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Tilladelse udledning af overfladevand til Ballebæk fra udløb BU015F i forbindel-

se med opførelse af pavilloner 

 

Der meldeles hermed tilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 

1 og spildevandsbekendtgørelsens § 17 til: 

 

 Udledning af overfladevand fra pavilloner og vejareal til Ballebæk i 

udløb BU015F 

 

 

Tilladelsen er betinget af de vilkår, der er angivet under afsnit 2. 
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1 Ansøgning 

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har den 13. april 2018, med 

senere tilføjelser, modtaget ansøgning om tilladelse til udledning af overfla-

devand fra nybyggeri på Trankær Mosevej 25, matr.nr. 5m Østerby By, 

Tranbjerg. Ansøgningen er fremsendt af Viggo Madsen A/S v/ Natascha 

Wedel Jensen på vegne af Bygherre Aarhus Kommune. 

2 Vilkår for tilladelse til udledning af overfladevand 

Udløb og infiltrationsbassin 

Udledning til Ballebæk via udløb BU015F 

 

2.1 For udløb BU015F skal der etableres et infiltrationsbassin til for-

sinkelse og rensning af overfladevandet. Infiltrationsbassinet skal 

etableres med en opstuvningsvolumen på 66 m³, stuvningsni-

veauet skal være på 50 cm og med et fast afløb (tømningsflow) 

på maksimalt 5 l/s. 

2.2 Overløb fra brønd skal ske gennem et kontrolleret overløb i af-

løbsbygværket. 

2.3 Udløbet fra infiltrationsbassin til vådområdet skal udformes på en 

sådan måde, at det ikke forårsager nedbrydning af brinkanlæg el-

ler forårsager materialetransport i vandløbet. Dette kan ske ved 

at sikre bund og sider omkring udledningsstedet med sten. Udlø-

bet skal afledes ca. 45º medstrøms i vandløbet. 

2.4 Det skal under anlægsarbejdet sikres, at der ikke sker udskylning 

af ler, sand eller grus til Ballebæk via udløb BU015F. 

Infiltrationsbassin 

2.1 Infiltrationsbassinet skal dimensioneres således, at der ikke un-

der normale nedbørsforhold opstår overfladisk afstrømning, over-

fladegener, eller gener i øvrigt på grunden eller nabogrunde. Ved 

normale nedbørsforhold forstås nedbør, der statistisk set fore-

kommer op til hvert 10. år (n<0,1). 

2.2 Infiltrationsbassinet skal fores med 30-50 cm filtermuld, der skal 

udskiftes i et interval af 20 år, eller når jorden kan kategoriseres 

som letforurenet ved en jordanalyse 
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2.3 Der skal anvendes muldjord (f.eks. filtermuld), som min. har neu-

tral pH, og ikke under 6,5 pH. Hvis pH er mindre end 6,5 tilsættes 

f.eks. jordbrugskalk til mindst pH 7,5. Muldjorden skal opbygges 

med, 1-3 % organisk stof og et ler-indhold på 3-10 %. 

2.4 Bassinets bund og sider ved indløbet skal erosionsbeskyttes  

2.5 Infiltrationsbassinet skal beplantes med en Eng- / LAR-

græsblanding eller anden fugttålende græsblanding. 

2.6 Infiltrationsbassinet skal etableres mindst 25 m fra vandindvin-

dingsboringer, grøfter, søer og havet. 

2.7 Infiltrationsbassinet skal placeres på egen grund, minimum 5 m fr 

beboelse og bygninger med kælder, og minimum 2 m fra øvrige 

bygninger, veje og skel. 

2.8 Der skal etableres køreadgang for tømning og renholdelse af ind-

løb, udløb og reguleringsbrønd. 

2.9 Hvis der anvendes tagrens eller andre forurenende midler på 

overflader der afleder til bassinet, skal det pågældende vand af-

kobles regnvandssystemet, og behandlingsmidlet skal opsamles 

og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

2.10 Efter projektets gennemførelse færdigmeldes anlægget til Center 

for Miljø og Energi via vandmiljo@mtm.aarhus.dk.  Hvorefter der 

foretages en besigtigelse af anlægget, og om det etablerede an-

læg er udført efter udledningstilladelsens krav og vilkår.  

