
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Tilladelse til nedsivning af vejvand fra ny rund-
kørsel 

Vi meddeler hermed tilladelse til følgende: 
 

• Nedsivning af vejvand fra ny rundkørsel mellem Virring-
vej, Tårnfalkebakken og Sigkærgårdsvej 

Tilladelsen omfatter nedsivning af vejvand for ny rundkørsel der 
skal sikre bedre trafikale forhold i området, nedsivningen vil ske 
langs Stilling Landevej, men vandet tilbageholdes i rørbassin med 
drossel inden det rammer grøften. 
 
Tilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelsesloven og spildevands-
bekendtgørelsen.  
 
I er selv ansvarlige for at indhente eventuelle andre nødvendige 
tilladelser til det ansøgte. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En 
eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet senest 24. sep-
tember 2021 kl. 12.00.  
 
Tilladelsen kan endvidere indbringes for domstolene inden for en 
frist af 6 måneder efter meddelelse af tilladelsen, ifølge miljøbe-
skyttelsesloven. Søgsmålsfristen udløber 24. februar 2022. 
 
I skal være opmærksom på, at tilladelsen til enhver tid kan æn-
dres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis dette viser sig ønske-
ligt af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg, gen-
nemførelse af ændret spildevandafledning i overensstemmelse 
med en spildevandsplan efter miljøbeskyttelsesloven, eller når 
hensynet til miljøbeskyttelsesloven i øvrigt gør det nødvendigt. 
 
Vilkår og redegørelse er uddybet på de efterfølgende sider og til 
hørende bilag. 
 
Har du spørgsmål til tilladelsen, kan du kontakte Sabrina Baum-
gardt på telefonnummer: 87 94 77 90. 
 
Med venlig hilsen 
 
Sabrina Baumgardt 
Miljømedarbejder  

Skanderborg kommune 
Skanderborg Fælled 1 
8660 Skanderborg 
Att: Vej og Trafik, Søren Bruun Smedegaard 

Dato 

27. august 2021 

Sagsnr.: 06.00.00-A00-28-21 

 

Din reference 

Sabrina Baumgardt 

Tlf.: 87947790 

 

Telefontider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 

 

 

Åbningstider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 
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Vilkår 

Vi har følgende vilkår som skal være opfyldt for at tilladelsen er gældende: 
 

a. Regnvandshåndteringen skal udføres i overensstemmelse med det ansøgte projekt og 

supplerende materiale samt gældende lovgivning på meddelelsestidspunktet. 

b. Rørbassinnet skal dimensioneres med drossel, således at der ikke sker erosion af udløb 

eller grøften.  

c. Vandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligvis tilføres regnvand i 

forbindelse med afstrømning fra veje eller have en væsentlig anden sammensætning. 

d. Der må ikke ske overfladisk afstrømning til terræn oftere end hvert 5. år. Viser det sig, 

mod forventning, at dette forekommer, skal bygherre foretage foranstaltninger, der af-

hjælper overløb. Vi skal i givet fald orienteres og meddele forudgående tilladelse. 

e. Ledningen, som forbinder rørbassin til vejgrøft langs Stilling Landevej skal tinglyses. 

f. Rørbassin og tilhørende ledning må ikke tilkobles Skanderborg Forsynings lednings-

net. 

g. Udløb i grøften skal indpasses i terrænet/skråning i grøften og der skal sikres mod ero-

sion, således at der ikke sker skade på grøften når ledningen er aktiv. 

h. Denne tilladelse må ikke udnyttes før øvrige nødvendige tilladelser, dispensationer, 

godkendelser mv. efter anden lovgivning foreligger. 

i. Plan for afgravning og bortskaffelse af jord, skal ske efter aftale med Jordgruppen i 

Skanderborg Kommune, Charlotte.Bamberg@skanderborg.dk   

Drift  
Driftsopgaverne for rørbassin og ledning påhviler Skanderborg Kommunes Vej & Trafik afde-
ling. I anlægsfasen og indtil projektet er færdiggjort er bygherre ansvarlig for drift og vedlige-
holdelse af anlæggene. 
 

Færdigmelding  
Anlægget skal færdigmeldes til os senest 4 uger efter etablering. Af færdigmeldingen, skal det 
tydeligt fremgå, hvad der er etableret, og en revideret, målfast kloakplan, samt evt. fotodoku-
mentation af skjulte anlæg (fx faskiner). Der henvises til vores online færdigmeldingsblanket. 
 
 

Beskrivelse af sagen 

Ansøgningen  
Rådgivende Ingeniørfirma Viggo Madsen søger på vegne af Skanderborg Kommunes Vej og 
Trafik afdeling om tilladelse til at nedsive vejvand. 
 

