
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Tilladelse til udledning af tagvand til Knudsø 

Skanderborg Kommune har modtaget din ansøgning om udled-
ning af tagvand fra Silkeborgvej 66, 8680 Ry. 
 
Tagvandet udledes fra et areal på 95 m2 til Knudsø via en nærlig-
gende bæk som ligger i skel. Bækken har udløb til Knudsø efter 
knap 20 meter.  
 
Skanderborg Kommune giver hermed tilladelse til udledningen. 
 
Tilladelsen skal udnyttes inden 3 år, hvorefter den bortfalder 
uden yderligere varsel. 
 
Udledningen skal ske på følgende vilkår: 

1 Vilkår 
For at tilladelsen er gyldig, skal følgende vilkår overholdes: 
 

• Den udledte vandmængde må ikke overstige 1,7 l/s, sva-

rende til en normalregnsituation (T5) fra en tagflade på 

100 m2. Dog kan udløbsledningen føre op til 5 l/s, hvilket 

må kunne forventes i en ekstremregnsituation (>T5).  

• Udledningen må ikke give anledning til gener for naboer 

eller medføre oversvømmelser uden for egen matrikel.  

• Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og 
brinker i bækken eller ved udløbet til Knudsø.  

• Udledningen må ikke give anledning til ophobning af sand 
eller andre partikler i bækken eller ved udløbet til Knudsø. 

• Udløbet skal falde naturligt ind i omgivelserne, må ikke 
stikke ud i bækken, og må ikke være til gene for bækkens 

vedligeholdelsesarbejde, se figur 1.  

• Udløbet skal drejes, så det er 30-45° i medløb med bæk-

ken, se figur 1. 

• Tagvandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der 
sædvanligvis forekommer i regnvand.  
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Figur 1. Udløb udformes og placeres så mindst mulig erosion af bund og brinker opnås. Bund og brinker sikres eksempelvis 
med stensætning.  

 

• Alt arbejdet i forbindelse med udledningen skal udføres af en autoriseret kloakmester.  

• Kloakmesteren skal benytte CE-godkendte materialer, der lever op til kravene i 
DS/EN.  

• I kan før igangsætning af gravearbejdet spørge det lokale kulturhistoriske museum om 
en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for at ødelægge fortidsminder. 

Stands jordarbejdet hvis I under arbejdet finder spor af fortidsminder. Anmeld straks 

fortidsmindet til det lokale kulturhistoriske museum. 

• Hvis der under gravearbejdet opstår mistanke om jordforurening, skal I stoppe arbej-

det og kontakte os på overfladevand@skanderborg.dk.   

• I er inden gravning i jorden, forpligtet til at fastlægge hvor eventuelle jordledninger er 

placeret på arealet (el, gas, telefon, dræn med mere). Kortlægningen kan ske ved kon-

takt til de relevante selskaber. Hvis I undlader at foretage kortlægningen og under ar-

bejdet beskadiger en jordledning, kan I blive gjort erstatningsansvarlig af ejeren af 

jordledningen.  

• I skal være opmærksomme på, at I ikke uden kommunens godkendelse må lave æn-

dringer i grøfter, rørledninger eller dræn, som ikke er omfattet af projektet. I henhold 

til Vandløbsloven må dræn ikke afbrydes. 

• Når arbejdet er udført skal der sendes dokumentation til os i form af en målfast teg-
ning med placering af udløbsledningen på overfladevand@skanderborg.dk. 

 

2 Begrundelse for afgørelsen 
I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at: 
 

• Udledningen vurderes ikke at medføre negativ miljømæssig påvirkning af bækken, 

Knudsø eller andre vandområder. 

• Bækken vurderes at have fornøden kapacitet til at modtage udledningen på 1,7 l/s. 

• Udledningen til bækken vurderes ikke at medføre øget risiko for oversvømmelser, som 

kan resultere i hydrauliske skader eller gener nedstrøms udløbspunktet eller i Knudsø. 

• Udledningen til bækken vurderes ikke at medføre øget risiko for erosion i bækken eller 

i Knudsø.  

• Der vil ikke være nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringssta-

tus for nedstrøms liggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. 
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3 Recipientforhold 
I har søgt om at udlede tagvand fra et areal på 95 m2. Tagvandet udledes via et Ø110 mm PVC-
rør, og inden udløbet ledes vandet igennem en Ø315 mm PVC sandfangsbrønd.  
Udløbsledningen ligger med min. 10 ‰ fald, og kan beregningsmæssigt føre op til 5 l/s.  
 
