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1 Ansøgning om revideret udledningstilladelse 
EnviDan A/S har på vegne af Aarhus Vand A/S den. 29. september 2017 

ansøgt om tilladelse til udledning af overfladevand fra lokalplan 1049, Skej-

by, til Egå i forbindelse med kommende bebyggelse af området. Der er ind-

givet revideret ansøgning på mail den. 23. oktober 2017, samt reviderede 

oplysninger den. 24. oktober 2017. 

 

Det fælleskloakerede opland C061 i GI. Skejby separatkloakeres i henhold til 

Spildevandsplan 2017-2020. En del af oplandet leder til et nyt koblet bassin 

inden det leder til bassin B018 i opland C074 og en anden del af opland 

C061 leder uforsinket til bassin B018.  

Der ansøges hermed om revideret udledningstilladelse, da bassin B018 er 

tilstrækkeligt stort til at opland C061 også kan aflede hertil. 

 

2 Vilkår for tilladelsen til udledning af spildevand 
Bassin B404, (tørt opstuvningsbassin) 

2.1.1 For kloakopland C061A, skal der som ansøgt, etableres et nyt for-

sinkelsesbassin B404, med et stuvningsvolumen på 194 m
3
, og 

1706 m
3
 skybrudsvolumen.  

 

Bassin B018 

2.1.2 For udløb CU67 til Egå skal der, som ansøgt etableres et nyt bassin 

B018, med mindst 1.700 m
3
 permanent volumen og 3.600 m

3
 op-

stuvningsvolumen og et fast afløb (tømningsflow) på 15,6 l/s, sva-

rende til 1 l/s/ha. Bassinet skal dimensioneres, således at der stati-

stisk set ikke sker overløb hyppigere end hvert 10 år (n < 0,1). 

 

2.1.3 Bassinet skal udformes som et vådt bassin med permanent vand-

spejl, med en vanddybde på mellem 1-1,5 m. 

 

2.1.4 Tilløb og afløb skal placeres, så der skabes længst mulig strøm-

ningsvej i bassinet. 

 

2.1.5 Overløb skal ske gennem et kontrolleret overløb i afløbsbygværket. 

 

2.1.6 Ved tilløb til bassinet skal der etableres en fordelingsbrønd og et 

sandfang. Tilløb til bassinet skal være dykket under det permanente 

vandspejl. Udløb i bassinet skal være sikret mod erosion af sider og 

bund.  

 

2.1.7 Afløbet fra bassinet skal etableres med dykket afløb, afløbsregulator 

og afspærringsspjæld. 
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2.1.8 Strømningshastighed ind og ud af bassinet må ikke overstige 0,3 

m/s, for at undgå resuspension af bundfældet materiale.  

 

2.1.9 Bassinet skal udføres med tæt bund og sider, således at der sikres 

et permanent vandspejl. 

 

Generelt 

2.1.10 Bassinerne skal fortløbende oprenses og vedligeholdes, således at 

bassinet rette funktion til stadighed opretholdes. 

 

2.1.11 Bassinkanten skal udformes med et skråningsanlæg, der ikke er 

stejler end 1:5. 

 

2.1.12 Det skal under anlægsarbejdet sikres, at der ikke sker udskylning af 

ler, sand eller grus til vandløbet. Om nødvendigt skal der etableres 

et midlertidigt sedimentationsbassin.  

 

2.1.13 Der skal etableres køreadgang til tømning og renholdelse af sand-

fang, indløb, udløb og reguleringsbrønd. 

 

2.1.14 Efter projektets gennemførelse indsendes detaljerede afvandings-

planer over bassinet og udløbets placering med angivelse af UTM-

koordinater. 

 

2.1.15 Teknik og Miljø, Vand og Natur skal underrettes, når anlægget er 

udført med reference til sagsnummer 17/045595.  

 

2.1.16 Ansøger skal selv skaffe sig ret til at etablere, benytte og vedligehol-

de dele af regnvandssystemet, som etableres på anden mands 

grund. 
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3 Forhold til anden lovgivning  
3.1 Konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Na-

tura 2000-områder 
Den ansøgte udledning vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder, idet 

det nærmeste Natura 2000-område er område nr. 233, Brabrand Sø med 

omgivelser, som ligger ca. 7 km sydvest fra udledningspunktet.  

 

3.2 Internationalt beskyttede arter efter habitatsdirektivets 
bilag IV 

Der er konstateret Odder i området langs Egå. Den ansøgte udledning vur-
deres ikke at påvirke Odderen i området, og vurderes heller ikke at være 

 til hindring for en fremtidig udbredelse af bilag IV arter i området. 

 

3.3 Øvrig lovgivning 
Nærværende tilladelse omfatter alene tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. 

Der er således ikke taget stilling til eventuelle øvrige tilladelser, der skal ind-

hentes for at gennemføre projektet, f.eks. efter byggeloven og vejloven. 

 

4 Projektoplysninger 
4.1 Ansøgt projekt 
Kloakopland C074 

Der er tidligere meddelt udledningstilladelse for overfladevand fra erhvervs-

område mellem Randersvej og Karl Krøyers Vej (Lokalplan 1049) til Egå d. 

2. nov. 2017 (opland C074), og der ansøges hermed om revideret udled-

ningstilladelse for overfladevand fra erhvervsområdet C074 samt opland 

C061. 
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Figur 1 - Opland C074 med omtrentlig placering af det nye regnvandsbassin 

B018, samt placeringen af udløb CU67 i Egå 
 

Kloakopland C061A og C061B 

Det fælleskloakerede opland C061 separatkloakeres i henhold til Spilde-

vandsplan 2017-2020. Opland C061 inddeles i nærværende ansøgning i 

delopland C061-A og C061-B (se Figur 2), idet overfladevandet fra C061-A 

leder til et nyt forsinkelsesbassin på 194 m3 på det grønne område ved Ne-

dergårdsvej 12. Ved overløb fra bassinet er der plads til opstuvning af yder-

ligere 1.706 m3 overfladevand indenfor volden, der omkranser det grønne 

område og legepladsen, se figur 3. Det samlede stuvningsvolumen inkl. 

skybrud er således på 1.900 m3. Der etableres drosling fra bassinet, så der 

ledes 20 l/s videre. 

videre. Overfladevandet fra C061A forsinkes dermed inden det ledes til eksi-

sterende grøft nord for Humlehusvænget og videre til bassin B018 i opland 

C074. Delopland C061B afleder uforsinket til eksisterende grøft nord for 

Humlehusvænget og videre til bassin B018 i opland C074. 
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Figur 2. Opdeling af opland C061. De lilla områder har valgt at udtræde og 
håndterer regnvand lokalt på egen grund.  

 
Figur 3. Placering af bassiner 
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Beregning af eksisterende kapacitet i bassin B018 ved ændret oplandsareal 

Oplandsdata og bassinvoluminer fremgår at nedenstående tabel 1 og heraf 

fremgår, at det samlede oplandsareal til bassin B018 bliver på 14,6 ha og 

med et befæstet areal på 7,9.  

Ved et nyt afløbstal fra B018 på 15 l/s (svarende til 1 l/s/ha) viser bassinbe-

regningen, at det nødvendige stuvningsvolumen bliver på ca. 3.600 m
3
 med 

et vådvolumen på 1.578 m
3
.  

Da bassin B018 etableres med et stuvningsvolumen på 3.600 m
3
 og et våd-

volumen på 1.700 m
3
 er der således tilstrækkelig kapacitet i bassinet til også 

at håndtere overfladevandet fra opland C061 i Gl. Skejby sammen med det 

nye bassin B404 ved Nedergårdsvej 12. 

 

 
Figur 4. Bassin ved Nedergårdsvej 12 

 

Opland Bassin Oplands-
areal 

[ha] 

Befæstel-

sesgrad 

[ha] 

Befæstet 
areal 

[ha] 

Red. 

areal 

Magasin 
volumen 

[m3] 

Vådvo-
lumen  
[m3] 

 

Skybruds 
volumen 

[m3] 

Magasin-
volumen 
I alt inkl. 
skybrud 

[m3] 

C074 B018 8,25 0,75  6,19  4,95 3.600  1.700 - 3600 

C061A B404 3,47 0,25 0,94 0,75 194 0 1.706 1.900 

C061B Ingen 2,9 0,25 0,77 0,62     

Sum  14,6  7,9 6,3     

Tabel 1. Oplandsdata for C061 og C074. Til beregning af vådvolumen er der   
anvendet 250 [m

3
/red.ha] 
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5 Aarhus Kommune, Miljø og Energis bemærk-

ninger 
5.1 Recipient 
Den del af Egå der løber umiddelbart nedstrøms udløb CU67 er målsat til at 

være ”God økologisk tilstand” med faunaklasse 5, jf. Bekendtgørelse om 

miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, nr. 795 af 

24/06/2016. Den aktuelle tilstand af vandløbet er ”Ringe økologisk tilstand”. 

Målsætningen er derfor endnu ikke opfyldt for denne strækning.  

 

5.2 Opfyldelse af målsætningen  
Det vurderes, at den ansøgte udledning af overfladevand ikke vil hindre op-

fyldelsen af målsætningen for Egå. 

 

Det vurderes at Egå har den nødvendige hydrauliske kapacitet til at modtage 

de vandmængder, der er omfattet af nærværende tilladelse, og at der sker  

en rensning gennem et ”vådt” forsinkelsesbassin, der er udformet som bund-

fældningsbassin med dykket afløb, rist og sandfilter.  

 

5.3 Specifikke forhold 
5.3.1 Jord 

Overskudsjord skal så vidt muligt forblive inden for lokalplansområdets 

grænser, da der er blevet konstateret affald i jorden på en del af matr.nr. 7h 

Skejby, Aahus Jorder. Dele af matriklen har også være brugt til deponering 

af let forurenet jord fra vejprojekter. Jord fra området skal derfor bortskaffes i 

henhold til Aarhus Kommunes Jordflytningsregulativ.  Hvis der under grave-

arbejdet findes yderligere tegn på jordforureninger skal arbejdet standses, 

og Aarhus Kommune, Virksomheder og jord kontaktes. 

 

5.3.2 Overløb fra bassin B018 

Der etableres overløb fra bassinet til afløbsledningen via en overløbssikring i 

en reguleringsbrønd med afløbsregulator (følgende Aarhus Kommunes 

standarder). 

Ansøger har oplyst følgende omkring overløb fra bassinet under skybrud – 

dvs. i situationer, hvor der sker nødoverløb fra bassinet, ud over hvad bassi-

net afløbsbygværk kan aflaste til recipienten: 

Endvidere er det oplyst at regnvandet vil løbe over bassinets kronekant mod 

nord og afledes til grøft langs Randersvej, hvor det vil løbe til Egåen 

 

5.4 Hydraulisk kapacitet i vandløb m.v. 
Det vurderes at Egå har den nødvendige hydrauliske kapacitet til at modtage 

de vandmængder, der er omfattet af nærværende tilladelse, uden at der 

opstår væsentlige opstuvninger til gene for driften af de vandløbsnære area-

ler.  
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5.5 Grundvandsbeskyttelse  
Bassinet placeres ikke i et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). 

Der vurderes ikke behov for krav om ”dokumenteret ”- tæthed af bunden i 

regnvandsbassinet, ud over hvad der er nødvendigt for, at sikre et perma-

nent vandspejl i bassinet. 

 

5.6 Naturbeskyttelse  
Området hvor bassinet er placeret er ikke udpeget som beskyttet natur, og 

ligger heller ikke inden for bygge- og beskyttelseslinjer.  

 

5.7 Generelt 
Der fastsættes ikke grænseværdier for indholdet af forurenende stoffer i de 

regnbetingede udledninger. Derimod skal oplysningerne i U-skemaet for 

regnbetingede udledninger, om bassinvolumen, fast afløb og overløbsfre-

kvens opfattes som funktionskrav. 
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6 Klagevejledning 
Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet af: Ansøger, Sundhedsstyrelsen samt en 

hver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. miljøbe-

skyttelseslovens § 98. Afgørelsen kan endvidere påklages af landsdækken-

de foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og § 100, 

samt lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de øn-

sker underretning om afgørelsen, jf. lovens § 100. 