Opland 
Vejvandet som skal håndteres er fra den nye rundkørsel, som etableres i vejudlægget matrikel 
7000AF, Gram, Skanderborg Jorde mellem Virringvej, Tårnfalkebakken og Sigkærgårdsvej. 
Der er tale om en asfalteret rundkørsel med et totalt befæstet areal på 1150 m2. 

mailto:Charlotte.Bamberg@skanderborg.dk
https://www.borgeronline.dk/746/NemForm/KloakarbejdeIndenForKloakopland
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Figur 1 kortudsnit rød cirkel viser cirka placering af den nye rundkørsel 

 

Anlægs opbygning 
Rørbassin skal dimensioneres således at der kan tilbageholdes en 5-års regnhændelse. Der 
skal monteres en drossel på udløbet af rørbassinet, således at der ikke sker erosionsskader på 
modtagergrøften langs Stilling Landevej. 
 

Grundvandforhold 
Der er ikke pejlet grundvand i området, i forbindelse med projektet. 
 

Vores bemærkninger 

Vi har undersøgt, om anlægget kan give problemer i forhold til: 
• Jordforurening  
• Grundvand og Drikkevand 
• Fortidsminder 
• Natura 2000 
• Beskyttede naturtyper (§3) 
• Fredninger  
• Bygge- og beskyttelseslinjer 

 

Jordforurening 
Denne tilladelse omfatter ikke flytning af jord i forbindelse med anlæg. Der skal søges om sær-
skilt tilladelse hos Skanderborg Kommune, Jordgruppen, Charlotte.Bamberg@skanderborg.dk 
 

mailto:Charlotte.Bamberg@skanderborg.dk
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Grundvand og Drikkevand 
Projektet ligger i indvindingsopland til Fredensborgværket. Ligeledes er der to drikkevandsbo-
ringer på Virringvej hhv. DGU 98.846 og DGU 98.640, rørbassinet placeres hhv. 1,10 km og 
1,23 km NV for boringerne. 

 

Figur 2 Indvindingsopland til Fredensborgværket. 

Fortidsminder 
Hvis der findes spor af fortidsminder ved jordarbejdet er I forpligtiget til at standse arbejdet 
og kontakte Skanderborg Museum. 
 
Det er ejerens ansvar at få kortlagt forekomsten af eventuelle jordledninger (el, gas, telefon, 
m.m.) på arealet. Kortlægningen kan ske ved henvendelse til de relevante selskaber. Hvis der 
sker skade på ledningerne, kan man blive mødt med et erstatningskrav. 
 

Beskyttet natur 
Der er ikke Natura 2000-områder inden for projektområdet. Nærmeste område (Mossø) ligger 
ca. over 7 km SV for placering af faskinen. Projektet er ikke af en karakter, der kan påvirke et 
Natura 2000-området på så stor afstand. 
Der er fundet stor vandsalamander ca. 320 m SV for rørbassinets placering.

 
Figur 3 afstand til stor vandsalamander er ca. 320 m 
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Fredninger 
I forbindelse med konfliktsøgning er der ikke kommet noget frem der angiver at området har 
fredninger, der kan være til hinder for rørbassinets anlæggelse. 
 

Bygge- og Beskyttelseslinjer 
I forbindelse med konfliktsøgning er der ikke kommet noget frem der angiver at området har 
bygge- og beskyttelseslinjer, der kan være til hinder for rørbassinets anlæggelse. 
 

Lovgrundlag 

• Miljøbeskyttelsesloven – Miljøministeriets lov om Miljøbeskyttelse nr. 1218 af 
25.11.2019 

o § 19 - tilladelse 
o § 20 - tilbagekaldelse eller ændring af tilladelse 
o § 32 - spildevandsplan 
o § 91 - klage 
o § 98 - klageberettigede  
o § 101 - søgsmål 

• Spildevandsbekendtgørelsen - Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1393 af 21.06.2021 

-Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 & 4 

o § 28 - nedsivningsanlæg 
o § 40 – tilladelse til nedsivning af vand fra offentlig vej    

• Museumsloven – Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 358 af 8.04.2014 
o § 27 stk. 2 – arkæologisk kulturarv 

 
Annoncering af afgørelsen 

Afgørelsen annonceres fra 27. august 2021 i 4 uger på vores hjemmeside under aktuelle hørin-
ger, samt i Lokalavisen Skanderborg. 
 

Klagemulighed og vejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klagen skal være modtaget i Klagenævnet senest den 24. september 2021 kl. 12.00. 
 
Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, 
søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 
 
Du klager via Klageportalen, som du tilgår via Nævnenes Hus. Du logger på Klageportalen 
med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du kla-
ger, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisatio-
ner og offentlige myndigheder. 
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender 
vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked, når vi sender den vi-
dere. 
 
Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du for-
inden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din an-
modning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at 
blive fritaget på Fritagelse fra klageportalen. 

https://www.skanderborg.dk/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser
https://www.skanderborg.dk/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser
https://naevneneshus.dk/om-klageportalen-for-naevnenes-hus/
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Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, 
skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse. 
 

Bilagsoversigt 

Bilag 1 – kortbilag over rundkørsel 
 
 
Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: https://www.skan-
derborg.dk/databeskyttelse 
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vo-
res databeskyttelsesrådgiver. 

https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse
https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse

