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1 Resume 

Spildevandsplan 2016-2021 er udarbejdet med Esbjerg Kommune som myndighed 

for spildevandsplanen. Planen er lavet i tæt samarbejde med Esbjerg Spildevand. 

 

Spildevandsplan 2016-2021 er også den første spildevandsplan, som indeholder ind-

satser i forhold til Vandplan 2009-2015– Hovedvandopland 1.10 Vadehavet (frem-

over benævnt Vandplan 2009-2015) og Vandområdeplan 2015-2021 - Vanddistrikt I 

– Jylland og Fyn (fremover benævnt Vandområdeplan 2015-2021) samt klimatilpas-

ningsplanen. 

 

I spildevandsplanen er der for planperioden 2016-2021 opstillet en række mål og 

handlinger til indfrielse af målene. Mål og handlinger omfatter bl.a.: 

 

 At arbejdet med separatkloakering af fælleskloakerede kloakoplande fortsæt-

tes og at en række mindre renseanlæg nedlægges i takt hermed. 

 At de kloakrelaterede indsatser i vandplanerne bliver gennemført i planperio-

den. 

 At reducere risikoen for oversvømmelser som følge af klimaændringerne. 

 At fortsætte indsatsen med forbedring af badevandskvaliteten. 

 At regnvandet bliver nedsivet, hvor det er muligt. 

 At regnvandet bliver anvendt rekreativt, hvor det er muligt. 

 

I spildevandsplanen er der endvidere lagt vægt på at beskrive for kommunes borge-

re, virksomheder og rådgivere, hvilket administrationsgrundlag og hvilke retningslin-

jer, der ligger til grund for Esbjerg Kommunes administration på spildevandsområdet. 

 

Der er også Esbjerg Kommunes ambition, at arbejde videre med at digitalisere spil-

devandsplanen, så den udvikler sig til at være et endnu bedre redskab såvel internt i 

Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand og eksternt for alle borgere og øvrige inte-

ressenter. 
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2 Indledning 

2.1 Spildevandsplan 2016-2021 

Spildevandsplan 2016–2021 er en sektorplan, som redegør for status og plan for 

bortskaffelse af spildevand i Esbjerg Kommune. Spildevandsplanen beskriver samti-

digt administrationsgrundlag og retningslinjer.  

 

Spildevandsplanen, der gælder for alle ejere af afløbsledninger, er udarbejdet af Es-

bjerg Kommune i samarbejde med DIN Forsyning på vegne af Esbjerg Spildevand 

A/S, herefter benævnt Esbjerg Spildevand. Esbjerg Kommune er myndighed på spil-

devandsområdet, mens drifts- og anlægsopgaver primært varetages af Esbjerg Spil-

devand.  

 

I spildevandsplanen fastlægges mål for, 

hvordan udfordringerne på spildevands-

området skal håndteres. Planen beskri-

ver, hvilke handlinger der sættes i værk 

indenfor planperioden, for at opfylde pla-

nens målsætninger, herunder hvilke 

handlinger som planlægges udført som 

led i klimatilpasningen.  

 

I denne spildevandsplan vil der som udgangspunkt blive anvendt betegnelserne spil-

devand og regnvand medmindre andre uddybende betegnelser er nødvendig for for-

ståelsen i et delafsnit. 

 

Spildevandsplan 2016-2021 erstatter Spildevandsplan 2009–2015 og de tillæg udar-

bejdet til denne spildevandsplan.  

2.2 Opbygning af planen og læsevejledning 

Spildevandsplanen består af nærværende tekstdel med tilhørende bilag. Herudover 

består spildevandsplanen af kortdel og tekniske skemaer med oplysninger om kloak-

oplande og udløb fra kloaksystemet og renseanlæggene.  

 

Spildevandsplanens kortdel er kun til-

gængelig digitalt på Esbjerg Kommunes 

hjemmeside - www.esbjergkommune.dk  

 

Tekstdelen indeholder bl.a. et afsnit med 

beskrivelse af administrationsgrundlaget, 

afsnit med beskrivelse af status, mål og 

plan for planperioden. I tekstdelen er 

placeret faktabokse, som kort definerer 

nogle af fagbegreberne. Desuden er der i bilag 12.1 en ordforklaringsliste. Afsnittene 

kan læses selvstændig, men faktaboksene ser man første gang man støder på ordet i 

teksten og kan derfor være placeret i et andet afsnit end det man lige læser i. 

2.3 Offentlig høring 

Borgere, myndigheder og interessentorganisationer har haft mulighed for at kom-

mentere og komme med indsigelser til forslag til Spildevandsplan 2016-2021, da pla-

nen har været i offentlig høring i perioden xx. xx 2015 til xx. xx 2015. 

Spildevand omfatter husspildevand, 

processpildevand fra virksomheder 

samt regnvand fra bebyggede og be-

fæstede arealer (tagvand, overflade-

vand, vejvand etc.) 

Et kloakopland er et afgrænset af-

strømningsområde, hvorfra der afle-

des spildevand, regnvand eller en 

sammenblanding og vejvand, hvor 

kommunens spildevandsplan er gæl-
dende. 

http://www.esbjergkommune.dk/
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Efter den offentlige høring blev bemærkninger og indsigelser behandlet. Esbjerg By-

råd vedtog planen endeligt den xx. xx 2015. 

2.4 Formål med spildevandsplanen 

Formålet med Spildevandsplan 2016–2021 er at udarbejde et grundlag for kommu-

nens administration af spildevandsområdet inden for rammerne af Kommuneplan 

2014-2026, Vandplan 2009-2015, Vandområdeplan 2015-2021 og Klimatilpasnings-

planen 5. maj 2014, som 

 

 Sikrer et ensartet serviceniveau med mulighed at øge serviceniveauet, hvis 

miljø og klimaændringer begrunder dette. 

 Sikrer at projekter som vil indgå i handlingsplanen for klimatilpasning kan 

sættes i gang. 

 Sikrer at der fastsættes principper for en mere nuanceret håndtering af regn-

vand.  

 Sikrer at indsatsen løses ved etablering af merværdi for Esbjerg Kommune 

uden øgede omkostninger for Esbjerg Spildevand. 

 Sikrer at der er den administrative hjemmel til at gennemføre af de krævede 

indsatser. 

 Sikrer et bedre samarbejde mellem alle afløbsledningsejere. 

 Sikrer at der vil være mulighed for aktiv borgerinvolvering i konkrete projek-

ter. 

 Danner grundlaget for indberetning i systemerne PULS og PlanSystem DK. 

 

Endvidere er formålet med Spildevandsplan 2016-2021, at der er et samarbejde og 

en koordinering imellem Esbjerg Kommunes planlægning og administration og Es-

bjerg Spildevands indsats og drift på spildevandsområdet. Spildevandsplan 2016-

2021 er således med til at fastsætte mål, handlinger og retningslinjer for Esbjerg 

Kommunes og Esbjerg Spildevands arbejde og koordinere spildevandsplanens mål og 

handlinger med Esbjerg Spildevands investeringsplan og øvrige afløbsled-ningsejere. 

2.5 Fusion mellem Esbjerg Forsyning og Varde Forsyning 

Den 2. marts 2015 fusionerede Esbjerg Forsyning og Varde Forsyning til DIN Forsy-

ning, som nu dækker forsyningsområderne vand, fjernvarme og spildevand i både 

Esbjerg og Varde kommuner og affald i Varde Kommune.  

 

Esbjerg Spildevand er det selskab i DIN Forsyning, der hovedsageligt har ansvaret for 

spildevandshåndteringen i Esbjerg Kommune i form af ejerskab og drift af lednings-

net og renseanlæg. Esbjerg Spildevand er 100 % ejet af Esbjerg Kommune. 
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3 Forhold til anden planlægning og lovgrundlag 

3.1 Vand- og Naturplaner 

I vandrammedirektivet er det overordnede mål, at alt vand (vandområder og grund-

vand) mindst skal have opnået ”god økologisk tilstand” inden udgangen af 2015. 

Dette direktiv er implementeret i dansk lovgivning ved miljømålsloven. 

 

Miljømålsloven medfører, at Staten har udarbejdet vandplaner, som blandt andet 

fastlægger rammerne for, hvordan vandområderne og grundvandet skal beskyttes. 

På baggrund af vandplanerne har kommunerne udarbejdet egne handleplaner med 

angivelse af hvilke konkrete tiltag, der skal gennemføres overfor blandt andet spilde-

vandsudledninger til vandområder, hvor det vurderes, at målsætningen ikke er op-

fyldt. 

 

Vandplan 2009-2015 er vedtaget i oktober 2014.  

 

I henhold til Vandplan 2009-2015 og Vandområdeplan 2015-2021 omfatter indsatsen 

på spildevandsområdet for Esbjerg Kommune etablering af forbedret spildevands-

rensning på ejendomme i det åbne land og tiltag overfor overløb af opspædet spilde-

vand fra regnbetingede udløb. I planen er der således udpeget 5 vandløbsoplande, 

hvor spildevandsrensningen for den spredte bebyggelse skal forbedres. Der er i alt 41 

ejendomme i de udpegede områder, som skal udføre forbedret spildevandsrensning. 

Herudover er der udpeget regnbetingede udløb (overløb fra fælleskloak) beliggende 

på 5 vandløbsstrækninger, hvor der skal ske en indsats for reduktion af overløb. Ind-

satsen skal for 2/5 vedkommende skal være gennemført inden 30. oktober 2016, og 

den resterende indsats inden udgangen af 2021. 

 

De allerede planlagte tiltag – den såkaldte ”baseline” indsats – som staten i forslaget 

til vandplanlægningen har forudsat, fremgår af Spildevandsplan 2009-2015.  

 

Forslag til indsatsplaner for Vandområdeplan 2015-2021 er sendt i offentlig høring fra 

22. december 2014 til og med 23. juni 2015. Vandområdeplan 2015-2021 er vedta-

get 22. december 2015. 

 

Ifølge vandområdeplan 2015-2021 er der sket en mindre udvidelse af indsatsen i for-

hold til indsatsen i Vandplan 2009-2015. I Vandområdeplan 2015-2021 er der sket 

en tilføjelse / præcisering af hvilke udløb indsatsen omfatter inden for de samme 

vandløbsstrækninger.  

 

I henhold til lovgivningen er kommunalbestyrelsen bundet af de vedtagne Natura 

2000-planer. Natura 2000-planerne har dog fokus på arealrelaterede indsatser og 

rummer ikke indsatskrav vedrørende vandkvalitet, da dette sikres gennem vandplan-

lægningen.  

3.2 Kommuneplan og lokalplaner 

3.2.1 Kommuneplan 2014-2026 

Kommuneplan 2014-2026 er en sektorkoordinerende kommuneplan, der samler og 

koordinerer sektorenes overordnede behov. Der er således et vigtigt gensidigt forhold 

mellem kommuneplanen og sektorplanerne. 

 

Denne spildevandsplan er udarbejdet inden for de politiske rammer i Kommuneplan 

2014-2026 under sektoren Affald og Spildevand, hvilket vedr. Spildevand omfatter: 
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 Beskyttelse af vandløb og kyststrækninger gennem en sikker og velfungeren-

de kloakforsyning. 

 At tage højde for de fremtidige konsekvenser af klimaforandringerne. 

 Ved planlægning og drift af kommunale anlæg og ordninger, skal der sigtes 

mod bæredygtige og landskabsæstetiske løsninger, der medfører mindst mu-

lig miljømæssig belastning under hensyn til arbejdsmiljø, tekniske løsninger 

og økonomi. 