 

En eventuel klage skal sendes elektronisk til Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1, 

8260 Viby J, via Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk senest 4 

uger efter tilladelsesdato, eller bekendtgørelsesdato, hvis afgørelsen er 

offentlig bekendtgjort, jf. miljøbeskyttelseslovens § 93. Ved indgivelse af 

klagen skal der indbetales et gebyr på hhv. kr. 900 (privatpersoner) eller kr. 

1.800 (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen er angivet i tilladelses side 1. 

 

Oplysning om Klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (www.naevneneshus.dk), herunder undtagelsesreglerne for 

ikke at benytte Klageportalen. Såfremt der modtages klager inden for klage-

fristen, får ansøger straks besked,hvorefter Teknik og Miljø vurderer, om 

afgørelsen skal fastholdes, eller om sagen skal genoptages. Såfremt sagen 

genoptages informeres sagens parter herom.  

 

Hvis afgørelsen fastholdes, fremsender Teknik og Miljø klagen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet senest 3 uger efter klagefristens udløb, sammen med 

en udtalelse til sagen og de anførte klagepunkter. Udtalelsen sendes samti-

dig i kopi til de involverede parter, der har mulighed for at afgive yderligere 

bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 3 uger efter at de 

har modtaget udtalelsen fra myndigheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 94. 

 

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte 

tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljøog 

Fødevareklage-nævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede 

tilladelse. 

 

Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen skal anlægges ved domstolene 

senest 6 måneder efter tilladelsesdato, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. 

Søgsmålsfristen er angivet i tilladelsens side 1. 
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7 Sagens akter 
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8 Underretning om afgørelsen 
Følgende er underrettet om afgørelsen ud over ansøger (afgørelsens adres-

sat):  

 

EnviDan A/S, Sommervej 23, 8210 Aarhus V, Att.: Anette Løkken, 

E-mail: anl@envidan.dk, CVR-nr.: 18334305 

 

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (mst@mst.dk), CVR-

nr.: 33157274  

 

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Falstervej 10, 8940 

Randers SV, (senord@sst.dk), CVR-nr.: 12070918 

 

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, 

(mail@dkfisk.dk), CVR-nr.: 45812510 

 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, att. Kontorhjælpen v/ Gitte Un-

derbjerg, NP Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård, 

(nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk), CVR-nr.: 25145615 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontor, Skyttevej 5, Vingsted, 7182 

Bredsten, (post@sportsfiskerforbundet.dk), CVR-nr. 37099015 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 

(dn@dn.dk) CVR-nr. 60804214  

 

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, (fr@friluftsraadet.dk), 

CVR-nr.: 56230718 

 

mailto:anl@envidan.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:senord@sst.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:aarhus@friluftsraadet.dk


Kloakoplande U-skema for regnbetingede udledninger, Bilag 1

Lokalitet Kloak- Bemærkninger

princip Bolig Industri Qt Qt Qi Overflade-

Kom- Status Maks Mid. Total Bef. Red. vand Kom-

Nr mune S/P F/S (PE) (PE) (l/s) (l/s) (l/s) (ha) (ha) (ha) Nr Nr mune

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

C074 751 p Skejby S 8.25 6.19 4.95 CU67

C061-B 751 p Gl. Skejby S 2.97 0.77 0.62 CU67

Leder gennem 1 forsinkelses-bassin 

(B018) inden udløb i Egå

C061-A 751 p Gl. Skejby S 3.47 0.94 0.75 CU67

Leder gennem 2 forsinkelses-bassiner 

(Bassin B404 og B018) inden udløb i 

Egå

1 Deloplandsnummer unikt indenfor kommunen. (maks. 7 karakterer)

2 Kommunenummer, der sammen med (1) udgør unik identifikation af arealet.

3 Angivelse af om der er tale om arealer i statussituation (S) eller plansituation (P).

4 Beskrivelse af lokaliteten (maks 40 karakterer)

Identifikation

Spildevand

Spildevand Arealer Afleder til
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Lokalitet Kloak- Bemærkninger

