
 

 

VEJLE SPILDEVAND A/S 
Toldbodvej 20 
7100 Vejle 
Att.: Lene Kristoffersen 
 
 
 
 
 
 
 
Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra opland 
GE038 v. Pavevænget via bassin B.409 og udløb GE09U til Fruens 
Møllested Bæk  

Vejle Spildevand A/S har den 7. juli 2022 søgt om tilladelse til udledning af 
regn- og overfladevand, fra et nyt boligområde ì Grejs, til Fruens Møllested 
Bæk via udløb GE09U. 
 
Baggrund 
 
I forbindelse med byggemodning af et nyt boligområde `Pavevænget` ved 
Vestermarksvej i Grejs, som angivet i lokalplan 1264, skal der etableres et 
nyt regnvandsbassin B.409. Bassinet skal modtage vand fra lokalplanens de-
lområder 4 og 5, bassinet er forberedt for den resterende del af kommune-
planens ramme vest for Vestermarksvej.  

 
Placering af bassin B.409 i boligområdet 

15-07-2022
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J. nr.:

06.11.01-P19-219-22 

Kontaktperson:

Karin Overby

Lokaltlf.: 76 81 24 53 

Mobilnr.:40124062 

E-post:KAROV@vejle.dk 

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Teknik & Miljø - Vand
Kirketorvet 22, 7100 Vejle Tlf.: 76810000
karov@vejle.dk · www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14
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Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven 
Vejle Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra en del af 
opland GE038 til Fruens Møllested Bæk via GE09U på nedenstående vilkår. Tilladelsen med-
deles i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 og omfatter alene miljømæssige forhold 
som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 28. 
 
Tilladelsen er gældende fra dags dato og offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside 
(www.vejle.dk/afgorelser) 18.7.2022.  
 
Såfremt anlægget ikke er etableret inden 1 år, bortfalder denne tilladelse.  
 
Vilkår 
 

1. Udledningen skal udføres i overensstemmelse med det fremsendte projekt. 
2. Udløb til Fruens Møllested Bæk via GE09U må ikke overstiger 289 l/s. 
3. Bassinet skal udformet som vådbassin med effektivt volumen på 1450 m3. 
4. Bassinet skal være udformet med permanent vådvolumen på 825 m3

. 
5. Bassinet skal være dimensioneret for en overløbshyppighed på 10 år (T=10). 
6. Bassinet etableres med skråningsanlæg på min. 1:5 og kronekanten flades ud mod nord. 
7. Til- og afløb indrettes så der er gode sedimentationsforhold i bassinet. 
8. Udløbene skal etableres som åbne grøfter eller 45o medløb. 
9. Afløbet fra bassinet skal etableres som et dykket udløb. 
10. Det skal være muligt at afspærre afløbet fra bassinet. 
11. Det droslede udløb er til en lille kløft som sikres med store sten, ledningen camoufleres 

hermed og vandet iltes. Kløftes og stenene skygges af store træer, hermed sænkes vand-
temperaturen før udledning til Fruens Møllested Bæk. 

12. Udledningen må ikke giver anledning til hydrauliske problemer i vandløbet samt erosion 
slam- og sandaflejringer eller flydestoffer og olie i synligt omfang. 

13. Bassin og sandfang skal i fornødent omfang vedligeholdes, herunder oprenses for sand og 
slam.  

14. Det skal sikres, at bassin, herunder vandstand, dræn og filtermateriale vedligeholdes såle-
des, at anlægget fungerer, som det er beskrevet i ansøgningen.  

15. Funktionsfejl, uheld med spild på de befæstede arealer, overfladegener mm. Skal omgå-
ende meddelelse tilsynsmyndigheden, 

 
 
Projektbeskrivelse 
Bassinet etableres i overensstemmelse med Tillæg 116 til kommunens spildevandsplan. Bassinet 
ligger inden for lokalplanens (1264) rammer, hvorfor der ikke er meddelt landzonetilladelse til 
etablering af bassinet.  
 