 

Endvidere er Spildevandsplan 2016-2021 udarbejdet i overensstemmelse med føl-

gende retningslinje under sektoren Affald og Spildevand i Kommuneplan 2014-2026 

vedrørende Hovedkloakledninger og spildevandsanlæg: 

 

 Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for spildevandsanlæg. 

 

Det fremgår af den tilhørende redegørelse, at: 

 

 Det er besluttet at nedlægge de mindre renseanlæg og gennemføre en gradvis 

separatkloakering af fælleskloakerede områder i Esbjerg Kommune. Centrali-

sering af spildevandsrensningen medfører, at der skal etableres nye lednings-

anlæg med mere. Separatkloakeringen medfører, at der skal sikres arealer til 

opmagasinering eller forsinkelse af tag- og overfladevand, inden for rammer-

ne af øvrig planlægning, inden vandet udledes til vandløb, søer eller havet. 

3.2.2 Lokalplaner 

I lokalplaner er der typisk fastsat bestemmelser for bebyggelsens karakter og om-

fanget af befæstelse. Dette giver mulighed for at sikre, at der er overensstemmelse 

med de i spildevandsplanen fastsatte oplandsbelastninger (fastsat i afløbskoefficien-

ter for området) og den fremtidige byudvikling i kommunen.  

3.2.3 Klimaforandringer 

Danmark kan i fremtiden forvente at få et varmere og generelt vådere vejr med øget 

hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder, jf. IPPC. 

 

Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Der 

vil blive flere og længerevarende varme- og hedebølger. Som gennemsnit frem mod 

2050 forventes temperaturen at stige med 1,2 ºC. Der kan forventes mere nedbør – 

især om vinteren, og somrene vil sandsynligvis blive præget af længere tørre perio-

der samtidigt med, at der vil blive kraftigere skybrud. Stigningen i nedbørsmængde 

vil også medvirke til en stigning af grundvandsspejlet. Hvor stor denne vil blive er 

stadigvæk meget usikkert, og den vil med sikkerhed variere meget, da det vil af-

hænge af en lang række faktorer. 

 

Desuden kan Danmark forvente at opleve havniveaustigninger på omkring 80 cm 

frem mod 2100. 

3.2.4 Klimatilpasning i Esbjerg Kommune 

Esbjerg Byråd har den 5. maj 2014 vedtaget en klimatilpasningsplan med Kommune-

planændring nr. 2013.02.  

 

Formålet med kommuneplanændringen er at stoppe uhensigtsmæssig byudvikling, 

dvs. bebyggelse i områder med risiko for oversvømmelse og forhindre skader på 

bygninger af stor samfundsmæssig- og/eller kulturhistorisk værdi. Herudover inde-
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holder planen retningslinjer for det fremtidige arbejde med klimatilpasning i Esbjerg 

Kommunen. 

 

Kommuneplanændring nr. 2013.02 udstikker følgende retningslinjer for håndtering af 

regnvand i lyset af klimaudviklingen: 

 

 Det skal sikres gennem rammedelen, at der ikke sker udbygning i områder til 

fremtidig byudvikling, før det er påvist at en evt. oversvømmelsesrisiko kan 

afhjælpes. 

 Bebyggede områder, som påvirkes af klimaændringerne, skal kortlægges 

nærmere med henblik på rækkefølge for indsatser og valg af løsning. 

 Der etableres afværgeforanstaltninger for bygninger og infrastruktur i risiko-

områder i den rækkefølge, som fremgår af klimatilpasningsplanen. 

 Der skal igangsættes samarbejde med nabokommuner omkring fælles løsnin-

ger for forsinkelse og bufferområder langs vandløbene. 

 

I det videre arbejde med klimatilpasningen skal der laves en grundigere vurdering 

med henblik på at udpege og prioritere de områder, hvor der skal gennemføres kli-

matilpasningstiltag til sikring af eksisterende værdier. Kortlægningen er baseret på 

udvalgte klimascenarier. Resultatet af denne indsats bliver en politisk vedtaget hand-

lingsplan, som udpeger specifikke indsatsområder og mulige afværgeforanstaltninger. 

Handlingsplanen forventes vedtaget med udgangen af 2016 / primo 2017. 

3.3 Lovgivning 

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32. Kravene 

til spildevandsplanens indhold fremgår af denne paragraf i miljøbeskyttelsesloven 

samt spildevandsbekendtgørelsens § 5. For nærmere detaljeret beskrivelse henvises 

til bilag 12.3. 

 

For øvrig lovgivning, der har betydning for vandsektorens organisering og økonomi-

ske forhold, henvises ligeledes til bilag 12.3. 

3.3.1 Miljøvurdering 

I henhold til loven om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en 

screening af sektorplaner, herunder også spildevandsplanen. Dette skal gøres for at 

sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn un-

der udarbejdelsen og vedtagelsen af spildevandsplanen med henblik på at fremme en 

bæredygtig udvikling. 

3.4 Øvrige planer og retningslinjer 

3.4.1 Vandforsyningsplan 

Der foreligger ikke en samlet Vandforsyningsplan for Esbjerg Kommune efter kom-

munesammenlægningen. Denne spildevandsplan tager derfor hensyn til vandindvin-

dingsområderne iht. de tre vandforsyningsplaner for de tre sammenlagte kommuner 

og den del af tidligere Helle Kommunes Vandforsyningsplan, som vedrører Grimstrup 

og omegn. 

 

Områder med hhv. drikkevandsinteresser, særlige drikkevandsinteresser og indvin-

dingsoplande er angivet på et kortlag tilgængelig i GIS, som kan åbnes fra Esbjerg 

Kommunes hjemmeside – www.esbjergkommune.dk  

http://www.esbjergkommune.dk/
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3.4.2 Grøn planlægning 

Esbjerg Byråd har i 2009 vedtaget: 

 

 Natur og parkpolitik   

 Smukke byområder – Vejledning for park- og vejelementer i lokalplanlægnin-

gen. 

 Grøn sektorplan 1998 - for gamle Esbjerg kommune er fortsat gældende. 

Ny Grøn Sektorplan for Esbjerg kommune er under udarbejdelse, hvor Park-

planen forventes færdig i 2015. Naturkvalitetsplanen og Landskabsvurde-

ringsplanen forventes færdige i 2016.  

 

Formålet med de tre planer er at sikre tilstrækkelige friarealer i byen. Planerne skal 

sikre byområder af høj kvalitet med et smukt og frodigt udtryk, og skal sikre sam-

menhæng og tilgængelighed i naturområderne. Det forudsætter, at de rekreative 

arealer kan anvendes til håndtering af regnvand. Det skal ske på en måde, så de 

tekniske anlæg indgår med en naturlig og æstetisk sammenhæng til området.  

 

I forbindelse med lokalplanlægning og/eller byggemodning skal der tages højde for, 

at der udlægges tilstrækkeligt store grønne områder til nedsivning og håndtering af 

regnvand. Vej & Park skal inddrages i udpegning og udformning af disse grønne area-

ler.  Der skal udlægges så store arealer, at områderne kan håndtere klimaforandrin-

gerne, og samtidig udformes så de kan anvendes rekreativt udenfor spidsbelast-

ningsperioderne.  

3.4.3 Badevand 

I kommuneplanen er der udlagt badestrande fra Marbæk til ”Mennesket ved Havet” 

nord for Esbjerg Havn. 

 
Kort 1. Badevandskvaliteten på strækningen fra Marbæk til nord for Esbjerg Havn 

klassificeret i 2015, baseret på tal fra 2011-2014. 
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Der er pt. permanent badeforbud på afgrænsede strækninger i Marbæk, omkring ud-

løbet af Guldager Møllebæk og Fovrfeld bæk og ved et regnvandsudløb direkte til 

stranden ud for Karl Andersens Vej i Sædding. Badeforbuddet i Marbæk skyldes ikke 

udledning af spildevand, men er forårsaget af strømningsforholdene nær kysten. 

 

Ved en vis regnmængde løber der spildevand ud sammen med regnvandet til Fovr-

feld Bæk og i Hjerting. Når der sker overløb, hejses der i badesæsonen et rødt flag 

på varslingsstrækningerne. (Kort 1). 

 

I henhold til kommuneplanen arbejdes for, at hele kyststrækningen mellem Esbjerg 

Havn og Marbæk kan klassificeres som badevand.  

 

De udlagte badestrande skal mindst have klassifikationen ”Tilfredsstillende” iht. Ba-

devandsbekendtgørelsen og EU-direktivet om forvaltning af badevandskvalitet. 
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4 Administrationsgrundlag og retningslinjer 

Formålet med dette kapitel er at beskrive for kommunens borgere, virksomheder og 

rådgivere, hvilket administrationsgrundlag og hvilke retningslinjer der ligger til grund 

for Esbjerg Kommunes administration på spildevandsområdet. 

4.1 Tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets afløbssy-
stem 

Ejendomme, der er medtaget i et kloakopland i spildevandsplanen eller i et tillæg til 

denne, er omfattet af en ret og en pligt til at tilslutte spildevandet fra ejendommen til 

spildevandsforsyningsselskabets afløbssystem. Der må dog kun ske afledning af vej-

vand i et kloakopland som er vejvandskloakeret af vejmyndigheden. 

 

Et kloakopland kan enten være fælleskloakeret, separatkloakeret, 

spildevandskloakeret eller 

vejvandskloakeret. 

 

I et fælleskloakeret kloakopland er der 

kun en afløbsledning, der afleder både 

spildevand og regnvand.  

 

I et separatkloakeret kloakopland er der 2 

afløbsledninger; en til afledning af 

spildevand og en til afledning af 

regnvand.  

 

I et spildevandskloakeret kloakopland er 

der en afløbsledning til afledning af 

spildevand, mens de enkelte ejendomme 

skal nedsive regnvandet på egen grund. 

 

I et vejvandskloakeret kloakopland er der 

en afløbsledning til afledning af vejvand. 

 

I faktaboksen er angivet definitionerne på 

husspildevand, processpildevand og tag- 

og overfladevand, jf. 

spildevandsbekendtgørelsen. 

 

Hvis forholdene tillader det, kan ejeren 

nedsive regnvandet på egen grund. Til 

dette anvendes Retningslinjer for udførel-

se af faskiner i Esbjerg Kommune. Der 

henvises til Esbjerg Kommunes hjemme-

side – www.esbjergkommune.dk.  

 

Spildevandsforsyningsselskabet tilbagebetaler som udgangspunkt ikke tilslutningsbi-

draget, hvis ejeren vælger at nedsive regnvandet i et separat- eller fælleskloakeret 

område. 

 

Vejvand bliver enten afledt til spildevandsforsyningsselskabets afløbssystem eller til 

en vejvandsledning ejet af vejmyndigheden. 

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet 

at tilslutningsret og –pligt skal ad-

ministreres, som en ret og pligt til 

at aflede alt spildevand og regn-

vand til spildevandsforsyningssel-

skabets afløbssystem, medmindre 

forholdene tillader nedsivning af 
regnvandet. 

Ved husspildevand forstås spilde-

vand fra husholdninger, herunder 

afløb fra vandklosetter.  

 

Ved processpildevand forstås spil-

devand fra erhvervsvirksomheders 

processer herunder filterskyllevand, 

kølevand etc. 

 

Ved tag- og overfladevand forstås 

regnvand fra tagarealer og andre 

helt eller delvist befæstede arealer, 

som ikke indeholder andre stoffer, 

end hvad der sædvanligt tilføres 

regnvand i forbindelse med af-

strømning fra sådanne arealer. 