princip Bolig Industri Qt Qt Qi Overflade-

Kom- Status Maks Mid. Total Bef. Red. vand Kom-

Nr mune S/P F/S (PE) (PE) (l/s) (l/s) (l/s) (ha) (ha) (ha) Nr Nr mune

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Identifikation

Spildevand

Spildevand Arealer Afleder til

5 Kloakeringsprincip: F for fælleskloak eller S for separat kloak.

6 Arealets PE-tal, bolig.

7 Arealets PE-tal, industrispildevand.

8 Afledt maksimal* spildevandsflow fra arealet uden overfladevandsafstrømning, f.eks beregnet som hele døgnvandmængden fordelt på 10 timer.

9 Afledt gennemsnitlig spildevandsflow over døgnet fra arealet uden overfladevandsafstrømning.

10 Afledt middel indsivningsflow over et normalår.

11 Oplandets størrelse indenfor den fastsatte områdeafgrænsning.

12 Befæstet areal (Totalareal x befæstelsesgrad).

13 Reduceret areal (Totalareal x befæstelsesgrad x hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8).

14 Nr. på det bygværk/udløb, som overfladevand afledes til. Nedsives overfladevand angives dette med "N". Feltet må aldrig være blank.

15 Nummer på nærmeste nedstrøms bygværk/renseanlæg, hvortil spildevandet fra området ledes.

Må kun være blank, hvis der ikke afledes  spildevand (kun overfladevand).

16 Hvis bygværket (kolonne 15) er i en anden kommune angives denne.

17 Diverse bemærkninger til dataene.
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Udledninger U-skema for regnbetingede udledninger, Bilag 1

Status Lokalitet Ejer Type Tot. Red. Over- Volu Fast Over- Rens- Vand- Bemærkninger

Bolig Qt+i Areal Areal Volu Qa Op- løb men afløb fyld. ning område

Kom- Kom- +ind mid bygv. bygv. men spæd n n øst nord

Nr mune (S/P) K/P Nr mune (PE) (l/s) (ha) (ha) (m3) (l/s) (-) (/år) (m3) (l/s) (/år)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

CU67 751 P Randersvej 229, 8200 Aarhus N K SF 14.69 6.32 3,600        15.0 0,1 R+D+S+V 572,716 6,230,130 Egå

Se tilhørende 

notat bilag 2

CU67 751 P Randersvej 229, 8200 Aarhus N K SF 3.47 0.75 194           - 0.1 R+D+V 572,716 6,230,130 Egå

Koblet bassin. 

Se tilhørende 

notat bilag 2

Forklaring til kolonner

Genereret ved summation på arealer fra oplandsskemaet. Spildevand fra opstrøms bygværker tillægges Kodeliste for bygværkstype (kolonne 6)

(Ved plan som summation af plantal samt tal fra status, hvor der ikke er planlagt ændringer) SE      Separat regnvand (reelt kun et udløb og intet bygværk)

1 Nr. på udledningen ifølge kortbilag og spildevandsplan. Skal være unik for hvert bygværk, også for separat regnvand SE.(maks 7 karakterer) SF      Separat regnvand med forsinkelsesbassin

2 Nummer på kommune, hvor udledningen  findes. OV      Overløbsbygværk

3 Angivelse af om det er en eksisterende statusudledning (S) eller en planlagt ny udledning/ændring af eksisterende (P). OS     Overløbsbygv. m. sparebas. (mindst 20 m3/ha. bef. areal) 

4 Beskrivelse af lokaliteten (maks. 40 karakterer). OF      Overløbsbygværk med forsink.bas. på overløb

5 Ejer (driftsansvarlig) for udledningen, enten kommunal eller privat. OK      Overløb m. spare- og forsink.bassin (Kombibassin)

