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Definitioner 

Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, 

virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer. 

Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og 

andre helt eller delvist befæstede arealer, Tag- og overflade-  

vandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der 

 sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning 

 fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden sammensætning. 

 

Spildevandsanlæg 

Ved et spildevandsanlæg forstås såvel åbne som lukkede 

ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning  

og/eller behandling af spildevand.  

 

 



SIDE 4 

Tilsyn med RBU 

Hvem føre tilsyn med… MBL §66 stk. 4 

Ministeren fører tilsyn med spildevandsudledninger fra 

spildevandsforsyningsselskaber 

 

Fortolkning 

• Det er kun den del af spildevandsanlægget der har et 
udløbsrør direkte tilknyttet. 

• Nødoverløb fra Pumpestationer, Renseanlæg, 
Regnbetingede udløb (incl. umiddelbart tilknyttet 
bassin) 

• Resten af kloaksystemet har kommunen tilsynet med ! 
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Grundprincipper om udledning af farlige stoffer 

 Bekg. Nr. 1022 af 25/08/2010 

 

Krav om at det ved udledning af forurenede stoffer  

sandsynliggøres at MKK er opfyldt for vandområdet 

Krav om BAT 

Nationale Miljøkvalitetskrav i bilag 

Sikre at der ikke sker øget forurening 

Sikre krav til udledning og egenkontrol 
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Regnbetingede udløb 

Alm. belastede separate regnbetingede udledninger  

ikke omfattet af bkg. - flere forskellige og spredte kilder 

(EU’s definition) 

 

Øvrige separate regnbetingede udledninger er omfattet  

af bekendtgørelsen, f.eks. fra  

oplagspladser og maskinparker 
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Overløb fra fælleskloak er omfattet af bkg. 

 

Genm. udledningskonc. vil ofte ligge i god afstand fra MKK. 

Problemstoffer: Bly, Kviksølv, Nikkel, Kobber, Zink, Østrogener, 

Bisphenol A, Di(ethylhexyl)phthalat, DEHP, PAH-forbindelser 

Mange diffuse kilder 

Fokuser på problemstoffer identificeret for det enkelte opland  

(industritilslutninger) 

 

BLST-Rapport fra 2010 ”Teknologiske forhold og indretninger ved 

overløb i forhold til udledning af forurenende stoffer” 
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/828AC25B-605A-4CB9-BFEB-7D21D70B9C18/0/BLSTrapportoverl%C3%B8b.pdf  

 

Skærpede krav til etablering af bassin, indretning, funktion m.v.  

og undgå typiske udlederkrav til kontrol af opfyldelse af MKK 

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/828AC25B-605A-4CB9-BFEB-7D21D70B9C18/0/BLSTrapportoverl%C3%B8b.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/828AC25B-605A-4CB9-BFEB-7D21D70B9C18/0/BLSTrapportoverl%C3%B8b.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/828AC25B-605A-4CB9-BFEB-7D21D70B9C18/0/BLSTrapportoverl%C3%B8b.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/828AC25B-605A-4CB9-BFEB-7D21D70B9C18/0/BLSTrapportoverl%C3%B8b.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/828AC25B-605A-4CB9-BFEB-7D21D70B9C18/0/BLSTrapportoverl%C3%B8b.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/828AC25B-605A-4CB9-BFEB-7D21D70B9C18/0/BLSTrapportoverl%C3%B8b.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/828AC25B-605A-4CB9-BFEB-7D21D70B9C18/0/BLSTrapportoverl%C3%B8b.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/828AC25B-605A-4CB9-BFEB-7D21D70B9C18/0/BLSTrapportoverl%C3%B8b.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/828AC25B-605A-4CB9-BFEB-7D21D70B9C18/0/BLSTrapportoverl%C3%B8b.pdf
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Praksis for udledninger separat regnafstrømning 

 

Primært hydrauliske krav 

Bassiner konstrueres til optimeret stoftilbageholdelse, NPO,  

(miljøfremmede stoffer) 

 

Miljøklagenævnet og Miljøstyrelsen:  

Hvor hydrauliske problemer pga. udledninger reduktion til  

naturlig afstrømning (1-2 l/s/ha eller 1-2 l/s/red ha) ? 
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Praksis for fælleskloakerede overløb 
 

Krav stilles efter konkret vurdering 

Opblandingspraksis (1+5), iltsvindsberegninger 

 

I dag ikke en simpel praksis, men mange 

Anbefaling BAT: First-flush bassiner.  