 

http://www.esbjergkommune.dk/
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Der er nedenfor beskrevet på hvilken baggrund der meddeles særskilt tilslutningstil-

ladelse og hvordan tilladelse til afledning af vejvand, drænvand og grundvand admi-

nistreres. 

4.1.1 Særskilt tilslutningstilladelse 

Inden for et kloakopland kan husspildevand altid afledes til spildevandsforsyningssel-

skabets spildevandsledning uden at der kræves en særskilt tilslutningstilladelse.  

 

Ved afledning af processpildevand vurderer miljømyndigheden, om der skal meddeles 

en særskilt tilslutningstilladelsen med særlige krav til f.eks. intern rensning eller krav 

til maksimal tilledning af forskellige stoffer i spildevandet før tilslutningen til spilde-

vandsforsyningsselskabets afløbssystem. 

 

En sådan tilladelse til afledning af processpildevand til spildevandsforsyningsselska-

bets afløbssystem og private spildevandsanlæg meddeles iht. Miljøbeskyttelseslovens 

kapitel 4, § 28.  

 

Krav i tilslutningstilladelser stilles for at sikre følgende: 

 

 At forureningsproblemer så vidt muligt løses ved kilden, dvs. ved den enkelte 

virksomhed. 

 At der ikke sker en forceret nedslidning af eller opstår kapacitets- eller drifts-

problemer i spildevandsanlægget. 

 At de personer, der er beskæftiget med drift af spildevandsanlæggene, ikke 

udsættes for unødige påvirkninger. 

 At udledningskravene fra renseanlæggene kan overholdes og udledningen af 

forurenende stoffer begrænses mest muligt. 

 At de recipienter, der udledes til, beskyttes mest muligt. 

 At kvaliteten af slam fra renseanlæggene fortsat er så god, at der kan ske ud-

spredning på landbrugsjord. 

 

Tilslutningstilladelser kan ændres, hvis det kan påvises, at afledningen ikke er miljø-

mæssig forsvarlig. 

 

Følgende principper er gældende, når der meddeles tilslutningstilladelse, eller eksi-

sterende tilladelser revideres: 

 

 Krav til indhold af forurenende stoffer fastsættes som udgangspunkt i over-

ensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning af industrispilde-

vand (Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2006). 

 Krav i tilslutningstilladelser fastlægges uden hensyn til, at der sker en fortyn-

ding i det samlede spildevandsanlæg. 

 Krav fastlægges under hensyntagen til, at der eventuelt kan komme andre 

virksomheder med behov for lignende tilslutningstilladelse. 

4.1.2 Tilladelse til afledning af vejvand 

Industrimiljø giver generelt ikke tilladelse til tilslutning af vejvand til Esbjerg Spilde-

vands afløbssystem. Tilslutning af vejvandet sker efter aftale mellem vejmyndighe-

den og Esbjerg Spildevand. 
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Det aftales i den forbindelse: 

 At der løbende skal ske drift og vedligehold af stikledninger fra hovedlednin-

gen til rendestensbrøndene.  

 At sandfang i rendestensbrønde bør tømmes efter behov, typisk 1 gang årligt, 

således at sand og andet sediment ikke løber over i spildevandsforsyningssel-

skabets afløbssystem og dermed belaster både ledningsnettet og spildevands-

forsyningens bassiner unødigt.  

Spildevandsmyndigheden kan dog i særlige tilfælde meddele en tilslutningstilladelse, 

hvis der f.eks. er tale om vejvand fra meget stærkt trafikerede veje, som kræver en 

særlig rensning af vejvandet inden tilslutning til afløbssystemet af hensyn til udled-

ning af vejvandet til et vandløb / en sø med høj målsætning. 

4.1.3 Drænvand  

I huse med kældre lægges der ofte et sokkeldræn / murdræn som har til formål at 

opsamle nedsivende regnvand, så soklen / muren holdes tør. Det opsamlede dræn-

vand må i separat- og spildevandskloakerede områder ikke afledes til spildevands-

ledning. Dette gælder også drænvand fra marker med landbrugsdrift. 

 

Tilslutning af sokkeldræn / murdræn til 

regnvandsledningen i separatkloakerede 

og fællesledningen i fælleskloakerede om-

råder kan ske uden tilladelse fra spilde-

vandsmyndigheden Industrimiljø.  

 

Ansøgninger om afledning af drænvand i 

det åbne land varetages af spildevands-

myndigheden Natur & Vandmiljø. Drænvand kan, ud fra en konkret vurdering fra sag 

til sag, enten tillades bortskaffet ved nedsivning eller udledning til vandløb, søer eller 

havet. I henhold til vejloven må drænvand ikke afledes til offentlige vejgrøfter og 

vejvandsledninger. 

4.1.4 Grundvand 

Som følge af klimaændringerne med en stigning i nedbøren og deraf stigende grund-

vandsspejl, kan vi forvente, at soklen på flere bygninger vil komme til at stå i vand. 

For at holde soklen nogenlunde tør vil der være et ønske om oppumpning og afled-

ning af grundvandet. 

 

Industrimiljø giver ikke tilladelse til en permanent afledning af oppumpet grundvand 

til spildevandsforsyningsselskabets afløbssystem. Der vil således kun blive givet tilla-

delse til midlertidig afledning af oppumpet grundvand i forbindelse med udførelse af 

byggeri eller anlæg. 

 

Hvis der er tale om permanent oppumpning og afledning af større mængder grund-

vand, er det Natur og Vandmiljø der giver tilladelse til direkte udledning med vilkår til 

et vandløb.  

4.1.5 Betalingsvedtægt 

Esbjerg Spildevand har en betalingsvedtægt, der gælder for de ejendomme der er til-

sluttet, skal tilsluttes eller på anden måde er knyttet til Esbjerg Spildevand. 

 

Betalingsvedtægten har til formål at angive betalingsreglerne for opkrævning af de 

forskellige bidrag til finansiering af etablering, drift og vedligeholdelse af Esbjerg 

Spildevands spildevandsanlæg. 

Drænvand er nedsivende regnvand 

der samles i drænledninger, typisk 

omkring kældre, og ledes til afløbs-
systemet. 
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Bidragene kommer fra kunderne til Esbjerg Spildevands afløbssystem, når de betaler 

følgende: 

 

 Tilslutningsbidrag, som er et engangsbidrag, der betales når en ejendom har 

mulighed for at tilslutte sig Esbjerg Spildevands afløbssystem. 

 Fast bidrag, der er et slags abonnement for at være tilsluttet Esbjerg Spilde-

vands afløbssystem. 

 Vandafledningsbidrag, der opkræves i forhold til den mængde vand der for-

bruges. 

 Særbidrag, som opkræves hos kunder med særligt forurenende spildevand. 

Særbidraget fastsættes på baggrund af spildevandets indhold af kvælstof, or-

ganisk stof og fosfor. 

 Vejbidrag fra stats-, kommunale og private fællesveje. 

 

Der henvises til gældende betalingsvedtægt og prisblad på www.dinforsyning.dk. 

4.2 Separering af hus- og processpildevand og regnvand 

Kloaknettet i Esbjerg Kommune er mange steder nedslidt og samtidig medfører de 

stigende nedbørsmængder behov for igangsætning af en omfattende renovering af 

kloaknettet i kommunen. 

 

Teknik og Forsyningsudvalget har derfor den 2. marts 2010 tiltrådt et tillæg til Spil-

devandsplan 2009-2015 om separatkloakering af de fælleskloakerede områder samt 

12 spildevandskloakerede områder. Dette tillæg er indarbejdet i denne spildevands-

plan. 

 

Af tillægget fremgår, at hvis jordbundsforholdene tillader det, kan det være en god 

løsning at nedsive regnvandet på egen grund frem for at aflede vandet til kloaknet-

tet. Det nærværende tillæg til spildevandsplanen åbner mulighed herfor. 

4.2.1 Separatkloakering 

Når et eksisterende kloakområde skal 

separatkloakeres, sender Esbjerg Spil-

devand ca. 3. år før kloakarbejdet 

igangsættes information herom til ejer-

ne af de berørte ejendomme.  

 

Af folderen fremgår, at ejerne vil blive påbudt med en frist på mindst 1 år at separe-

re spildevandet på egen grund. Ejerne har således ca. 4 år til at få tilvejebragt det 

nødvendige økonomiske grundlag til at kunne efterleve påbuddet. 

 

Mens det er Esbjerg Spildevand der har ansvaret for gennemførelse af ændringerne i 

spildevandsforsyningsselskabets afløbssystem, er det Industrimiljø, der som spilde-

vandsmyndighed, påbyder ejerne at få separeret spildevandssystemet på egen 

grund. 

 

I forbindelse med separatkloakering skal der ske en adskillelse af spildevand og 

regnvand. Dette kan være ved etablering af 2 afløbsledninger. En til afledning af spil-

devand og en til afledning af regnvand på egen grund samt vejvand. Der kan også 

være løsninger, hvor regnvand skal nedsives.  

 

Ved separatkloakering lægges 2 af-

løbsledninger En til spildevand og en 

til regnvand. 

http://www.dinforsyning.dk/
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Ved etablering af 2 ledninger føres 2 afløbsstikledninger ind til skel, hvor ejendom-

mens spildevand bliver tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsledning 

gennem spildevandsstikledningen, og hvor regnvand kan tilsluttes regnvandsstikled-

ningen. 

 

Ejeren kan dog også vælge at nedsive regnvand, hvis forholdene tillader det. For 

nærmere oplysninger om nedsivning se afsnit 4.3.2 og 4.4 

 

På Esbjerg Kommunes hjemmeside www.esbjergkommune.dk ligger der uddybende 

materiale om separatkloakering. 

4.2.2 Dokumentationskrav 

Som dokumentation for, at grundejer har efterkommet kommunens påbud om sepa-

rering af spildevandet på egen grund, skal grundejer sende følgende til Miljø, Esbjerg 

Kommune: 

 

 En god kloaktegning, der viser placeringen af spildevands- og regnvandsled-

ninger med tilhørende brønde, sandfang og faskiner. 

 En stemplet og underskrevet færdigmelding fra en autoriseret kloakmester. 

4.2.3 Undtagelser  

Ved eksisterende boliger kan regnvand fra 

 

 kælderskakte og 

 lyskasser 

 

afledes til spildevandsledningen uden, at Industrimiljø skal meddele en dispensation. 

Det er dog en forudsætning at der ikke kan ske afstrømning af regnvand til kælder-

skakten og lyskasserne. 

4.2.4 Dispensation for separatkloakering 

Plan & Miljøudvalget har den 2. november 2010 besluttet, at Industrimiljø, som spil-

devandsmyndighed kan meddele en forlængelse af fristen for at efterkomme påbud-

det med op til 5 år. Der skal foreligge en konkret ansøgning begrundet i dokumente-

ret nødvendige og særligt omkostningstunge indgreb i lovligt eksisterende bygnings-

konstruktioner. Hvis der foretages ændring af væsentlige bygningskonstruktioner in-

den udløbet af dispensationen, skal separatkloakeringen gennemføres. 

4.3 Lokal Afledning af Regnvand (LAR)  

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at forsøge at 

håndtere regnvand, der hvor det falder, så det ikke belaster afløbssystemet. 