3 Forhold til anden lovgivning 

I henhold til §§ 7, 8, og 9 i Bekendtgørelsen om udpegning og administration 

af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 

(Habitatbekendtgørelsen) skal Kommunen i forbindelse med dispensationer, 

planlægning m.v. foretage en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natu-

ra 2000-område væsentligt.  

3.1 Vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder 

Nærmeste Natura 2000-område er Giber Å, Enemærket og Skåde Havbak-

ker, nr. 234. Området er beliggende mere end 6 km fra ejendommen, og det 

vurderes, at udledningen af overfladevand fra dette projekt ikke vil påvirke 

Natura 2000-området negativt. 

mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
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3.2 Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV:  

Der er ikke konstateret bilag IV arter i området langs vandområdet / udløbet. 

Den ansøgte udledning vurderes derfor ikke at påvirke bilag IV arter i områ-

det, 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 ved nærværende tilladelse ikke taget stilling til eventuelle øvrige tilla-

delser, der skal indhentes for at gennemføre projektet, f.eks. efter byggelo-

ven og vejloven. Øvrige tilladelser skal derfor indhentes særskilt. 

4 Projekt oplysninger 

4.1 Baggrund 

I forbindelse med opførelse af 8 pavilloner og tilhørende kørevej ved For-

sorgshjemmet Østervang i Tranbjerg (se fig. 1) ansøges om tilladelse til 

udledning af overfladevand til Ballebæk. 

 

 

Fig. 1. Situationsplan over placeringen af pavilloner og veje i projektet. 
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4.2 Eksisterende forhold 

Forsorgshjemmet består i dag af en hovedbygning og 8 pavilloner med tilhø-

rende adgangsveje. Overfladevandet fra de eksisterende bygninger og be-

lægninger udledes i dag til Ballebæk via en Ø600 mm betonledning udløb nr. 

BU015E. Udløbet er placeret ca. 45 m opstrøms det østlige skel.  

 

I dag udledes der fra matriklen til Ballebæk et samlet reduceret areal på 0,865 

red. ha, med en samlet vandmængde på 5.718 m³/år jf. tidligere udledningstil-

ladelse af 3. december 2007 sagsnr. NM/07/01227-009. 

4.3 Ansøgt projekt 

Projektet omfatter håndteringen af overfladevandet fra 8 pavilloner med kø-

reveje og indkørsler, der ønskes opført. Pavillonerne udgør et areal på 580 

m², vejarealet og indkørsler udgør et areal på 972 m². Dette giver et samlet 

areal på 1.652 m².  

 

Overfladevandet afledes via traditionel regnvandskloakering og føres via 

regnvandsledninger til et infiltrationsbassin vest for de 8 pavilloner. Se fig. 2. 

Infiltrationsbassinet har et opstuvningsvolumen på 66 m³, måler 180 m² med 

en dybde på 0,5 m. Infiltrationsbassinet placeres ca. 10 m fra Balle Bæk. 

 

Bassinet anlægges med 0,3 m filtermuld, som regnvandet kan nedsive gen-

nem. Under filtermulden udlægges 0,15 m sand til fordeling af vandet langs 

sivedræn, der placeres under sandet. Drænene har forbindelse til en regule-

ringsbrønd der maksimalt udleder ca. 5 l/s. Der etableres en overløbsbrønd 

0,5 m over bundkvoten i infiltrationsbassinet, med forbindelse til regulerings-

brønden, for at sikre, at vandet ikke stuver op på terræn og beskadiger de 

fremtidige pavilloner i tilfælde af ekstremregn.  
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Fig. 2. Kloakplan med placering af infiltrationsbassin og udløb. 

 

5 Aarhus Kommune, Miljø og Energis bemærkninger 

 

5.1 Vandområderne og opfyldelse af målsætning 

Udledningen foregår til hovedvandopland Aarhus Bugt. 

Den del af Ballebæk, der løber umiddelbart nedstrøms B015F, er målsat 

”God økologisk tilstand” jf. Vandområdeplanerne 2015-2021. Ved selve ud-

løbspunktet er vandløbet ikke målsat.  
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Da der etableres rensetiltag for regnvandet, vurderes projektet ikke at med-

føre en forringelse af den aktuelle tilstand i Ballebæk og Giber Å. 