6 Kodeværdi for bygværksstype, se liste. Ledes overløbet til et andet bygværk (internt bygværk) tilføjes indexet "i, og NL      Planlagt nedlagt (Kun til planbeskrivelse)

dette bygværksnr. angives som "recipient" i kol. 23. Kolonnerne 21, 22, 28-36 og 38-41udfyldes i så fald ikke. BE      Beregningspunkt, f.eks til datasummering foran renseanlæg

7 Nærmeste nedstrøms bygværk, som modtager spildevandet. XXi     Internt bygværk. Indekset "i" føjes til den relevante type, f.eks OVi

Skal angives som udledningsnr. (kol.1) ved bygværkstyper OV, OS, OF og OK. Videreføres direkte til renseanlæg skal feltet stå tomt

8 Kommunenummer (hvor det nedstrøms bygværk/renseanlæg findes). Hvis blank antages samme kommune.

9 PE belastning på bygværket (beregningsværdi ved summering af arealer fra oplandsskema og fra opstrøms bygværker).

10  Qt+i, idet Qt (middel timeflow, kol. 9 i skemaet Kloakoplande)+ Qi (middel indsivningsflow, kol. 10 i skemaet Kloakoplande) fra 

 kloakoplandsskemaet lægges sammen med Qt+i fra opstrøms bygværker. Kodeliste for rensning (kolonne 20)

11 Totalareal indenfor bygværkets/udledningen eget opland (ikke opstrøms bygværkers opland), beregningsværdi ved summering fra oplandsskema. Der kan anføres flere værdier.

12 Reduceret areal (total x bef.grad x hydrologisk reduktionsfaktor) inden for bygværkets/udledningens eget opland R      Rist

 (ikke opstrøms bygværkers opland). Beregningsværdi ved summering fra oplandsskema. M      Mekanisk rist

13 Effektivt sparebassinvolumen til opmagasinering. D       Dykket afløb (skumbrædt etc.)

14 Videreførende lednings kapacitet eller pumpekapacitet. O       Olieudskiller

15 Opspædningsgrad beregnes som: (Qa-Qt+i,mid)/Qt+i,mid S        Sandfilter

16 Overløbshyppighed for udledning fra fælleskloak, gennemsnitlig antal gange pr. år, (n). T        Sparebassinet er af typen off-line

17 Effektivt forsinkelsesbassinvolumen til udjævning af flow inden udløb i vandløb. Evt. "våd" del under bassinafløbet medregnes ikke.            (overløb udenfor bassinet)

18 Forsinkelsesbassinets afløbsvandføring til vandområde under bassinets funktion. V        Vådt bassin (Bund vanddækket)

19 Hyppighed for overfyldning af forsinkelsesbassinet (målt i antal gange pr. år) med forøget udledningsflow til følge. Kan skrives som brøk. A      Andet, angives i kolonne 24

20 Renseforanstaltninger. Der kan skrives en eller flere kodeværdier.

21 UTM-koordinater for udløbsstedet (Hvis ikke UTM32 EUREF89 anvendes bedes det oplyst).

22  -do

23 Kommunens navn for vandområdet, der udledes til. Ved aflastning fra internt bygværk angives bygværket (navn), der aflastes til.

24 Særlige bemærkninger, kort form.

Hvis flere bygværker udleder gennem det samme udløbsrør registreres det som flere udledninger i skemaet med hver sin ID.

I det specielle tilfælde, at samme forsinkelsesbassin anvendes for både separat regnvand og opspædet spildevand oplyses om bassinet for hver af de to typer vand, 

idet bassinvolumen og "Fast afløb" deles forholdsmæssigt i forhold til reduceret areal for den seperate hhv. fælles kloak. 