  

Ved lokal afledning eller anvendelse af 

regnvand forstås ethvert tiltag, der har til 

formål at begrænse eller forsinke regn-

vandsstrømmen fra området. Dette kan 

typiske ske ved  

 

 nedsivning i faskiner 

 infiltration fra overflader gennem permeable belægninger 

 forsinkelse af vandet i så stor udstrækning som muligt 

 fordampning af vandet enten fra overflader eller via optagelse i beplantning  

Håndtering af regnvand så tæt på 

kilden som muligt kaldes i daglig ta-

le for LAR - Lokal Afledning af 

Regnvand, eller Lokal Anvendelse af 
Regnvand. 

http://www.esbjergkommune.dk/
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Det er dog ikke alle steder, at regnvand kan nedsives. 

 

Det kan f.eks. skyldes: 

 

 ønsket om at beskytte grundvandet mod forurening  

 at jorden er for leret  

 høj grundvandsstand.  

 

Men mange steder vil LAR være en mulighed – og her bør den anvendes. 

 

Ved etablering af LAR-løsninger på kommunale arealer skal det ske i samarbejde 

med Vej & Park. For nærmere regler og vejledning om udformning mv. henvises til 

Esbjerg Kommunes hjemmeside – www.esbjergkommune.dk , hvor bl.a. ligger Vej & 

Parks vejledning i Smukke byområder.  

 

På Esbjerg Kommunes hjemmeside – www.esbjergkommune.dk - henvises til LAR i 

Danmark - www.laridanmark.dk, hvor der kan søges inspiration til og erfaringer om 

LAR-løsninger. På denne hjemmesider ligger oplysninger om 

 

 Igangværende projekter 

 Information om metoder og vejledninger i LAR 

 Foldere, præsentationer og rapporter om LAR 

 Information om lovgivning, planlægning og tilladelser 

 Erfaringer med LAR 

 Billeder af LAR-anlæg 

 Sidste nyt om LAR, og 

 Links og forhandlere 

 

Overholdelsen af den fastsatte afløbskoefficient jf. Tabel 2 kan f.eks. ske ved brug af 

diverse LAR-løsninger. 

4.3.1 Generelt om afledning af regnvand 

Regnvand fra tage, pladser og veje bliver traditionelt afledt via kloakrør, hvor vandet 

hurtigt forsvinder fra overfladen og bliver afledt til vandløb, søer eller havet.  

 

I fælleskloakerede oplande udgør regnvandet en stor del af belastningen på afløbssy-

stemet. Det medfører, at der under regn udledes en blanding af spildevand og regn-

vand via overløbsbygværker til recipienterne. Selv om spildevandet er opblandet med 

regnvand, medfører overløb ofte en forurening af recipienten. Derudover kan reci-

pienten ikke nødvendigvis tåle den store hydrauliske belastning, der kommer ved 

store regnskyl, da de kan medføre erosion af brinkerne og påvirke dyre- og planteli-

vet negativt. 

 

Ved store regnskyl kan regnvandet desuden være skyld i, at kældre og overflade-

arealer oversvømmes med en blanding af spildevand og regnvand. 

 

Klimaændringer med flere og mere intense nedbørshændelser kan derfor ikke forven-

tes at minimere ovenstående problemstillinger, medmindre at spildevand og regn-

vand separeres og at mængden af regnvand minimeres og forsinkes inden udledning 

til vandløb. Som et led i klimatilpasningen er det derfor vigtigt at få minimeret og til-

bageholdt mest muligt regnvand for at reducere risikoen for oversvømmelser. 

 

http://www.esbjergkommune.dk/
http://www.esbjergkommune.dk/
http://www.laridanmark.dk/
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Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand vil derfor fremover arbejde på, at tag- og 

overfladevand bliver nedsivet som et af flere virkemidler for at minimere ovenståen-

de gener for borgere, virksomheder, natur og recipienter.  

 

Beslutning om nedsivning af regnvand er i overensstemmelse med Vandplanens ret-

ningslinje, hvor der står: ”Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis 

tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende”.  

4.3.2 Nedsivning af tagvand fra boliger 

En grundejer kan nedsive sit tagvand på egen grund, hvis forholdene tillader det.  

 

Der kan nedsives, når følgende forhold er opfyldt:  

 

 Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spilde-

vand.  

 Dimensionering, placering og udførelse af faskinen skal sikre, at der ikke op-

står overfladisk afstrømning el-

ler gener i øvrigt.  

 Ved dimensionering skal der i 

beregningen anvendes en klima-

faktor på 1,25. 

 Afstande til indvindingsboringer 

i NFI områder skal være ≥ 300 

meter, og til øvrige indvindings-

boringer må der ikke nedsives 

regnvand inden for BNBO. Disse områder fremgår af Esbjerg Kommunes 

hjemmeside www.esbjergkommune.dk  

 Afstanden til recipienter skal mindst være 25 meter, se Tabel 1. 

 Afstande til beboelse og skel bør være som angivet i Tabel 1. 

 

 Lovgivnings-

mæssigt krav 

Vejledende krav 

iht. SBI 185 eller 

DS 440 

Vejledende af-

standskrav ved 

minimal risiko* 

Privat 
Drikkevandsboring 

25 m  

Vandløb, søer, hav  25 m 
Beboelseshus 
med/uden kælder  

 5 m 2 m* 

Hus uden beboelse 
med kælder  

2 m 2 m* 

Hus uden beboelse 
uden kælder  

2 m 1 m* 

Skel  2 m 0,5 – 1 m** 

Tabel 1. Afstandskrav for faskiner til drikkevandsboringer, recipienter, beboelse og 

skel. 

* Hvis terrænet falder bort fra huset, huset er nyt, eller hvis der på et eksisterende 

hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundvand. 

**Hvis jordbundsforholdende gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabo-

grunden forbliver ubebygget.  

 

Dispensation fra de vejledende afstandskrav til beboelse og skel sker på en konkret 

vurdering der f.eks. kan foretages af en autoriseret kloakmester, med en forhåndstil-

kendegivelse fra Miljø.  

 

NFI – Nitrat Følsom Indvindingsop-

land. 

 

BNBO – BoringsNære Beskyttelses-
Områder. 

http://www.esbjergkommune.dk/
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Inden nedsivningsanlægget etableres bør grundejeren sikre sig, at jordbunden er eg-

net til nedsivning. Sand og grus er meget velegnet til nedsivning, mens morænejord 

med ler kræver større faskiner. Derfor er det vigtigt at udføre en infiltrationstest for 

at afklare om jorden er velegnet til nedsivning og for at kunne beregne størrelsen af 

faskinen. Der henvises til ”Retningslinjer for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommu-

ne” på Esbjerg Kommunes hjemmeside www.esbjergkommune.dk  

 

Der må ikke nedsives, når følgende forhold er opfyldt: 

 

 Forureningskortlagte grunde hvor der er risiko for mobilisering af forurening. 

Desuden områder hvor tidligere undersøgelser har givet kendskab til betyden-

de forureninger, som ikke er blevet relateret til en specifik lokalitet.  

 Områder hvor den øverste jordtype består af blødbundsaflejringer som f.eks. 

dynd, gytje og tørv samt meget lerede jordtyper. 

 

Miljø kan endvidere ikke anbefale, at tagvand nedsives, hvis afstanden fra terræn til 

øverste grundvandsspejl er < 2 meter, idet klimaændringerne vil medføre stigende 

grundvandsspejl.  

 

Tagvand nedsives i en faskine  

En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor tagvandet siver ud gennem faski-

nens bund og sider. Faskinens volumen skal være stort nok til at opmagasinere 

vandmængden, hvis tilstrømningen midlertidigt er større end udsivningen.  

 

Før faskinen skal der anbringes en nedløbsbrønd med sandfang, så faskinen ikke 

stopper til. På Figur 1 ses en faskine opbygget med plastkassetter. Det er vigtigt, at 

sandfang tømmes regelmæssigt, så faskinen bevare sin evne til at nedsive regnvan-

det. 

 

 
 

Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassetter. 

http://www.esbjergkommune.dk/
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4.4 Afledning af andet regnvand 

I dette afsnit beskrives bl.a. Esbjerg Kommunes administration af spildevandsplanens 

krav til befæstelsesgrad i de forskellige områdetyper angivet i kommuneplanen. Be-

fæstelsesgraden angiver hvor stort et areal af grunden der maksimalt kan tillades af-

ledt overfladevand fra, til forsyningsselskabets regnvandsledninger. 

4.4.1 Krav til befæstelsesgrad 

I Tabel 2 er angivet spildevandsplanens befæstelsesgrader, der har taget afsæt i de 

arealanvendelser som der arbejdes med i Kommuneplanen. 

Kommuneplangrundlag 
(Kommuneplan 2012-2024) 

Hovedstrukturinddeling 
Rammeinddelig 

Φ-værdi Spildevands afledning 

(l/sek/ha) 

Centerområder: 
Bymidte 
Bydelcenter 

Lokalcenter 
Aflastningscenter 

 
0,80 
0,60 

0,60 
0,80 

 
1,0 
1,0 

0,6 
0,6 

Boligområder: 
Blandet boligområde 
Lavt boligområde 

Store parceller 

 
0,351) 

0,351) 

0,30 

 
- 
- 

- 

Erhvervsområder: 
Erhvervsområde 
Lettere erhverv 

Havneerhverv 
Tekniske anlæg 

 
0,60 
0,60 

0,80 
0,60 

 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 

Offentligt formål: 
Offentlige institutioner og 
anlæg 

Grønt byområde 

 
0,60 

 

0,05 

 
0,6 

 

- 

Det åbne land: 
Jordbrugsområde 
Naturnetværk 

Sommerhusområde 
Stilleområde i det åbne 
land 
Landsbyer og det åbne 
land 
Skov 

 
- 
- 

0,30 
- 

0,30 
- 

 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Tabel 2. Krav til afløbskoefficient (befæstelsesgrad) og spildevandsafledning.  

1) Hvis en lokalplan giver tilladelse til en bebyggelsesprocent, der medfører en større 

befæstelsesgrad, så ændres afløbskoefficienten. 

 

Der gælder følgende principper for krav til befæstelsesgrad og mulighed for nedsiv-

ning: 

 

1. Der må kun ske direkte afledning af regnvand til Spildevandsforsyningsselska-

bets regnvandsledning fra et areal svarende til den definerede befæstelses-

grad i spildevandsplanen (se 4.4.3).  

 

For eksisterende virksomheder foretages ”fuld” udligning af regnvand fra det 

nye projekt i overensstemmelse med nedenstående princip i afsnit 4.4.3. 
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2. I det omfang der er mulighed for nedsivning af regnvand ved overskridelse af 

den definerede befæstelsesgrad i spildevandsplanen, skal dette være løsnin-

gen.  

 

Nedsivning fra forurenede arealer herunder V1 og V2 kortlagte arealer kræver 

øget opmærksomhed så der ikke sker spredning af en given jordforurening. 

 

3. Der må kun ske nedsivning af regnvand, der af Industrimiljø er vurderet til ik-

ke at medføre forurening af jord eller grundvand.  Det tilstræbes at det er tag-

vandet der i videst muligt omfang nedsives, hvis en del af regnvandet skal 

nedsives. 

 

Ved regnvand fra parkeringspladser, oplagspladser o. lign. skal der foretages 

en grundig vurdering inden der gives tilladelse til nedsivning. (se afsnit 4.4.3). 

4.4.2 Nye projekter  

Hvis der sker etablering af ny bebyggelse/befæstelse på ejendomme, hvor befæstel-

sesgraden inden projektet gennemførelse overholder befæstelsesgraden (jf. tabel 2), 

stilles der krav om, at det også efter projektet gennemførelse skal sikres, at befæ-

stelsesgraden overholdes. 