Bækken er ikke navngivet eller målsat, men den har udløb til Knudsø, som er målsat i Vand-
områdeplan 2015-2021 samt i basisanalysen for Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområ-
dedistrikt Jylland og Fyn. 
Knudsø har en målsætning om ”God økologisk tilstand” og dermed målsætning om minimum 
faunaklasse 5 i Dansk Vandløbs Fauna Index (DVFI). Knudsø har ligeledes en målsætning om 
”God kemisk tilstand”.  
 
Den nuværende tilstand for Knudsø er ”Moderat økologisk tilstand”, og ”Ikke-god kemisk til-
stand” i basisanalysen. Der er således hverken målopfyldelse for den økologiske tilstand eller 
den kemiske tilstand.  
 
Skanderborg Kommune, Vand og Natur, vurderer ikke at udledningen af tagvandet fra Silke-
borgvej 66, 8680 Ry, har nogen negativ miljømæssig påvirkning af Knudsø, og det vurderes 
ikke at udledningen vil forhindre målopfyldelse af Knudsø.  
 

4 Forhold til anden lovgivning 
Vi har undersøgt, om udledningen kan give problemer i forhold til: 
 

• Naturbeskyttelseslovens § 3 

• Natura 2000 

• Bilag IV-arter 

 
Vi vurderer på baggrund af udledningens beskedne omfang, samt det oplyste og undersøgte om 
afstande til § 3-natur, Natura 2000-områder, samt kendte og potentielle forekomster af bilag 
IV-arter, at udledningen af tagvandet hverken vil medføre en væsentlig negativ indvirkning på 
beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter. 
 

5 Annoncering af afgørelsen 
Afgørelsen annonceres den 28-03-2022 i 4 uger på vores hjemmeside under aktuelle høringer, 
samt i Lokalavisen Skanderborg. 
 

6 Klage mulighed 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 25-04-2022. 
 
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. 
 

https://www.skanderborg.dk/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser
https://naevneneshus.dk/
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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. 
 
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. 
 

7 Lovgrundlag  
• Miljøbeskyttelsesloven - Lov om Miljøbeskyttelse nr. 100 af 19.01.2022 

o § 28 stk. 1 – tilladelse til udledning 

o § 78a – tilladelsens gyldighed 

o §§ 91 & 98 – klagemulighed  

o § 96 – klagen har ikke opsættende virkning 

o §§ 99 & 100 – klageberettigede  

o § 101 – søgsmål 

• Spildevandsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbe-

skyttelseslovens kapitel 3 & 4 nr. 1393 af 21.06.2021 

o Kap. 9 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet 

o § 46 stk. 2 – tilladelsen kan ikke påklages 

• Vandløbsloven – lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019 

o § 6 stk 1 – ændring af vandets naturlige afløb 

o § 6 stk 2 – bortledning af vand fra vandløb 

• Naturbeskyttelsesloven - Lov om Naturbeskyttelse nr. 1986 af 27.10.2021 

o § 3 – beskyttede naturtyper m.v. 

o § 29 a & b – Kapitel 5: Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v. 

• Habitatbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om udpegning og administration af interna-
tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12.11.2021 

o § 6 – tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.  

o § 7 – fravigelser efter §6 

o §§ 10 & 11 – generel beskyttelse af visse arter 

 

8 Bilag 
• Kloaktegning 

  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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9 Kopi til 
• Styrelsen for Patientsikkerhed; trnord@stps.dk  

• Danmarks Sportsfiskerforbund; jka@sportsfiskerforbundet.dk  

• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark; nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening; DNSkanderborg-sager@dn.dk  

• Danmarks Fiskeriforening; mail@dkfisk.dk  

• Skanderborg Museum; info@skanderborgmuseum.dk  

• Friluftsrådet; soehoejlandet@friluftsraadet.dk  

• Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg Kommune; skanderborg@dof.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Udledning af tagvand  til 

vandløb.

Beskrivelse:

• Alle ubenævnte ledninger er 110 

PVC

• Alle ubenævnte sandfangsbrønde er 

315 PVC

• Alle ubenævnte regnvandsledninger 

ligger med min. 10‰ fald

• ”Tørre” regnvandsledninger ligger 

med min. 20‰


	Silkeborgvej 66.vsd
	Side-1


