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Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra ejendommen Silke-
borgvej 939, 939A og 939B 
 

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har den 1. december 2017, 

med senere tilføjelser, modtaget ansøgning om tilladelse til nedsivning af 

overfladevand fra til- og frakørselsvej via græsareal og p-areal via grøfter. 

Ansøgningen er fremsendt af Prisme arkitekter A/S v/ Mads Tang Kristen-

sen, der søger på vegne af Bygherre Aarhus Kommune, Sociale Forhold og 

Beskæftigelse.  

 

Tilladelse til nedsivning 

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi meddeler hermed tilladelse til 

nedsivning af overfladevand fra til- og frakørselsvej via græsareal og p-areal 

via grøfter på matr.nr. 3a Snåstrup Gde., Framlev. Tilladelsen er betinget af 

de vilkår, der er angivet under punkt 4. 

 

Tilladelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 19 samt spilde-

vandsbekendtgørelsens2 § 40. 

 

Tilladelse efter § 40 i spildevandsbekendtgørelsen kan jfr. § 42, stk. 2 i spil-

devandsbekendtgørelsen påklages når det drejer sig om p-pladser til over 

20 biler. Klagevejledningen er bagest i tilladelsen.  

Eventuelle søgsmål kan prøves ved domstolene inden 6 måneder efter, at 

afgørelsen er meddelt jfr. miljøbeskyttelseslovens § 101. Eventuelle søgsmål 

skal således anlægges ved domstolene senest den 6. december 2018.  

 

1. Projektbeskrivelse 

Ansøgningen omhandler nedsivning af overfladevand fra ny til- og frakør-

selsvej med asfaltbelægning, 213 m2 og p-areal til 30 biler, 860 m2. Til- og 

frakørselsvejen opbygges med fald mod vejsider, hvor overfladevandet ned-

siver på græsarealer. P-areal etableres med betonstensbelægning, og fald 

på 20 promille fra midt og ud til 2 grøfter langs p-båsene. Hver grøft måler 

40x2x0,47 m (længde, bredde, dybde) og med 0,5 m filtermuld.  

Den hydrauliske ledningsevne er angivet til 1x10-5 m/s 

Der er med ansøgningen fremsendt plantegninger af projektet. 

 

Anlæggets placering fremgår af bilag 1. 

                                                      
1  Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. LBK nr. 966 af 23/06/2017 
2  Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 
3 og 4. BEK nr. 726 af 01/06/2016 
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2. Planforhold m.m. 

Ejendommen er beliggende i landzone, og ligger udenfor afgrænset spilde-

vandsområde. Området er i spildevandsplanen udlagt som perspektiv områ-

de X014A, men der er endnu ikke lavet lokalplan for området.  

  

3. Bemærkninger i forbindelse med godkendelsen 

Grundvand 

Nedsivningslokaliteten er beliggende i et område med særlige drikkevands-

interesser. Det ligger inden for indvendingsopland til Harlev Framlev vand-

forsyning og Tåstrup vandværk, men der er over 300 m til nærmeste drikke-

vandsboring. 

 

Jordforurening 

Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord udtaler i forhold til jordforurening: 

 

Ejendommen er delvist kortlagt på vidensniveau 2 jf. jordforureningslovens3 

§5, idet der er udlagt slagge i et vejareal på ejendommen. 

 

Ejendommen ligger uden for områdeklassificeret område. 

 

Det planlagte p-areal ønskes etableret på en del af det kortlagte areal med 

udlagt slagge. 

 

Ifølge landzonetilladelsen af 4. december 2017 fremgår det, at slaggeholdige 

materialer ikke ønskes genanvendt, og at de skal opgraves. Dokumentation 

for bortskaffede slaggemængder og et justeret kortbilag over den efterladte 

slagge skal fremsendes til virksomheder og Jord, Jordgruppen. E-mail: 

jord@mtm.aarhus.dk når projektet er afsluttet. 

 

Såfremt slaggen ikke opgraves, kræver projektet en tilladelse i medfør af 

jordforureningslovens §8, og hvis slaggeholdigt materiale ønskes udlagt 

andre steder på ejendommen, kræves en tilladelse jf. miljøbeskyttelseslo-

vens4 §19. 