 

For ejendomme, hvor befæstelsesgraden er overskredet, og hvor der ændres på de 

eksisterende forhold f.eks. hvor der etableres/ændres på bebyggelsen/befæstelsen 

på ejendommen, vil der blive stillet krav til regnvandsafledningen fra det/de 

nye/ændrede forhold (ikke hele matriklen). Dvs. at hvis der f.eks. nedrives en byg-

ning og etableres en ny bygning, så skal der stilles krav til, at tagvandet herfra enten 

nedsives eller forsinkes. 

4.4.3 Afledning af regnvand, hvis befæstelsesgraden overskrides. 

Hvis der etableres befæstelse på en større del af en ejendom, end det der er forudsat 

i spildevandsplanen, og som er fastlagt som krav til befæstelsesgrad i spildevands-

planen (jf. tabel 2), så skal grundejer sikre, at der sker bortskaffelse af overflade-

vand, fra et areal svarende til det der overskrider befæstelsesgraden. Dette gøres 

ved nedsivning eller forsinkelse. 

 

Nedsivning 

Der skal foretages en vurdering af, om det er muligt at nedsive overfladevand sva-

rende til den mængde der overskrider befæstelsesgraden.  

 

I vurderingen indgår bl.a. følgende: 

 Er der kendskab til jord- og grundvandsforureninger på ejendomme, herunder 

om ejendommen er kortlagt på V1- eller V2. 

 Er ejendommen beliggende i et område med særligt følsomt grundvand, så 

der skal tages særlige hensyn til beskyttelsen af grundvandet. 

 Er ejendommen beliggende i et område, hvor jordbundet er egnet til nedsiv-

ning. 

 

Esbjerg Kommune kan give tilladelse til nedsivning af regnvand, herunder befæstede 

arealer og veje, der er lidt forurenet fra de aktiviteter der foregår på arealet. Ved 

nedsivning af regnvand fra befæstede arealer, kan der blive stillet vilkår til arealan-

vendelsen og evt. rensning af regnvandet. Det tilstræbes, at det først og fremmest er 

tagvand der nedsives.  
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For en nærmere beskrivelse af muligheden for at opnå tilladelse til nedsivning henvi-

ses til Esbjerg Kommunes hjemmeside – www.esbjergkommune.dk  

 

Såfremt det ikke er muligt at nedsive regnvandet kan det blive nødvendigt at foreta-

ge en forsinkelse af overfladevandet, som beskrevet nedenfor. 

 

Udligning af flow ved forsinkelse 

Hvis der ikke er mulighed for at overholde spildevandsplanens befæstelseskrav ved 

brug af nedsivning, kan der gives tilladelse til afledning af overfladevandet til forsy-

ningsselskabets regnvandssystem idet, der skal foretages udligning af flowet ved for-

sinkelse af afledningen. Derved sikres det, at det maksimale flow til forsyningssel-

skabets regnvandsledninger ikke overstiger det, der svarer til den maksimale befæ-

stelsesgrad.  

 

Det kan derfor forventes, at der vil blive stillet krav om ”fuld” udligning af nye pro-

jekter om bebyggelse/befæstelse på ejendommen, hvis det overstiger befæstelses-

graden. 

 

Grundejer skal være opmærksom på, at det langsigtede mål er, at ejendommen 

samlet overholder spildevandsplanens krav til befæstelsesgrad, og at det kan forven-

tes, at der ved samtlige nye projekter om bebyggelse/befæstelse på ejendommen vil 

blive stillet krav om ”fuld” udligning for hvert projekt, indtil spildevandsplanens krav 

overholdes.  

 

Grundejer bør derfor overveje om det ved 

større projekter skal etableres tilstrække-

ligt kapacitet til forsinkelse af overflade-

vandet, så ejendommen samlet overhol-

der spildevandsplanens krav til befæstel-

sesgrad. 

 

På kommunens hjemmeside 

www.esbjergkommune.dk kan der ses be-

regningseksempler på overholdelse af be-

fæstelsen. 

 

Esbjerg Kommune kan give tilladelse til afledning af regnvand til forsyningsselskabets 

ledninger. Ved afledning af regnvandet, kan der blive stillet vilkår om forsinkelse og 

til evt. rensning af overfladevandet. 

Rensning af regnvand (fra industrier og p-pladser) 

For at forurenet regnvand skal kunne afledes ved kilden, er det nødvendigt at rense 

regnvandet før afledning. Følgende metoder kan bl.a. anvendes til rensning af regn-
vand: 

 Sandfang  

 Filtrering, f.eks.  

Filtrering i grønne overflader/bevoksning  

Små sandfiltre  

Filtre i vejbrønde 

Adsorptionsanlæg 

Andre filtre 

 Olieudskillere 

 Bassiner/vådområder 

Ved fuld udligning forstås en reduk-

tion af den hydrauliske belastning 

således at den afledte vandmæng-

de bliver reduceret med arealet på 

bygge- og anlægsprojektet indtil 

spildevandsplanens Φ-værdi er 

overholdt.  Dette kan ske ved både 
nedsivning og udledning 

http://www.esbjergkommune.dk/
http://www.esbjergkommune.dk/
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Sandfang 

Sandfang anvendes i forbindelse med alle regnvandsafløb for at få fjerne sand/grus 

fra regnvandet. 

Nedløbsbrønde har et sandfang, der tilbageholder sand og de forurenende stoffer, der 

kan bundfældes. Nedløbsbrønde er ikke særlig effektive og specielt ikke, hvis de ikke 
tømmes regelmæssigt. 

Filtrering 

Rensning i grønne arealer/regnbede: Græsklædte overflader kan både rense og for-

sinke regnvand. Rensningen sker ved at forureninger sedimenterer på overfladen. 

Her kan de dels nedbrydes, dels optages af bevoksningen. Vandhastigheden er lav i 
grøfter eller hulninger, og derfor er der stor forsinkelse på regnvandsafstrømningen. 

De grønne overflader kan også beplantes med forskellige planter, der medvirker til at 
fordele belastningen og modvirke erosion.  

Sandfiltre: Sand/grusfiltre er en effektiv måde at få fjernet urenheder fra regnvand 

på. Sand/grusfiltre kan være specielt byggede anlæg eller stenfyldte grøfter, hvor 

urenhederne filtreres væk, mens vandet synker i grøften og derefter nedsives eller 
ledes bort. 

Filtre i vejbrønde: Der findes forskellige filtre, som kan anbringes i vejbrønde og som 

kan fjerne olie eller tungmetaller. Brøndfiltre kan betragtes som et supplement til de 

øvrige rensemetoder. De kan kun benyttes i nedløbsbrønde, hvor udskiftning og ved-
ligeholdelse kan ske regelmæssigt. 

Dobbeltporøs filtrering: I Ørestaden findes der et forsøgsanlæg, hvor partikler, tung-
metaller m.v. i regnvand fjernes i et dobbelt-porøst filter. 

Olieudskillere 

Ved håndtering af olieforurenet regnvand fra befæstede arealer er olieudskillere en 

god rensemetode. Ved store arealer og store regnvandsmængder, skal udskillerne 

forsynes med omløb, så ”first flush” renses, og de efterfølgende store regnvands-
mængder ledes uden om udskilleren. 

Bassiner 

Til stærkt forurenet regnvand er bundfældning i bassiner en velegnet rensemetode, 

specielt hvis der er gode pladsforhold. Der skal være olieudskiller i tilknytning til bas-

sinet. Ved brug af bassiner er det muligt af få ca. 70 % udskillelse af suspenderede 

emner og ca. 30-50 % reduktion af tungmetaller. 

4.5 Screening af projekter 

Formålet med anvendelse af nedenstående screeningsmetode er at få beskrevet alle 

interesser og konflikter, når der skal udarbejdes byggemodninger / lokalplaner eller 

gennemføres afløbsrenoveringsprojekter, hvor der ikke er truffet beslutning om sepa-

ratkloakering, så der kan træffes den bedste beslutning.  

 

Der er 3 former for projekter der skal screenes: 

 

1. Byggemodningsprojekter, hvor en privat eller offentlig bygherre ønsker at etab-

lere boliger eller anden arealanvendelse.  
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2. Eksisterende spildevandskloakerede områder, hvor afløbsystemet skal renove-

res. 

3. Projekter der skal gennemføres som en følge af beslutninger vedtaget i spilde-

vandsplanen, nye tillæg til spildevandsplanen eller projekter afledt af f.eks. 

Klimatilpasningshandleplanen eller andre planer og beslutninger. 

 

Ad 1: 

Ved byggemodningsprojekter har Plan ansvaret for gennemførelsen af screeningen 

og om mulige interessenter vil indgå i en klimatilpasningsløsning. 

 

Plan har ansvaret for at oplysningerne indgår allerede i dispositionsplanen og/eller 

forhøringen af en lokalplan.  

 

Den endelige dispositions-/ lokalplan skal indeholde den bedste samlede løsning i 

forhold til afløbssystemet, klimasikring, placering af areal til grunde, infrastruktur, 

recipienter, grønne arealer, arealer til tekniske anlæg, hvordan regnvand overordnet 

skal håndteres, økonomi m.m. 

Ad 2: 

I projekter om renovering af afløbssystemer i spildevandskloakerede områder har In-

dustrimiljø ansvaret for gennemførelse af screeningen; herunder om mulige interes-
senter vil indgå i en klimatilpasningsløsning. 

Renoveringsprojektet udføres så efter den bedste samlede løsning i forhold til afløbs-

systemet, klimasikring, recipienter, grønne arealer, arealer til tekniske anlæg, hvor-
dan regnvand overordnet skal håndteres m.m. 

Ad 3: 

I projekter afledt af beslutninger i spildevandsplanen har Industrimiljø ansvaret for 

gennemførelsen af screeningen. 

 

Projekterne skal gennemføres i overensstemmelse med beslutningerne i spildevands-

planen, indeholdende bedste samlede løsning i forhold til afløbssystemet, klimasik-

ring, recipienter, grønne arealer, arealer til tekniske anlæg m.m. 

 

Som eksempler på forhold som en arealscreening skal indeholde kan nævnes: 

 

 Områdets geologi og mulighed for nedsivning. 

 Jordforureningsstatus V1 og V2. 

 Drikkevands interesser og sårbarhed. 

 Natura 2000 områder og § 3 områder. 

 Målsætning og tilstand af recipient. 

 Rekreative friarealer, grønne kiler o. lign. 

 Økonomi. 

 o. lign. 

 

De detaljerede oplysningskrav, der stilles i forbindelse med arealscreeningen, frem-

går af Esbjerg Kommunes hjemmeside – www.esbjergkommune.dk.  

 

Inden der foretages den ovennævnte screening er det vigtigt, at der på kommune-

planniveau foretages en indledende screening med det formål, at sikre at der ikke 

udlægges arealer f.eks. til bolig på arealer der er eller kan blive vandlidende. 

http://www.esbjergkommune.dk/
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4.6 Hydraulisk dimensionering af afløbsanlæg 

I Esbjerg Spildevands forsyningsområde udføres hydrauliske analyser og dimensione-

ring efter Spildevandskomiteens skrifter nr. 27, 28, 29, og 30.  

 

Dimensioneringspraksis vil løbende blive opdateret efter den aktuelle viden på områ-

det. Der henvises til Spildevandskomiteens skrifter. 

4.6.1 Beregningsniveauer 

Dimensionering af et kloaksystem skal som udgangspunkt altid være, iht. Spilde-

vandskomiteens skrifter for kloakdimensionering, på baggrund af en dynamisk rør-

model efter niveau 2. 