 

5.2 Hydraulisk kapacitet i vandløb m.v. 

Udledning af overfladevand fra projektområdet forsinkes til 1 l/s/ha, da det er 

teknisk vanskeligt at reducere udledningen til mindre end 5 l/s, vil Aarhus 

Kommune acceptere en udledning på maksimalt 5 l/s, med statistisk overløb 

højst hvert 10. år. Det vurderes, at Ballebæk har den fornødne hydrauliske 

kapacitet til at modtage de vandmængder, der er omfattet af nærværende 

tilladelse, uden at der opstår væsentlige opstuvninger og oversvømmelser 

på de vandløbsnære arealer. 

5.3 Grundvandsbeskyttelse 

Lokaliteten er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser 

(OSD), i indvindingsoplandet til Østerbyværket. Der er over 300 m til nær-

meste drikkevandsboring, og det vurderes, at den smule vand der måtte 

nedsive mellem drænstrengene, ikke vil udgøre en risiko for grundvandet i 

området. 

5.4 Udskiftning af filtermuld i infiltrationsbassinet  

Infiltrationsbassinet er foret med muldjord/filtermuld, der over tid vil optage 

partikler fra tage og vejarealerne. Muldjorden/filtermulden skal skiftes i bas-

sinet når jorden kan klassificeres som letforurenet. Det forventes at ske med 

et interval på 20 år. Filtermulden kan derfor enten skiftes efter 20 år eller når 

en jordanalyse viser filtermulden er letforurenet.  

 

5.5 Afstand til Balle Bæk 

Ansøger oplyser, at der ikke er 25 m fra infiltrationsbassinet til Balle Bæk, 

men da overfladevandet gennemgår en rensning gennem infiltrationsbassi-

net, vurderes det, at den nedsivning der måtte være i bassinet ikke vil påvir-

ke vandløbet negativt. 

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. 
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En eventuel klage skal sendes elektronisk til Center for Miljø og Energi, 

Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 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. miljøbe-

skyttelseslovens § 93. Ved indgivelse af klagen skal der indbetales et gebyr 

på hhv. kr. 900 (privatpersoner) eller kr. 1.800 (virksomheder og organisati-

oner) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er angivet i tilladel-

ses 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 klagefristen, får ansøger straks be-

sked, hvorefter Center for Miljø og Energi vurderer, om afgørelsen skal fast-

holdes, eller om sagen skal genoptages. Såfremt sagen genoptages infor-

meres sagens parter herom.  

 

Hvis afgørelsen fastholdes, fremsender Center for Miljø og Energi klagen til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 3 uger efter klagefristens udløb, 

sammen med en udtalelse til sagen og de anførte klagepunkter. Udtalelsen 

sendes samtidig i kopi til de involverede parter, der har mulighed for at afgi-

ve yderligere bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 3 

uger efter at de har modtaget udtalelsen fra myndigheden, jf. miljøbeskyttel-

seslovens § 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 Miljø- 

og Fødevareklage-nævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklage-

de tilladelse. Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen skal anlægges ved 

domstolene senest 6 måneder efter tilladelsesdato, jf. miljøbeskyttelseslo-

vens § 101. Søgsmålsfristen er angivet i tilladelsens side 1. 

7 Partshøring 

 

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S, Ceresbyen 75, 4., 8000 Aarhus C, 

nwj@vming.dk 

mailto:nwj@vming.dk
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8 Underretning om afgørelsen 

 

Afgørelsen offentliggøres på Aarhus Kommunes hjemmeside: 

www.aarhus.dk/annoncer 

 

Følgende er underrettet om afgørelsen ud over ansøger (afgørelsens adres-

sat): 

 

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S, Ceresbyen 75, 4., 8000 Aarhus C, 

nwj@vming.dk 

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 52, 2100 København Ø, (mst@mst.dk), CVR-

nr: 33157274  

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsgade 8, 

8940 Randers, (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 4, 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 

 

 

 

http://www.aarhus.dk/annoncer
mailto:nwj@vming.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