Identifikation

udledningen

UTM forSpildevand

til bygværkaf udledning

Regnvand Overløbsbygv/Sparebas.Spildevand UTM zone 32 Euref89Forsinkelsesbassin



Vand- og stofudledning U-skema for regnbetingede udledninger, Bilag 1

Evt. Udledt 

tidligere vand- Ledn. Nedbør Beregn.

nummer n= n= n= n= mængde længde metode

(Udløb gl. bassin) på 1år 1/2 år 1/5 år 1/10 år BOD COD N P i oplandet BOD COD N P

øst nord udledningen (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (m3/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) (km) (mm)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

572,856 6,229,875 15.0 15.0 15.0 15.0 44,158       66.2 772.8 57.4 7.7 0.75 0.65 0.35 0.65 699 A

573,107 6,229,012 - - - -  - 

Forklaring til kolonner Beregningsmetode for udledt af vand- og stofmængder:

A: Arealenhedstal (Niveau 1)

Supplerende oplysninger: B: SVK 21 (Niveau 2)

25 UTM-koord. for bygv./udledningen (Hvis ikke UTM32 EUREF89 anvendes, oplyses dette). C: Mouse-Samba (Niverau 3)

26  -do. (Blankved SE, SF, BE) 

27 Hvis nr. på bygværket/udledningen er ændret, angives det tidligere nr. her. Generelle beregningsforudsætninger

Vand- og Stofudledning: Følgende  oplysninger skal altid oplyses sammen med regnearket,

28 Største udløbsflow i l/s, der vil forekomme i gennemsnit  - 1 gang pr år hvis der overføres beregningsresultater.

29  do - 1/2 gange pr år svarende til hver 2. år

30  do - 1/5 gange pr år svarende til hver 5. år Stofindhold: Specifikt stofindhold anvendt ved beregning af stofudledning
31  do - 1/10 gange pr år svarende til hver 10. år skal være følgende: 

32 Udledt vandmængde i et normalår BOD COD N P

33 Udledning i normalår af - BOD Stof i spildevand                (g/PE/d) 60 120 12 2.7

34  do - COD Overvand fælles system      (mg/l) 25 160 10 2.5

35  do - Totalkvælstof Regnvand i separat system  (mg/l) 6 50 2 0.5

36  do - Totalfosfor Hvis det ikke er tilfældet, skal der redegøres for det.

Særlige beregningsforudsætninger:

37 Strømningsvej i oplandene til bygværket, der Stofreduktion: Hvis ikke andre stofreduktionsfaktorer kan sandsynliggøres, 
repræsenterer fuldtløbende afløbstid (uden overfladetid) kan anvendes nedenstående "standard" reduktionsfaktorer. En forudsætning 

38 Stofreduktionsfaktor, hvis en sådan er anvendt for for at anvende "standard" tallene er, at der etableres våde forsinkelsesbassiner

koncentrationsreduktion ved sedimentation/henfald efter Århus Kommunes generelle retningslinier, der bl.a. indebærer: 

i sparebassin/forsinkelsesbassin - for BOD  - Fast afløb mellem 1,0 og 2,0  l/s/total areal kloakeret

39  do - COD  - Et effektivt volumen på mellem 400 og 450 m3/reduceret ha

40  do - Totalkvælstof  - Overløb højst hver 5. år (n=1/5) Som udgangspunkt dimensioneres for n=1/10.

41  do - Totalfosfor  - Et permanent vandspejl på mindst 0,8 meter

42 Årsnedbør (normalår) for den regnserie, der er anvendt til vand- og stofudledning. De øvrige krav til bassinerne kan ses på netadressen:

43 Beregningsmetode for udledt af vand- og stofmængder, se liste http://www.aarhuskommune.dk/portal/borger/miljoe_energi/spildeva

nd/kloak?_page=vand_i_byen_regnvandsbassiner_og_vandloeb.htm

Regnserie: Anvendt regnserie: Viby regnserie BOD COD N P

Stofred. faktor ved forsink.bassiner 0.75 0.65 0.35 0.65

Stofindhold, Regnvand efter bassin 1.5 17.5 1.30 0.175 (mg/l)

Ved væsentligt mindre bassiner, eller bassiner som ikke er udformet med

henblik på optimal stoffjernelse, må forventes lavere reduktionsfaktorer, som

det er op til ansøger at sandsynliggøre.