 

Følgende skal altid aftales og godkendes af Esbjerg Spildevand: 

 

 Stuvningsniveau - herunder anvendelse af edb-program til beregning af stuv-

ningsniveauet.  

 Såfremt der ønskes en mere simplificeret dimensionering efter niveau 1, fuldt 

løbende rør efter den rationelle metode. 

 Såfremt den hydrauliske beregning udføres efter niveau 3 og skrift 27. 

 Randbetingelser til eksisterende afløbssystemer samt recipientvandstande. 

4.6.2 Nedbørsdata 

Nedbørsdata vælges på baggrund af skrift nr. 28, 29 og 30. 

 

For niveau 2-beregninger gælder følgende: 

 

 Der anvendes lokale nedbørsintensiteter ved generering af CDS-regn efter 

Spildevandskomiteens senest opdaterede regneark (qlokal).  

 CDS-regnen skal have en opløsning på 1 minut og væres symmetrisk omkring 

maksimalintensiteten. 

 Varigheden af en regnserie sættes som anbefalet i skrift nr. 30. 

4.6.3 Sikkerhedsfaktorer og korrektionsfaktorer 

Ved dimensionering af afløbssystemerne skal der benyttes sikkerheds- og korrekti-

onsfaktorer som skal tilskrives afstrømningen fra den lokale regnserie (qlokal). 

Klimafaktorer (fklima) 

 Standardfaktor 

 

Høj faktor 

 

1 års hændelse 1,1 - 

2 års hændelse 1,2 - 

5 års hændelse 1,25 1,45 

10 års hændelse 1,3 1,7 

100 års hændelse 1,4 2,0 

Tabel 3. Klimafaktor. 

 

Som udgangspunkt anvendes standardfaktoren i Tabel 3 ved dimensionering. Dimen-

sioneringens ”robusthed” undersøges ved anvendelse af høj faktor og eftervises hvor 

der er behov for det. 
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Modelusikkerhedsfaktorer (fmodel) 

Modelusikkerhedsfaktoren tilpasses den aktuelle situation og model. Faktoren ligger 

mellem 1,0-1,2. Hvis ikke andet oplyses, benyttes 1,1. 

Fortætningsfaktor (ffortætning) 

Faktor for fortætning sættes i Esbjerg Kommune til 1,0. 

Regnseriefaktor (fregnserie) 

Denne korrektionsfaktor oplyses af Esbjerg Spildevand for aktuel varighed. Hvis der 

anvendes den regionale model til generering af CDS-regn, sættes faktoren til 1.  

Dimensionsgivende afstrømning 

Dimensionsgivende afstrømning beregnes herefter som: 

 

 qdesign = fregnserie 
 .  fklima  

.  ffortætning   
.  fmodel  

. qlokal 

4.6.4 Minimumskrav til fælles- og regnvandssystemers funktion 

De beregnede stuvningsniveauer og fyldninger for ledningerne skal efterleve de ge-

nerelle funktionskrav i Tabel 4. 

 

Afløbssystemtype Gentagelsesperiode ved 

beregningsniveau 1 for 

fuldtløbende rør 

Gentagelsesperiode ved be-

regningsniveau 2 for stuv-

ning til nærmeste dækselko-

te på hovedkloak 

Regnvandsledninger 

i separatsystemer 

T=1 år 

(højst en gang årligt) 

T=5 år 

(højst en gang hvert femte år) 

Fællesledninger i 

fællesystemer 

 T = 2 år 

(højst en gang hvert andet 

år) 

T=10 år 

(højst en gang hvert tiende år) 

Tabel 4. Minimumskrav til fælles- og separatesystemer. 

 

Når der kontrolleres for dimensioneringens ”robusthed” med høj klimafaktor og stuv-

ningskravet ikke efterleves, skal der udarbejdes et oversvømmelseskort, som viser 

udbredelse og dybder af terrænoversvømmelserne. Oversvømmelseskortene skal ud-

arbejdes ved kombinerede rør- og overflademodeller for T=5 eller 10 år, alt efter sy-

stemtype og T= 100 år. Der skal anvendes EDB-program godkendt af Esbjerg Spilde-

vand. 

 

I særligt udpegede områder, hvor f.eks. en sti- eller vejoverflade indgår i løsningen 

af afstrømningsforholdene ved ekstremnedbør, accepteres 0,1 meter vand på terræ-

net som middelværdi ved en 100-års hændelse. 

4.6.5 Hydrologiske beregningsdata 

Hydrologiske data er angivet i Tabel 5. De angivne befæstelsesgrader anvendes kun i 

de tilfælde, hvor der skal udføres en hydraulisk status model for et givet område, 

hvor den faktiske befæstelse afviger meget fra den i Tabel 6 angivne befæstelses-

grad. 

 

Gentagelsesperiode (år) 2 5 10 100 

Hydrologisk reduktionsfaktor 0,6-0,9 0,8-0,9 0,9 1,0 

 Afløbstid 

(min) 

Initialtab 

(mm) 

Befæstelsesgrad 

(%) 

Bygninger 7 0,6 100 100 
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og veje 

Andet  

befæstet 
7 0,6 100 100 

Bane-

arealer 
7 10 15 50 

Grønne 

områder 

beregnes med  

voverfl. = 1,0m/s 
30 5 30 

Søer,  

åbne bas-

siner mm. 

0 0 100 100 

Tabel 5. Hydrologiske reduktionsfaktor. 

4.6.6 Esbjerg Spildevands dimensioneringsgrundlag 

Når der dimensioneres kloakledninger i kloakoplande, hvor systemet tilhører eller lø-

ber til et system ejet af Esbjerg Spildevand, skal der anvendes data om arealanven-

delsen i Tabel 6. 

 

Kommuneplangrundlag 
(Kommuneplan 2012-
2024) 

Hovedstrukturinddeling 
Rammeinddelig 

Φ-værdi 
Inkl. Vejareal 

PE pr. bolig Spildevands afled-

ning 
(l/sek/ha) 

Centerområder: 
Bymidte 
Bydelcenter 
Lokalcenter 
Aflastningscenter 

 
0,90 
0,70 
0,70 
0,90 

  
1,0 
1,0 
0,6 
0,6 

Boligområder: 
Blandet boligområde 

Lavt boligområde 
Store parceller 

 
0,45 

0,40 
0,25 

 
50 

35 
5-10 

 
- 

- 
- 

Erhvervsområder: 
Erhvervsområde 
Lettere erhverv 
Havneerhverv 
Tekniske anlæg 

 
0,70 
0,70 
0,90 
0,70 

  
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

Offentligt formål: 
Offentlige institutioner 
og anlæg 
Grønt byområde 

 
0,70 

 
0,05 

  
0,6 

 
- 

Det åbne land: 
Jordbrugsområde 
Naturnetværk 
Sommerhusområde 
Stilleområde i det åbne 

land 
Landsbyer og det åbne 
land 
Skov 

 
- 
- 

0,35 
- 

0,35 
- 

 
 
 

15-25 
 

35 

 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

Tabel 6. Krav til afløbskoefficient (befæstelsesgrad) og spildevandsafledning. 

4.6.7 Dimensionering af bassiner 

Dimensionering af bassiner sker på beregningsniveau 1 ved anvendelse af spilde-

vandskomiteens seneste regneark og de tidligere omtalte sikkerheds-, korrektions- 

og klimafaktorer. 

 

På beregningsniveau 2 anvendes LTS-beregninger med lokal regnserie.  
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Gentagelsesperioden for overløb ved fastsættelse af nødvendigt bassinvolumen skal 

fremgå af udledningstilladelsen eller efter aftale med Esbjerg Kommune. Som ud-

gangspunkt anvendes et niveau på N = 1/5, som er et overløb hvert 5. år. 

4.6.8 Dimensionering af spildevandssystemer 

Dimensionering af spildevandssystemer skal tage hensyn til spildevandsmængder og 

eventuelt infiltrationsvand. Der skal benyttes time- og døgnfaktorer jf. ”Afløbsteknik”, 

Linde et al, Polyteknisk Forlag, 2002. I større bydele skal timefaktorer sættes under 

hensyntagen til områdernes størrelser og afstrømningstider.  

 

Der dimensioneres til 50 % ledningsfyldning i maksimalsituationen. 

4.7 Vejvand 

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen betegnes regnvand, der falder på befæste-

de arealer som bl.a. vejarealer som spildevand. Regnvandet fra vejene udgør ca. 40 

% af vandet der løber i Esbjerg Spildevands afløbssystem. 

 

Indholdet af forurenende stoffer i regnvand, der falder på veje, afhænger først og 

fremmest af trafikintensiteten. 

 

Af potentielle skadelige stoffer i vejvand kan nævnes suspenderet stof, fosfor, kvæl-

stof, klorid, olie, tjærestoffer, en række tungmetaller og organisk stof der bruger ilt, 

når det skal nedbrydes. 

 

Generelt er indholdet af forurenende stoffer i en størrelsesorden, hvor afledning til et 

forsinkelsesbassin inden udledning til et vandløb eller ved nedsivning gennem filter-

muld vil være tilstrækkelig rensning.  

 

Hvis afløbssystemet er fælleskloakeret bliver vejvandet afledt til renseanlæggene, 

men når det regner moderat til kraftigt sker der overløb af opspædet spildevand til 

vandløbet. I separatkloakerede områder bliver vejvandet som hovedregel ledt til vå-

de regnvandsbassiner, der er robuste og effektive anlæg til forsinkelse og rensning af 

vandet før udledning.  

 

I et vådt regnvandsbassin foregår en række renseprocesser, der i mange henseender 

kan sammenlignes med, hvad der sker i naturlige søer. En række af de forurenende 

stoffer kan dog ikke omsættes og vil derfor enten blive bundfældet eller udledt. 

 

Ved nedsivning benyttes grundvandet som modtager af det nedsivende vand, hvor-

ved der sker en beskyttelse af et vandløb, en sø eller havet. 

 

Vejvand fra villaveje med lav trafikintensitet, og hvor der ikke foregår glatførebe-

kæmpelse, kan nedsives gennem filtermuld. Vejvand bør derimod ikke nedsives fra 

veje, som er omfattet af den statslige og kommunale glatførebekæmpelse om vinte-

ren, idet klorid fra vejsalt ikke bliver tilbageholdt i filtermulden. 

4.7.1 Vejvandssystemer 

Formålet med et vejafvandingssystem er at lede regnvand, der falder på vejarealer, 

væk herfra.  

 

Afvandingssystemet er en del af vejanlægget, og tilhører dermed ejeren af vejen el-

ler vejbestyrelsen. I Esbjerg Kommune ejes og drives størstedelen af vejafvandings-

systemet af Vej & Park da langt de fleste veje er kommunale veje. 
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Der hvor Esbjerg Spildevand gennem ledningsregistrering har kendskab til, at vej-

arealer er tilsluttet Esbjerg Spildevands afløbssystem eller til et vejafvandingssystem 

med egen udledning, vil udledningspunkterne og vejafvandingsoplande fremgå af 

spildevandsplanens kortbilag. De udledte vand- og stofmængder findes i spilde-

vandsplanens udledningsskemaer på Esbjerg Kommunes hjemmeside – 

www.esbjergkommune.dk .  

 

Da Esbjerg Spildevand ikke har kendskab til alle vejafvandingssystemers placering 

indenfor Esbjerg Kommune, kan kravene til indholdet i spildevandsplanen ikke efter-

kommes udelukkende via kortbilag og udledningsskemaer. Vejafvandingssystemerne 

beskrives derfor generelt. 