I forbindelse med nyt separatkloakeret opland 038/Pavevænget etableres et forsinkelsesbassin for 
overfladevand med udløb til Fruens Møllested Bæk. Bassinet indrettes med et variabelt udløb i 
henhold til nedenstående data.   
 

http://www.vejle.dk/afgorelser
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Udledningsskema 

Udløbsnummer: GE09U   Vandområde: Lillebælt  

Oplandsareal:  8,2 ha.   Vandløb: Fruens Møllested Bæk  

Reduceret areal: 3,3 ha.   Vandløbsmålsætning: Høj – er nået, må 
ikke forringes 

 

Maks. bassinafløb: Variabelt udløb.   Medianmin. vandføring: Kendes ikke  

Gentagelsesperiode: T= 10 
Maks. overløb pr. år: 1. gang hvert 15 år.  
 

  Rensning: Bassin vådvolumen = 265 m3/ha. 
Bassinet er indrettet med infiltration, og va-
riabel udledning. 

 

 
Kommunens vurdering: 
 
Indretning af bassin   
Kommunen vurderer, at indretningen af bassinet med skrå kanter og øvrige udformning vil falde 
naturligt ind i omgivelserne, og bidrage positivt til dyre- og plantelivet i området. Bassinets sider 
tilsås, og indrettes med køreareal, som kan anvendes i forbindelse med oprensning af bassinet.  
 
Udledningen fra dette bassin sker til Fruens Møllested Bæk, vandløbet har nået faunaklasse 6, 
denne høje faunaklasse må ikke forringes i forbindelse med udledning af regn- og overfladevand 
via bassin. 
 
Bassinet er etableret med tæt bund. En tæt bund er vigtig for at sikre et permanent vådt volumen 
i bassinet. Bassinet er etableret i område med drikkevandsinteresser, men uden for indvindingso-
pland til vandværk, og med mere end 300 meter til nærmeste vandværksboring. Der kræves ikke 
særlige foranstaltninger til beskyttelse af grundvandet i området.   
 
Beskyttet natur 
Fruens Møllested Bæk er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet kræver 
ikke dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Umiddelbart øst for place-
ring af regnvandsbassinet, er der i dag et § 3 område (overdrev) i henhold til naturbeskyttelses-
loven.  
 
Beskrivelse af recipient 
Fruens Møllested Bæk, er i vandplanen for Lillebælt, målsat som god økologisk tilstand. Med en 
neddrosling af udledningen via bassin til 8,5 l/s og med maksimalt overløb hvert tiende år, vur-
derer kommunen, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets biologiske målsæt-
ning, herunder forhindrer opfyldelse af en god økologisk tilstand. 
 
Stoftilbageholdelse 
Vand der strømmer fra vejarealet efter nedbør eller tøbrud, indeholder en række forurenende 
stoffer, der kan påvirke tilstanden i vandløbene. Vejvandet vil indeholde suspenderet stof, kvæl-
stof, fosfor, organisk stof, tungmetaller, PAH, MTBE og andre organisk miljøfremmede stoffer 
samt pesticider og vejsalt.  
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Indholdet af forurenende stoffer er meget variabelt og afhænger bl.a. af trafikkens størrelse og 
sammensætning, spild, uheld, årstid og hvornår det sidst har regnet. Indholdet af tungmetaller og 
organisk miljøfremmede stoffer er især afhængig af trafikbelastningen. Miljøbelastningen er re-
lativt lav fra Katrinelund, der udelukkende skal anvendes til boligformål med lav trafikbelast-
ning.  
 
Regnvandsbassinet anlægges som et vådt bassin, hvor der altid vil være vand. Dette sikre en læn-
gere opholdstid i bassinet, hvilket medfører en bedre rensning af vandet. Bassinet indrettes med 
et sandfang før indløb til bassinet. Minimumskrav til permanent vådvolumen på 250 m3/red. ha 
er opfyldt (Faktablad om våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet 2012), idet bassinet etab-
leres med et permanent vådvolumen svarende til 265 m3/red. ha.  
 