 

Såfremt overskudsjord fra den tidligere trix-tank er opgravet inden for det 

kortlagte areal, skal jordens forureningsgrad dokumenteres forud for bort-

skaffelse, og slagge bortkøres til godkendt modtager. 

 

Analyseresultater fra filtermuld 

Det formodes at filtermuldens kapacitet til tilbageholdelse af forurenende 

stoffer mindskes med årene. Aarhus Kommune vurderer det derfor nødven-

                                                      
3 Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord 
4 Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse 

mailto:jord@mtm.aarhus.dk
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digt, at der udtages prøver til analyse, både inden filtermulden lægges ud, 

samt efterfølgende hvert 10. år for at undersøge kapaciteten. 

Aarhus Kommune vil på baggrund af resultaterne af prøverne vurderer, om 

filtermulden skal udskiftes. Kapaciteten vil blive bedømt på forureningsgra-

den af filtermulden på baggrund af de højeste gennemsnitskoncentrationer, 

der er angivet for kategori 2 jord iht. Aarhus Kommunes retningslinier.   

Såfremt filtermulden skal udskiftes, skal dette gøres iht. Aarhus Kommunes 

retningslinier for jordflytning. 

 

Natur 

Da afstanden til nærmeste naturområder (herunder sø, vandløb, dræn, hav) 

er mere end 25 m vurderes det, at nedsivningen ikke er til hinder for, at de i 

vandplanen fastlagte mål for vandløb, søer og havet kan opfyldes. 

 

Teknik og Miljø, Natur udtaler i forhold til sten- og jorddige: 

 

Umiddelbart øst for den projekterede parkeringsplads er der registreret et 

beskyttet dige (jf. Museumslovens § 29a). Det betyder, at digets tilstand ikke 

må ændres. Diget berøres tydeligvis ikke af udstrækningen af parkerings-

pladsen, men det skal oplyses, at diget ikke må berøres af arbejdskørsel 

eller anvendes til oplag af jord og materialer m.v.  

 

Dimensionering 

Da nedsivningsanlægget er dimensioneret til en 10 års regnhændelse, vur-

deres det, at nedsivningen under normale nedbørsforhold kan ske uden at 

der opstår overfladiske gener. Ved normale nedbørsforhold forstås her ned-

bør, der statistisk set forekommer op til hvert 10. år, jf. Spildevandskomite-

ens rekommendation i vejledningen til Dimensionering af LAR-anlæg. 

 

  

4. Vilkår 

4.1. Der må kun afledes overfladevand til nedsivningsanlægget. 

4.2. Brug af pesticider, mosbekæmpelsesmidler og lignende må ikke an-

vendes arealerne, der afvander til nedsivningsanlægget. 

4.3. Overfladevandet fra p-pladserne skal nedsive i grøfter beklædt med 

0,5 m filtermuld. Fra ind- og udkørslen skal der nedsives på græs-

arealer. 

4.4. Før filtermulden lægges ud i grøfterne, skal der udtages prøver til 

undersøgelse af nedsivningsmaterialets forureningsgrad. 

 

Undersøgelsen skal bestå af 2 stikprøver (1 pr. grøft) der udtages 

som blandingsprøver sammenstukket af 5 enkeltprøver fordelt over 

hele grøftens længde. 
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Blandingsprøverne skal som minimum analyseres for nedenstående 

stoffer, og resultatet skal sendes til Teknik og Miljø, Vandmiljø og 

Landbrug til accept.  

 

Total kulbrinter i fraktionerne:  

- C6-C10  

- C10-C15  

- C15-C20  

- C20-C35  

 

PAH, indhold af følgende enkeltkomponenter:  

- bens(a)pyren  

- dibenz(a,h)anthracen  

- SUM PAH   

  

Tungmetallerne:  

- cadmium   

- kobber  

- bly  

- zink  

- nikkel  

- krom (undtaget krom VI)  

  

pH 

4.5. Hvert 10. år efter anlæggelsen af p-pladen skal der udtages jordprø-

ver, der analyseres for de samme stoffer som angivet i vilkår 4.4.  

Prøverne skal tages i tre forskellige dybder. Øverste 0-5 cm uden 

rødder, de mellemste 20-25 cm og de nederste 35-50 cm.  