 

I kloakerede byområder består vejafvandingssystemet hovedsageligt af rendestens-

brønde og tilhørende stik- og hovedledninger, som er tilsluttet Esbjerg Spildevands 

afløbssystem. Tilslutning sker enten via stik til/fra rendestensbrøndene eller som ho-

vedledningens tilslutning nedstrøms i en vej, hvorfra der udelukkende afledes vej-

vand. Skillelinjen mellem spildevandsforsyningens kloaksystem og vejafvandingsan-

lægget er selve tilslutningspunktet – både når hvert enkelt stik er tilsluttet og ved til-

slutning af hoved-vejafvandingsledning. 

  

Der er i byområderne enkelte offentlige veje, hvis afvandingssystemer ikke er tilslut-

tet spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. I landområder afledes vejvand ofte 

via åbne grøfter, hvor vandet enten nedsiver og/eller ledes videre ud i nærliggende 

vandløb. I begge tilfælde er det Vej & Park som kommunens vejbestyrer, der har an-

svaret for drift og vedligeholdelse af systemerne (inkl. evt. bassiner). 

 

Vejdirektoratet har ansvaret for drift og vedligehold med statsveje med tilhørende 

afvandingssystemer. Afvandingssystemerne har oftest egne udledninger til recipient, 

med tilhørende bassiner. En del af disse fremgår af spildevandsplanens kort- og ske-

mabilag.  

 

Ved private veje / private fællesveje ejes og drives vejafvandingssystemerne af de 

vejberettigede.  

4.7.2 Drift og indsatser 

Driftsmæssigt skal vejafvandingssystemet vedligeholdes, så dets funktion oprethol-

des. Sandfang tømmes typisk 1 gang årligt, bassiner oprenses efter behov og syste-

met repareres, når der observeres skader. 

  

Såfremt der ved tilsyn observeres tilstrømning af overfladevand fra ejendomme og 

arealer tilgrænsende vejarealet, er vejmyndigheden bemyndiget til at få dette stop-

pet. Overfladevand og spildevand må iht. Vejloven ikke ledes til veje eller tilhørende 

grøfter eller ledninger. 

 

Såfremt der ved tilsyn observeres udledning af vand fra matrikler til vejgrøft videre-

giver vejmyndigheden denne observation til Industrimiljø, så det ulovlige forhold iht. 

vejloven og spildevandsbekendtgørelsens § 27, stk. 2 kan blive bragt i orden. 

4.7.3 Nye vejanlæg 

Vej & Park vil i forbindelse med nyudstykninger og anlæg af nye vejanlæg så vidt 

muligt anvende LAR løsninger.  

 

http://www.esbjergkommune.dk/
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På Esbjerg Kommunes hjemmeside – www.esbjergkommune.dk - henvises til LAR i 

Danmark - www.laridanmark.dk, hvor der kan søge inspiration til og erfaringer om 

LAR-løsninger.  

 

Hvor LAR ikke er en egnet løsning etableres der forsinkelsesbassin eller andre anlæg 

til forsinkelse af overfladevand inden udledning til vandløb/recipient. 

4.8 Udledningstilladelser 

I forbindelse med fremtidige tilladelser til udledning af regnvand vil der som ud-

gangspunkt blive stillet krav om, at vandet afledes gennem regnvandsbassiner, som 

nævnt i ovenstående afsnit. 

 

Tilladelser til udledning af regnvand skal overholde de gældende retningslinjer i den 

gældende vandplan, som p.t. er Vandplan 2009-2015. De gældende retningslinjer 

indbefatter bl.a.: 

 

 Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal udlø-

bene som udgangspunkt forsynes med bassiner af passende størrelse med 

henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stoffer. Bassinstørrelse gradueres 

efter vandområdets følsomhed samt omfang af trafikbelastning i oplandet. 

 Bassiner på separate regnvandsudløb skal have en størrelse, så der som gen-

nemsnit højst sker overløb fra bassinet hvert 5. år (N=1/5 pr. år), beregnet 

med baggrund i regional CDS-regn. Med hensyn til udformning af bassiner for 

separat regnvand henvises til Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 

49/1992 om lokal rensning af regnvand. 

 Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal udledninger som udgangs-

punkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), svarende til naturlig afstrøm-

ning. 

 

Det bemærkes i forhold til hydrauliske belastninger har Esbjerg Kommune erfarings-

mæssigt i mange konkrete sager måtte skærpe ovenstående reduktion af udlednin-

ger fra regnvandsbassiner yderligere. Dette må også påregnes i fremtidige sager ef-

ter en konkret vurdering af den enkelte sag. 

 

Herudover stilles der krav jf. retningsgivende afgørelser fra Natur- og Miljøklagenæv-

net, som p.t. bl.a. indbefatter at bassiner for regnvand fra veje m.v. skal etableres 

med et permanent vådt volumen på ca. 200-300 m3 pr. ha reduceret oplandsareal og 

med en permanent vanddybde på 1-1,5 m, for at rense vandet. 

 

Desuden kan Natur og Vandmiljø sætte krav til udløbets placering i forhold til eksiste-

rende vandløsbund, samt til nødvendig erosionssikring.  

 

Herudover kan kommunen for særligt belastede vandløb stille skærpede krav og 

lempe krav ved direkte udledning til havet. 

 

Det er Natur og Vandmiljø, der som spildevandsmyndighed giver tilladelse til udled-

ning af spildevand og regnvand til vandløb, søer og havet. 

4.9 Udledning af regnvand 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at rent regnvand bør nedsives, hvis det er mu-

ligt. Nedsivning kan ske lokalt på den enkelte matrikel eller vej, men også centralt i 

store nedsivningsanlæg, der etableres og vedligeholdes af spildevandsforsyningssel-

skabet. 

http://www.esbjergkommune.dk/
http://www.laridanmark.dk/
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I nogen områder vil dette dog ikke være en mulighed på grund af jordbunds-, vand-

indvindings- og forureningsforhold.  

 

Når dette ikke er muligt, skal regnvandet afledes via spildevandsforsyningsselskabets 

regnvandsledning, hvis èn sådan findes. Der skal søges om tilladelse til udledning af 

vandet fra spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning til en recipient - sæd-

vanligvis vandløb eller havet, jf. afsnit 4.8. 

 

Sædvanligvis bliver der stillet krav om, at det separate regnvand bliver ledt igennem 

et bassin, inden udløb. Formålet er dels at udjævne den hydrauliske belastning af 

vandløbene, så man undgår erosion og store ændringer i vandføringen, men i lige så 

høj grad at rense vandet inden udløb.  

 

For de udledninger som ikke i tilstrækkelig grad renser vandet, så vandløbet ikke le-

ver op til den forventede miljøtilstand, vil kommunen tage udledningstilladelserne op 

til revurdering, efterhånden som der enten konstateres konkrete miljøproblemer eller 

behovet for afledning ændres. 

4.9.1 Regnvandsbassiner 

Ved planlægning af regnvandsbassiner er følgende faktorer afgørende for placeringen 

og behovet for bassinet:  

 

 Grønne områder som et led i klimatilpasning. 

 Naturbeskyttede områder så som § 3 områder og Natura 2000 områder. 

 Afvandingsforhold og rekreative værdier. 

 Ønske om rekreativ anvendelse af regnvand. 

 Muligheden for at kunne nedsive regnvand lokalt eller centralt. 

 Ønsket om større bassiner for flere deloplande / områder. 

 Afløbssystemets udformning – herunder placering, funktion, drift og økonomi. 

 og andre forhold 

 

Udformning af regnvandsbassiner skal ske efter vejledningen i Smukke byområder. 

De nærmere regler og vejledning om udformning mv. findes på Esbjerg Kommunes 

hjemmeside – www.esbjergkommune.dk  

 

Når Esbjerg Spildevand etablerer nye regnvandsbassiner og kanaler i offentlige grøn-

ne områder, har Teknik og Forsyningsudvalget besluttet at arbejdsdelingen er som 

følger:  

 

 Esbjerg Kommune opkøber arealet. 

 Esbjerg Spildevand har brugsretten. 

 Vej & Park står for design af anlægget og de tilstødende arealer, så de kan 

fungere som rekreative grønne arealer. 

 Esbjerg Spildevand bidrager med de tekniske detaljer og specifikationer til an-

lægget. 

 Esbjerg Spildevand projekterer og etablerer anlægget og de tilstødende area-

ler. 

Det tilstræbes, at kanaler får karakter af naturlige vandløb, så de også kan 

fungere som rekreative og biologiske elementer i landskabet. 

 Vej & Park vedligeholder, renoverer og renholder regnvandskanaler og anlæg-

genes tilstødende arealer.  

http://www.esbjergkommune.dk/
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 Esbjerg Spildevand har ansvaret for oprensning og vedligeholdelse af regn-

vandsbassiner, så de opfylder den tekniske funktion som dimensioneret og så 

tilgroning forhindres. 

 

For nærmere detaljer henvises til den indgåede aftale xx. xx 2015 mellem Esbjerg 

Spildevand og Vej & Park, Esbjerg Kommune.  

 

Hvad angår drift og vedligehold af eksisterende regnvandsbassiner, så kan de ”vokse 

ind i” en naturtilstand, og dermed blive omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

For at opfylde kravet til rensning skal regnvandsbassiner som udgangspunkt udfor-

mes som følger: 

 

 Med et permanent vådt volumen på ca. 200-300 m3 pr. ha reduceret oplands-

areal og med en permanent vanddybde på 1-1,5 m. 

 Med et stuvningsvolumen der sikrer et servicekrav på N = 1/5, dvs. højst 

overløb hvert 5. år. 

 

Som følge af retningslinjerne i den gældende vandplan jf. nedenstående afsnit, så 

kan en tilladelse til udledning af regnvand medføre skærpede krav til bassinets volu-

men. Endvidere kan der i nogle tilfælde være behov for, at der bliver etableret sand-

fang ved indløbet til bassinet for at effektivisere funktion og vedligeholdelse af bassi-

net. 

4.10 Ejendomme i det åbne land 

Spildevandsafledningen fra ejendomme i det åbne land, der ikke er tilsluttet et klo-

akopland i spildevandsplanen, reguleres efter bestemmelserne i miljøbeskyttelseslo-

ven og spildevandsbekendtgørelsen.  

 

Afledning og rensning af spildevand fra 

spredt bebyggelse har stor indflydelse 

på forureningstilstanden i vandløb og 

søer. 

 

I henhold til BBR er der i Esbjerg Kom-

mune ca. 3.600 ejendomme med private 

spildevandsanlæg. Heraf har lidt under 

halvdelen af ejendommene ældre private spildevandsanlæg, som ikke lever op til de 

nye skærpede rensekrav i spildevandsbekendtgørelsen. Spildevandsanlæggene er 

dog som udgangspunkt lovlige så længe de miljømæssigt fungerer tilfredsstillende. 

 

Natur og Vandmiljø kan kræve etablering af et nyt privat spildevandsanlæg, hvis: 

 

 Spildevandsanlægget ikke længere fungerer miljømæssigt forsvarligt 

 Der sker væsentlige ændringer på en ejendom, som har indflydelse på mæng-

den eller sammensætningen af spildevandsanlægget 

Rensetyper og renseklasser i det åbne land 

Der findes forskellige former for rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne 

land. 

 

Alle nye spildevandsanlæg skal som minimum leve op til spildevandsbekendtgørel-

sens skærpede renseklasser i Tabel 7. 

