
Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand
(Tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer) jf. § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

 A.  Oplysninger om ansøger og ejerforhold    

1.  Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer samt evt. e-mail adresse

2.  Evt. rådgivers navn, adresse, telefonnummer samt e-mail adresse 

      
3. Hvem skal den ansøgte tilladelse stiles til (den ansvarlige for drift og vedligeholdelse af kloak- 
 anlægget, når det er etableret) 

      

 
Bemærk: Hvis spildevandsplanen angiver offentlig kloakering for det ansøgte opland, vil tilladelsens adressat være Aarhus Vand A/S, uan-

set ansøger, idet det forudsættes at Aarhus Vand A/S overtager kloakanlægget, når det er etableret og godkendt. Aarhus Vand stiller krav 

om, at ledninger / anlæg, der skal overtages af Aarhus Vand er projekteret af Aarhus Vand. Se i øvrigt Aarhus Vands bygherrevejledning, 

som kan findes på: www.aarhusvand.dk/erhverv/bygherre-tilslut-kloak/byggemodning/

 B.  Sagsresumé    

4.  Giv en kort beskrivelse af det ansøgte med angivelse af eksisterende og planlagte forhold 

     
Er der tale om ændringer/udvidelser af et eksisterende kloakopland, oplyses om tidligere meddelte udledningstilladelser. 

 C.  Planforhold    

5.  Oplysning om, hvorvidt der for de ansøgte områder foreligger en godkendt LOKALPLAN eller  
 forslag hertil  
     

6. Oplysning om hvorvidt det ansøgte er i overensstemmelse med den gældende SPILDEVANDSPLAN  
 eller et tillæg hertil



 D.  Oplysninger om bassindimensionering og udformning 

7.  Forsinkelsesbassiner i Aarhus Kommune skal normalt udformes og dimensioneres efter retningsli- 
 nierne i vejledningen ’REGNVANDSBASSINER DESIGN OG DIMENSIONERING’ fra 2016 som kan  
 ses på Aarhus Kommunes hjemmeside. 
 Ønske om eventuelle afvigelser fra retningslinierne skal begrundes: 

 

     
 Særlige forhold

Hvis overfladevand fra nye oplande skal ledes gennem et eksisterende forsinkelsesbassin, skal den 
eksisterende belastning, dimensioner m.v. på bassinet beskrives i RBU skemaet (se pkt. E)
Det skal dokumenteres (normalt ved MIKE Urban-beregning med Viby regnserien som belastning) 
at bassinet har tilstrækkelig kapacitet til de nye oplande.
Hvis der er tale om regnvand fra befæstede arealer, hvor der er særlig risiko for spild og forurening 
med olie, benzin eller andre miljøfarlige stoffer, skal det beskrives, hvilke tiltag der gøres for at for-
hindre udledning af de pågældende stoffer.

8.  Bemærkninger/dokumentation 

 
9.  Risikovurdering ved overløb fra bassin  
 
      

 E.  Oplysninger om regnbetingede udledninger (RBU-skema)    

RBU-skemaet er et regneark i xls format og kan downloades fra Aarhus Kommunes Hjemmeside om 
Udledning af Regnvand. Kig i højre boks ’Pjecer og skemaer’ under ’Skema til indtastning af oplys-
ninger om regnbetingede udløb’.
Bortset fra oplysningerne i kolonnerne 6-10 i skema for Kloakoplande (oplysninger om spildevand) 
skal samtlige kolonner om Kloakoplande og Udledninger udfyldes.
Der er vejledning til de enkelte punkter i skemaet.

10. Evt. bemærkninger til RBU-skemaet 
      

  F.  Oplysninger om tilladelser, godkendelser, dispensationer m.v. efter anden lovgivning 

 11.  Såfremt der i forbindelse med projektet er ansøgt eller meddelt tilladelser, godkendelser, dispen- 
 sationer m.v. efter anden lovgivning (f.eks. Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Planloven) bedes  
 dette anført: 
  

    



 G.  Tegninger og øvrige bilag    
 
Den tekniske beskrivelse skal ledsages af tegninger, der viser følgende: 
(Sæt kryds for vedlagt) 

 
Oversigtskort 1:10.000 eller 1:25.000 med angivelse af oplandsgrænser, beliggenhed af bassinanlæg 
og udløb til recipient. Oversigtskortet bedes leveret i pdf-format.

Kloakplan, typisk 1:500 med angivelse af regn-og spildevandsledninger og udformning af forsinkel-
sesbassin. Kloakplanen bedes leveret i pdf-format. 

Evt. detailtegning over udløbsbygværk, flowregulator  og eventuelle særlige sikkerhedsforanstaltnin-
ger.

RBU-skema. Bedes leveret som .xls-fil.

Andet

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil. 

 

 Dato for indsendelse og ansøgers underskrift  
 
 Indsendt den:    Underskrift  
 dd-mm-åååå

 
Ansøger opfordres til at indsende den udfyldte ansøgning pr. e-mail, som vedhæftet dokument, 
til Teknik og Miljø, Vandmiljø og Landbrug, e-mail: vandognatur@mtm.aarhus.dk, da det letter den efterføl-
gende behandling af sagen. Dette gælder selv om der fremsendes underskrevet ansøgning med alm. brev-
post. 

Hvis e-mailen fremsendes af ansøger under anvendelse af digital signatur er personlig underskrift ikke nød-
vendig.
I modsat fald er ansøger nødt til at fremsende underskrevet ansøgning med alm. brevpost.

Registrering og videregivelse af oplysninger.

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og kan videregive oplysninger til andre offentlige myndig-
heder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på det oplyste eller samarbejder med kommunen. 
De har efter persondataloven ret til at vide, hvilke oplysninger, kommunen behandler om Dem. De kan kræve 
forkerte oplysninger rettet.

Ansøgningen indsendes til:

Vand og Natur 
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
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