5 mm (50 m3/red ha)  

udledning på 250 m3/red ha) 
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Udpegning af blandingszoner 

• Miljømyndigheden udpeger blandingszoner omkring 

udledningspunkter, begrænset til udledningspunktets 

umiddelbare nærhed, jf. § 12  

• Udpeges der ikke nogen blandingszone, skal 

miljøkvalitetskrav også være opfyldt tæt på 

udledningspunktet 

• Udpegede blandingszoner skal indgå i vandplanen ved 

førstkommende lejlighed 

• Målet er over tid at mindske udstrækningen af en 

blandingszone  



Datagrundlag for udledningstilladelser  

• Retningslinjer i Vandplanerne  

• Hvilke andre udløb er der til det vandområde der skal 

udledes til 

• Vandløbsregulativ 

• Hvad er der plads til i vandløbet 

• Har der været klager over oversvømmelser 

• Muligheder for placering af bassin.  

• § 3 i Naturbeskyttelsesloven 

• Er det muligt at nedsive en del af vandet 

 



Bassindimensionering 

• Valg af dimensioneringskriterier  

• Afløbsvandføring  

• Reduceret oplands areal  

(= total opland * bef.grad * hydrologisk reduktionsfaktor) 

        Ha.                 30 %                    0,8 (0,5-1) 

Eller (= total opland * afløbskoefficient) 

• Overfyldningshyppighed (Miljøklagenævnet har 

anbefalet at n = 0,2) 

• Valg af regnserie 

 

 



Dimensioneringsmetoder 

• Mouse/Samba 

• Regnkurver i Skrift 16 

• Regional variation af ekstremregn i Danmark (skrift 26 

og 28) 

• Regneark: 

https://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/regional_cds_ver_3_

2_1.xls  

• Lokal regnmåler (min 20 årige regnserier anbefales) 

 

https://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/regional_cds_ver_3_2_1.xls
https://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/regional_cds_ver_3_2_1.xls




Bassinudformning   

• Vådbassiner 

• Tørbassiner 

• Nedsivningsbassiner  

• Overløb til vandløb  

• Undgå selvrensende bassiner 

• Membran hvor der er behov for grundvandsbeskyttelse 

• Lukkede bassiner til overløbsbygværker.  

• Off-line eller On-line bassiner 

• Sikre tilbageholdelse af First flush  

• Kombi-bassiner.  



Indhold i en udledningstilladelse 
                    

1.   Kommunens tilladelse og vilkår 

 1.1  Tilladelse 

 1.2  Vilkår for tilladelsen 

2.   Klagevejledning 

3.  Bygge- og anlægsarbejder 

4.  Grundlag for tilladelsen 

 4.1  Lovgrundlag 

 4.2 Beskrivelse af sagen 

 4.3 Beskrivelse af vandområder 

 4.4 Internationale beskyttelsesområder 

5.  Kommunens bemærkninger 

 5.1 Gennemførte tilsyn med regnvandsbetingede udløb 

 5.2 Miljøfarlige stoffer 

 5.3 Badevand 

 5.4 Samlet vurdering 



Vilkår i en udledningstilladelse 

1. Tilladelsen gives på baggrund af forudsætningerne i bilag xx 

2. Udledningerne må ikke være til hinder for at målsætningen kan 
opfyldes for de vandområder, der modtager spildevandet. 

3. Der må ikke udledes sand- og/eller slam der giver anledning til 
aflejringer i vandområdet. 

4. Udledningerne må ikke medføre uæstetiske forhold i vandløbet 
eller på vandløbsbrinker omkring udløbet. 

5. Udledningerne må ikke give anledning til oversvømmelse af 
arealerne omkring vandløbene. 

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

7. Der skal ske en registrering af overløbshændelser fra 
overløbsbygværk xx  

8. Evt. funktionskrav (dykket afløb, olieudskiller, afspærring i afløb, 
rist) 



U-skema (udvekslingsformat) 

• Der er imellem amterne og DAS-samarbejdet aftalt et 

fælles dataudvekslingsformat. 

• Formatet er opbygget som et regneark og indeholder alle 

juridisk bindende oplysninger der er nødvendig  i en 

udledningstilladelse. 

• Dataudvekslingsformatet dannede grundlag for 

opbygning af WinRis-databasen. 

• PULS erstattede WinRis i juli 2012 

 





Miljøklagenævnsafgørelse fra den 28. august 2009: 

 
 Krav om Vådbassin + Afløbet skal forsynes med 

olieudskiller af tilstrækkelig størrelse eller afløbet 

etableres på en sådan måde, at forsinkelsesbassinet 

fungerer som olieudskiller, der mindst kan tilbageholde 

en tankvogn olie. 

 