Erfaringstal vedrørende reduktion af udledte stofmængder ved rensning af overfladevand i våde 
regnvandsbassiner er 20 % for Kvælstof, 60 % for Fosfor, 80 % for COD og 70 % for BOD. Da 
bassinerne desuden er indrettet med infiltration forøges rensegraden. Dokumentation for renseev-
nen i forhold til bassiner med infiltration er dog sparsom. De forventede rensegrader på baggrund 
af kilder fra USA peger på en øget rensegrad for suspenderet stof, total N og metaller.  
 
Den nugældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet er ikke gældende for almindeligt belastede sepa-
rate regnvandsudledninger. Der fastsættes således ikke grænseværdier for udledning af forure-
nende stoffer til Fruens Møllested Bæk.  
 
Drift og vedligeholdelse 
Vedligeholdelse omfatter oprensning af sandfang og bassin, således at bundfældelige stoffer ikke 
ledes til Fruens Møllested Bæk. Vedligeholdelse omfatter desuden sandfang i tilløb til bassinet 
herunder dræn og afløb. Rensning og vedligeholdelse af bassinerne er en forudsætning for en 
god vandrensning, og en gradueret udledning. Slam skal oprenses i perioden 1. oktober til 1. 
marts af hensyn til naturbeskyttelsesinteresser. Slammet fra bassinerne kan være meget forure-
net, så det skal deponeres i overensstemmelse med de gældende regler i affaldsbekendtgørelsen.  
 
Natura 2000  
Den ansøgte udledning ligger ikke inden for Natura 2000 område. Fruens Møllested Bæk har dog 
udledning gennem Natura 2000 område 81, Øvre Grejs Ådal. Kommunen vurderer, at udlednin-
gen ikke vil påvirke dette natura 2000 område. Desuden vurderer kommunen, at udledningen 
ikke vil medføre beskadigelse af plantearter samt yngle og resteområder for de dyrearter som 
fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  
 
Samlet vurdering 
På baggrund af ovenstående vurderer Vejle Kommune, at etablering af bassin og udledning til 
Fruens Møllested Bæk foregår på en miljømæssig forsvarlig måde ved overholdelse af de an-
givne vilkår.  
 
Etablering af regnvandsbassinet B.409 vedrører arealer i landzone, bassinet er beliggende i 
byzone.  
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Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af: 

 afgørelsens adressat; 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald; 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedfor-

mål;  
 lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative 

interesser; 
 landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af 

natur og miljø som hovedformål, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a; 
 landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at 

varetage væsentlige rekreative interesser, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a; 
 Danmarks Fiskeriforening fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om forure-

ning af vandløb, søer eller havet; 
 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. 

spørgsmål om forurening af vandløb og søer. 
 
Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet af-
gørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening. Du opretter din klage i Klageportalen, som du 
finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
den myndighed, der har truffet afgørelsen.  
 
Klagefristen udløber 15.8.2022. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 
klagefristen til den følgende hverdag.   
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., hvis du klager som privatperson, og 1.800 kr. 
hvis du klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales via klageportalen.  
 
Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. 
Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere 
end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kla-
gen ledsages af de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndig-
heden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.  
Myndigheden sender samtidig med videresendelsen af klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.  
 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-
ning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du får besked fra 
Miljø- og Fødevareklagenævnet om din anmodning kan imødekommes. 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Vejle Kommunes Teknik 
& Miljø – Landbrug og Vand for yderligere oplysninger. 
 
Lovhenvisning 
Miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 19.01.2022). 
Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyt-
telseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1393 af 21.06.2021). 
Naturbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1986 af 
27.10.2021). 
VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virk-
ning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr. 1976 af 27.10.2021). 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Karin Overby 
 
 
Bilag: Kort over lokalplanområdet m. placering af bassin og afledning til vandløb 
 
 
Kopi til:  
Sundhedsstyrelsen  sesyd@sst.dk 
Miljøstyrelsen mst@mst.dk 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
Danmarks Fiskeriforening  mail@dkfisk.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
DN dn@dn.dk   
Lokalforeninger under DN  dnvejle-sager@dn.dk 
Vejle Museum  museerne@vejle.dk 
Vejle Spildevand A/S – att. Lene Kristoffersen 
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