenfor grundvandsbeskyttelsesområder.   
  
Da der laves 41 parkeringspladser samt et lasteområde er der krav om, at 
overfladevand renses i sandfang og olieudskiller inden nedsivning. Der er 
vilkår om, at rensningen skal kunne dokumenteres.  
  
Systemet til nedsivning af tag- og overfladevand skal kunne håndtere en 5 
års hændelse. Dette er samme krav som kommunens spildevandsplan stiller 
til kloakforsyningen.  
 
Der er ikke drikkevandsinteresser i området. 
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Det er Gribskov Kommunes vurdering, at nedsivningen kan ske uden miljø- 
og grundvandsmæssige konsekvenser.  
    
Klagevejledning  
  
Offentlig høring og underretning   
Udledningstilladelse offentliggøres med 4 ugers klagefrist. Offentliggørelse sker på 
kommunens hjemmeside.   
  
Følgende organisationer er underrettet om afgørelsen:   
  
• Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk   
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk   
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk   
• Dansk Fritidsfiskerforbund, formanden@fritidsfiskerforbundet.dk   
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, 

oeresund@sportsfiskerforbundet.dk   
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk   
• Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk   
  
Klagevejledning   
Udledningstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 
4 uger, regnet fra afgørelsen offentliggøres på Gribskov Kommunes 
hjemmeside.   
  
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, 
www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID.   
  
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. 
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.   
  
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune, 
hvis vi fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet 
via Klageportalen.   
  
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af 
Klageportalen.   
  
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Gribskov Kommune. Kommunen videresender 
herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du 
kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk 
Klageberettiget fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.   
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Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 
6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.  
  
  
  
Med venlig hilsen  
  
Mette Hein    
Miljøsagsbehandler  
Center for Teknik og  
Borgerservice  
Natur, Vand og Vej  
  
Gribskov Kommune  
  
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge  
Telefon: 72 49 60 00  
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