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Forfatterne har udført den præsenterede analyse i regi af deres 
deltagelse i arbejdsgruppe under regnudvalget i 

Spildevandskomiteen

Fokus på udløb fra 
separate systemer 

med  
udledningstilladelser



Byerne vokser og dermed antallet af 
regnbetingede udledninger

(DMU, 2008)

 
Bramming 1953-1976 (MiljøGIS, Miljøstyrelsen) 

 
Bramming 1980-2001 (MiljøGIS,  Miljøstyrelsen) 

 

Befæstet areal: % af DK

Bebygget areal 6,9

Veje 5,6

Jernbaner 0,1

Landingsbaner 0,1

Total 12,7
(Danmarks statistik)



Betydningen af regnbetingede udløb for et vandløb 
som løber igennem en by



Mulige 
recipienteffekter

Oversvømmelser

Gydebanker
begraves

Medrivning 
af dyr og 
planter

Udledning 
af diverse 
stoffer

Øget 
temperatur

Erosion

Mere vand?



39 tilladelser

• Forsyninger
• Banedanmark
• Vejdirektoratet
• Firmaer

• Perioden 2014-2018

Baggrund 
• Miljøbeskyttelsesloven
• Spildevandsbek.
• SVK-skrifter
• Vejledninger
• Afgørelser



31%

69%

Sikkerhedsfaktor
Ingen sikkerhedsfaktor

Hvem, hvad og hvor meget?



Rensemetode og designkrav
Derudover varierende krav til:
• Dybde
• Størrelse (ratio opland/volumen)
• Anlæg på brinker
• Dykket ind/udløb
• Membran/tæt bund
• Forbassin
• Afstand ml ind- og udløb
• Prøvetagningsbrønd
• Oprenset efter behov eller hver 5-

15. år

Bassinet skal opfylde BAT (Best Available Technology)
Ofte afspejler krav, hvad ansøger har foreslået i ansøgningen
Ingen krav i 12% af ansøgningerne



Vegetation i bassiner kontra udløb
Emergent vegetation: 
93 m2 = 11 % af total
submers vegetation: 
783 m2 = 89 % af total

Vigtig for design og 
effekt

Droneprojekt 
i samarbejde 
med eksterne 

partnere

Svane et al upubliceret



Krav til kvalitetsparametre

Vurdering = vurdering af risiko, hvor der efterfølgende vælges at stille krav eller ikke stille krav
Generelle krav = krav med ord, hvorimod operationelle krav er krav med tal eller BAT
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Hensyn til 
andre 
regnbetingede
udledninger
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(DK’s arealinformation)



Recipientkvalitet
• De fleste tilladelser indeholder intet konkret om 

recipientkvaliteten udover evt. krav i 
vandområdeplanerne

• I 2 tilfælde vurderes positiv forbedring og i 3 tilfælde 
uændret tilstand.

• Eksempler på formuleringer:
– ”Udledningen må ikke være til hinder for at målsætningen 

kan opfyldes for de vandområder, der modtager 
overfladevandet.”

– ”Det udledte vand må ikke indeholde forurenende stoffer i 
koncentrationer, som kan medføre at der sker en øget 
forurening af overfladevand.”



Hele Åbenrå Kommune 
(n>1000)

DVFI Natur (%) Fælleskloak (%) Separat kloak

(%)

Huse I det åbne

land (huse per 

km2)

7 90 ± 13 0 ± 1 10 ± 13 2.4 ± 0.4

6 81 ± 20 1 ± 4 18 ± 20 3.7 ± 0.4

5 77 ± 26 4 ± 10 19 ± 23 3.9 ± 0.6

4 74 ± 30 5 ± 12 21 ± 26 5.4 ± 1

3 56 ± 34 16 ± 20 28 ± 25 4.9 ± 0.4

2 35 ± 26 28 ± 23 37 ± 24 2.3 ± 0.1

1 55 ± 32 16 ± 21 29 ± 29 5.4 ± 3.5

Karlsen et al in prep



Evt effekter på invertebrater

146/7/2019

(Koziel et al. 2018)



Sammenfatning
• Udledningstilladelserne indeholder mange overordnede 

og positive formuleringer med fokus på at beskytte 
vandløbene. På det konkrete plan er billedet mindre 
tydeligt

• Meget varierende indhold i tilladelserne
• Mange afspejler person, netværk eller tidligere tilladelser
• Mangel på generel konsensus og viden om BAT
• Konsekvensen er potentielt meget varierende mulige 

effekter på og/eller beskyttelse af det enkelte vandløb
• Der mangler systematiske undersøgelser af effekterne af 

regnbetingede udledninger fra byer. Nogle på vej.
• Udvalget arbejder videre og kommer med output i 2019.



Tak for opmærksomheden
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