 

Der skal laves en 1 prøve pr. grøft. Sammenstikningen skal bestå af 

5 enkeltprøver i hver af de tre dybder jævnt fordelt i grøfterne. Stik-

kende skal tages i grøftens bund/midterlinje.   

Analyseresultaterne sendes til Teknik og Miljø, Vand og Natur. 

 

4.6. Nedsivningsanlægget skal dimensioneres, placeres og udføres så-

ledes, at der ikke under normale nedbørsforhold opstår overfladisk 

afstrømning, overfladegener, eller gener i øvrigt på grunden eller 

nabogrunde. Ved normale nedbørsforhold forstås nedbør, der stati-

stisk set forekommer op til hvert 10. år. 
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4.7. Nedsivning fra grøfterne og vejen skal placeres på egen grund, mi-

nimum 5 meter fra beboelsesbygninger og bygninger med kælder, 

og minimum 2 meter fra øvrige bygninger og vej/skel. 

4.8. Nedsivningsanlægget skal placeres mindst 25 fra vandindvindings-

boringer, samt vandløb, grøfter, drænrør, søer og havet. 

4.9. Vejvand må ikke tilkobles et evt. drænsystem i området 

4.10. Der må ikke etableres dræn under nedsivningsanlægget.  

4.11. Tilstanden af diget øst for p-arealet må ikke ændres eller berøres af 

arbejdskørsel eller anvendes til oplag af jord og materialer m.v. 

4.12. Opgravet slaggeholdigt materiale skal bortskaffes og bortskaffelsen 

skal dokumenteres. 

4.13. Nærværende tilladelse skal være udnyttet senest den 6. juni 2019. I 

mod sat fald bortfalder denne 

 

Henstillinger og anbefalinger 

Det henstilles, at overløb ved regnhændelser ud over en 10-års hændelse 

holdes på egen grund, således at der ikke sker overløb til naboejendomme.  

 

5. Øvrige forhold 

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 20 kan denne tilladelse til enhver tid 

og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til: 

1. fare for forurening af vandforsyningsanlæg 

2. gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstem-

melse med en spildevandsplan efter § 32 eller 

3. miljøbeskyttelsen i øvrigt. 

 

I forbindelse med gravearbejder henledes opmærksomheden på Museums-

lovens §§ 25-27, som vedlægges. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Moes-

gård Museum på tlf. 8739 4000. 

6. Klagevejledning 

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til 

Natur- og Miljøklagenævnet af: Ansøger, Sundhedsstyrelsen samt enhver, 

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

seslovens § 98. Afgørelsen kan endvidere påklages af landsdækkende for-

eninger 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 ønsker 

underretning om afgørelsen, jf. lovens § 100. 
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En eventuel klage skal sendes elektronisk til Teknik og Miljø, Grøndalsvej 

1C, 8260 Viby J, via Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk se-

nest den 4. juli 2018 jf. miljøbeskyttelseslovens § 93. Ved indgivelse af kla-

gen skal der indbetales et gebyr på 900 kr. (2017-niveau) til Natur- og Miljø-

klagenævnet. 

 

Oplysning om Klageportalen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside (www.nmkn.dk), herunder undtagelsesreglerne for ikke at be-

nytte 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 Teknik og Miljø klagen til Natur- og 

Miljøklagenævnet 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 afgive yderligere be-

mærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Natur- 

og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilla-

delse. 

 

Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen skal anlægges ved domstolene 

senest den 6. december 2018 jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

  

 

 

 

Bodil Sørensen  

Sagsbehandler 

Kit Dyhr Laursen  

Biolog 

 

 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag: 

1. Kort over placering af anlægget 

2. Museumslovens §§ 25-27 

 

Kopi sendt til: 

 

• Prisme arkitekter A/S, Fredens Torv 1, 8000 Aarhus C, 

(mtk@prisme.dk) 

• Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk), 

CVR-nr.: 33157274  

• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsga-

de 8, 8940 Randers, (senord@sst.dk), CVR-nr. 12070918 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-

havn Ø, (dn@dn.dk) CVR-nr. 60804214  

• Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, 

(fr@friluftsraadet.dk), CVR-nr.: 56230718 

 

mailto:nst@nst.dk
mailto:aarhus@friluftsraadet.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:senord@sst.dk
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