Særlige beregningsforudsætningerUTM zone 32 Euref89

Udledninger            

supplerende

Stofred. faktor 

ved bassiner

Flow fra regnhændelser

indenforUTM for Stofudledning

bygværket

http://www.aarhuskommune.dk/portal/borger/miljoe_energi/spildeva
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BILAG 2 – NOTAT 

 

Dato: 30. september 2018 

Rev. 1 - 12. nov. 2018 

Projektnavn: Gl. Skejby 

Projekt nr.:  

Udarbejdet af: Anette Løkken 

Kvalitetssikring: Michael Brund 

Modtager: Aarhus Kommune 

Side: 1 af 3 
 

Vedr.: Gl. Skejby – Supplerende beskrivelse til ansøgning om 
revideret udledningstilladelse for bassin B018 

Det fælleskloakerede opland C061 separatkloakeres i henhold til Spildevandsplan 2017-2020. 

Opland C061 inddeles i nærværende ansøgning i delopland C061-A og C061-B (se figur 1), idet over-

fladevandet fra C061-A leder til et nyt forsinkelsesbassin B404 på 194 m3 på det grønne område ved 

Nedergårdsvej 12. Ved overløb fra bassinet er der plads til opstuvning af yderligere 1.706 m3 over-

fladevand indenfor volden, der omkranser det grønne område og legepladsen, se figur 3. Det sam-

lede stuvningsvolumen er således på 1.900 m3. Overfladevandet fra C061-A forsinkes dermed inden 

det ledes til eksisterende grøft nord for Humlehusvænget og videre til bassin B018 i opland C074.  

Delopland C061-B afleder uforsinket til eksisterende grøft nord for Humlehusvænget og videre til 

bassin B018 i opland C074.  

På figur 1 er ejendomme der udtræder for regnvand og dermed fremadrettet håndterer regnvand på 
egen grund er markeret med pink og ejendomme der afvander til andet system (vejvandssystem i 
Randersvej) er markeret med orange. 

 

Figur 1.  Deling af opland C061 

Bassin B404 
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Figur 2. Placering af bassiner 

Der er tidligere meddelt udledningstilladelse for overfladevand fra erhvervsområde mellem Randers-

vej og Karl Krøyers Vej (Lokalplan 1049) til Egå d. 2. nov. 2017 (opland C074), og der ansøges her-

med om revideret udledningstilladelse for overfladevand fra erhvervsområdet C074 samt opland 

C061.  

 

Opland Bassin Op-

lands-

areal 

[ha] 

Befæ-

stel-

ses-

grad 

Befæ-

stet 

areal 

[ha] 

Red. 

areal 

Udløb 

fra 

bassin 

l/s] 

Magasin 

volu-

men 

[m3] 

Vådvolu-

men[m3] 

anven-

der 250 

[m3/red. 

ha] 

Skybruds 

volumen 

[m3] 

Magasin-

volumen i 

alt inkl. 

skybrud 

[m3] 

C074 B018 8,25 0,75 6,19 4,95 8,2 3.600 1.700 - 3.600 

C061-A B404 3,47 0,27 0,94 0,75 - 194 0 1.706 1.900 

C061-B Ingen 2,97 0,26 0,77 0,62 - - - - - 

Sum  14,7  7,9 6,32 15 3.794 1.700  5.500 

Tabel 1. Oplandsdata for C061 og C074. 
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Beregning af eksisterende kapacitet i bassin B018 ved ændret oplandsareal 

Oplandsdata ses i ovenstående tabel 1 og heraf fremgår, at det samlede oplandsareal til bassin B018 

bliver på 14,7 ha og med et befæstet areal på 7,7 ha.  

Ved et nyt afløbstal fra B018 på 15 l/s (svarende til 1 l/s/ha) viser de hydrauliske beregninger, at 

det nødvendige stuvningsvolumen er på ca. 3.600 m3 med et vådvolumen på 1.578 m3. 

Da bassin B018 er etableret med et stuvningsvolumen på 3.600 m3 og et vådvolumen på 1.700 m3 er 

der således tilstrækkelig kapacitet i bassinet til også at håndtere overfladevandet fra opland C061 i 

Gl. Skejby sammen med det nye bassin B404 ved Nedergårdsvej 12. 

 

 

Figur 3. Bassin B404 ved Nedergårdsvej 12 