 

Ved det åbne land forstås ejendom-

me der ikke er tilsluttet spildevands-

forsyningsselskabets afløbssystem, 

men har private / fællesprivate løs-
ninger til håndtering af spildevand.  
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Renseklasse  BI5 Total fosfor Nitrifikation 

SOP  95 % 90 % 90 % 

SO  95 %   

OP  90 % 90 % 90 % 

O  90 %   

Tabel 7. Minimumskrav til renseklasser 

 

O: Reduktion af organisk stof  

P. Reduktion af fosfor  

SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation 
SOP: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation samt reduktion af fosfor 
 

En ny typegodkendt bundfældningstank renser alene ikke spildevandet tilstrækkeligt, 

og bundfældningstanken skal altid være efterfulgt af en renseløsning, som kan være:  

 

1. Nedsivningsanlæg i sivestrenge  

2. Biologiske sandfiltre (udledning)  

3. Pileanlæg med tæt membran (fordampningsanlæg)  

4. Pileanlæg med nedsivning  

5. Typegodkendte minirenseanlæg (udledning)  

6. Beplantet filteranlæg og rodzoneanlæg (udledning)  

 

Herudover kan man vælge at lede alt husspildevand til opsamling i en samletank, 

som tømmes med slamsuger efter behov. 

Denne løsning bør dog kun vælges ved et 

begrænset vandforbrug.  

 

I nogle tilfælde vil det være muligt at opnå 

tilladelse til at blive tilsluttet Esbjerg Spilde-

vand spildevandsanlæg, i form af en privat 

tilslutning.  

 

I Tabel 8 fremgår hvilke renseklasser de 

enkelte anlæg kan leve op til. 

 

 Renseklasse 

SOP SO OP O 

Pileanlæg  X X X X 

Nedsivningsanlæg  X X X X 

Minirenseanlæg *  X X X X 

Samletanke  X X X X 

Biologiske sandfiltre   X  X 

Rodzoneanlæg     X 

Beplantet filteranlæg   X  X 

Privat tilslutning til 

forsyningens spilde-

vandsanlæg  

X X  X X  

Tabel 8. Renseklasser for forskellige anlægstyper. 

*) Til den renseklasse de er typegodkendt til. 

 

Forudsætningen for at kunne give et påbud er, at en ejendoms spildevandsanlæg ik-

ke fungerer miljømæssigt forsvarligt. 

Ved privat tilslutning etablerer, 

ejer, driver og vedligeholder grund-

ejeren ledningen frem til tilslut-

ningsstedet på spildevandsforsy-

ningsselskabets brønd/ledning mod 

betaling af et reduceret tilslut-

ningsbidrag iht. takstbladet.  



 

Spildevandsplan 2016-2021 
Version 13 af 08.05.2015. 

 

 

  

I forbindelse med udstedelse af påbud er der 3 konkrete dokumenteringskrav, som 

skal være opfyldt: 

 
1. Ejendommens afløbsforhold og udledningssted skal være fastlagt.  

2. Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af recipienten. Udledningen 

skal alene bidrage til en faktisk forurening af et nedstrøms liggende vandom-

råde. Det er ikke afgørende for meddelelse af påbud, om den enkelte ejen-

doms bidrag til forureningen af den omhandlende recipient er stort eller lille, 

idet ingen ejendom har krav på en ret til at forurene i et eller andet omfang. 

Modtageren af et påbud kan derfor ikke stille krav om, at ejendommens bidrag 

til forureningen er dokumenteret gennem konkrete målinger eller analyser.  

3. Recipienten, der udledes til, skal være dokumenteret i et omfang, der gør, at 

den ikke opfylder den for vandområdet vedtagne målsætning. Forurening af 

recipienten skal være dokumenteret ved bedømmelse af miljøkvaliteten, og en 

vurdering i relation til den aktuelle målsætning for vandområdet.  

 

Disse dokumentationskrav er opfyldt gennem Statens udpegninger, gennem de tidli-

gere amters udpegninger i Regionplanerne og kommunernes kortlægning af spilde-

vandsudledningerne i oplandene. 

 

De udpegede ejendomme påbydes at etablere forbedret spildevandsrensning jf. mil-

jøbeskyttelseslovens § 30.  

 

I forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning jf. lovens § 30, skal på-

bud følges af et tilbud om kontraktligt medlemskab af Spildevandsforsyningsselska-

bet jf. § 7a i Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., nr. 633 

af 7. juni 2010.  

 

For at hjælpe økonomiske trængte husejere har Miljøministeriet vedtaget bekendtgø-

relse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for spilde-

vandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. Husejerne skal orienteres 

om reglerne inden der meddeles påbud. Hvis husejeren opfylder betingelserne kan 

påbudsfristen ikke fastsættes til mindre end 3 år. 

4.10.1 Tilbud om kontraktligt medlemskab 

I forbindelse med et påbud om forbedret spildevandsrensning jf. miljøbeskyttelseslo-

vens § 30, skal ejere af helårsboliger der alene afleder husspildevand til et udpeget 

forureningsfølsomt vandløb, sammen med påbud tilbydes kontraktligt medlemskab af 

spildevandsforsyningsselskabet. Medlemskabet er frivilligt.  

 

Ejer af en helårsbolig har 3 muligheder i forbindelse med tilbud om kontraktligt med-

lemskab: 

 

1. Ejer ønsker at modtage tilbud: Spildevandsforsyningsselskabet finansierer, 

etablerer, driver og vedligeholder den valgte renseløsning. Ejeren betaler selv 

for ny bundfældningstank mv. og herudover betales der tilslutningsbidrag og 

vandafledningsbidrag *.  

2. Ejeren ønsker ikke at modtage tilbud: Ejeren skal selv sørge for at etablere en 

renseløsning som lever op til den påbudte renseklasse.  

3. Ejeren ønsker at modtage tilbud, men foretrækker et andet anlæg end tilbudt 

af spildevandsforsyningsselskabet: Spildevandsforsyningsselskabet finansierer, 

etablerer, driver og vedligeholder den ønskede renseløsning. Ejeren betaler 
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kloaktilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag og en evt. forskel mellem den 

tilbudte og den ønskede spildevandsløsning *.  

 

Ved kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet skal ejeren, uanset 

renseløsning betale tilslutningsbidrag og efterfølgende vandafledningsbidrag. De gæl-

dende takster fremgår af Esbjerg Spildevands takstblad, som godkendes af bestyrel-

sen i Esbjerg Spildevand. 

 

*) Selv om der vælges medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet, har ejeren 

stadig visse forpligtelser:  

 

 Ejeren skal selv sørge for bortledning af tag- og overfladevand, da dette ikke 

er omfattet af et kontraktligt medlemskab.  

 Ejer har selv ansvaret for eventuel omlægning af kloakledninger og udskiftning 

af bundfældningstank. Ejeren forestår vedligeholdelse af ledningsanlæg og 

bundfældningstank. Spildevandsforsyningsselskabet forestår tømning af bund-

fældningstanken, som er indregnet i vandafledningsbidraget.  

 

Tilbud om kontraktligt medlemskab skal kun gives til helårsboliger. Ligeledes skal 

kravet til enkeltudleder være opfyldt for helårsboliger. Der skal således ikke gives til-

bud til sommerhuse, erhvervsejendomme eller til fælles udledninger fra helårsboli-

ger.  

 

Konstateres der ulovlige spildevandsforhold, som f.eks. udledning af spildevand på 

jordoverfladen eller afledning til offentlig vejgrøft, skal der ikke gives tilbud om kon-

traktligt medlemskab. 

4.10.2 Tømningsordning for private tanke til husspildevand  

Alle ejendomme med private spildevandsanlæg har pligt til at være med i den obliga-

toriske tømningsordning for bundfældningstanke og samletanke jf. ”Regulativ for 

tømning af private tanke til husspildevand”. Regulativet findes på Esbjerg Kommunes 

hjemmeside – www.esbjergkommune.dk  

 

Tømningsordningen administreres af Esbjerg Spildevand, mens håndhævelse af regu-

lativet administreres af Esbjerg Kommune.  

 

Regulativet omfatter hele kommunen og gælder for samtlige ejendomme med private 

spildevandsanlæg – herunder også sommerhuse. I Esbjerg Kommune er der registre-

ret ca. 3.600 bundfældningstanke og ca. 160 samletanke i den obligatoriske tøm-

ningsordning.  

 

I forbindelse med den obligatoriske tømning kontrollerer vognmanden anlægget for 

evt. fejl og mangler. Oplysninger om fejl og mangler noteres i en tømningsrapport 

som lægges i ejendommens postkasse, med oplysning at der skal ske udbedring af 

det observerede forhold. Samtidig sker der orientering til Esbjerg Kommune, som fo-

retager vurdering af, om der skal ske en henvendelse fra Natur og Vandmiljø til eje-

ren for at få forholdet bragt i orden. Henvendelsen kan, afhængig af fejlens karakter 

eller alvor være alt fra en henstilling til påbud eller indskærpelse. 

4.10.3 Privat tilslutning udenfor kloakeret opland 

Udenfor kloakeret opland kan der efter aftale gives tilladelse til privat tilslutning til 

Esbjerg Spildevands spildevandsanlæg.  

 

http://www.esbjergkommune.dk/
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Der må kun afledes separat spildevand til spildevandsforsyningsselskabets spilde-

vandsanlæg. Tagvand og overfladevand skal bortledes på egen matrikel, f.eks. i fa-

skiner eller ud over egen jord.  

 

Grundejer etablerer, ejer, driver og vedligeholder ledningen frem til tilslutningsstedet 

på spildevandsforsyningsselskabets brønd/ledning.  

 

Hvis flere grundejere går sammen om en fælles afløbsledning, skal der dannes et 

spildevandslaug, og der vil blive stillet vilkår om at der udarbejdes en tinglyst dekla-

ration og et landinspektørrids.  

4.10.4 Tag og overfladevand fra virksomheder i det åbne land  

Landbrug, minkfarme og øvrige virksomheder med store tagflader og større befæste-

de arealer skal som hovedregel etablere nedsivning af tag- og overfladevand på egen 

grund. 

  

Hvor dårlige nedsivningsforhold (leret jord, høj grundvandsstand) gør nedsivning 

vanskelig eller meget omkostningskrævende, kan der ansøges om tilladelse til udled-

ning til vandløb.  

 

Ved ansøgning om udledning af tag- og overfladevand til vandløb, vil ansøgningen 

blive vurderet ud fra risiko for hydrauliske problemer i vandløbet. Tilladelse til at ud-

nytte den samlede acceptable udledning til vandløbet forventes ikke at blive givet til 

en enkelt ansøger. 

 

Vurderes der at være risiko for hydrauliske problemer i vandløbet, kan der blive stil-

let følgende krav til udledningen: 

 

1. Tag- og overfladevand skal afledes gennem et forsinkelsesbassin med dykket ud-

løb til en afløbsbrønd med afløbsregulator. 

2. Afløbet skal kunne lukkes manuelt i forbindelse med uheld, såfremt der tilledes 

overfladevand fra befæstede arealer. Dette er ikke nødvendigt, såfremt der kun 

tilledes tagvand. 

3. Afløbet forsinkes til en  maksimal vandføring på 

a. 2 l/s ved udledning til små vandløb (vandløbstypologi 1 i vandplanen eller ikke 

medtaget i vandplanen). 

b. 5 l/s ved udledning til mellemstore vandløb (vandløbstypologi 2 i vandplanen). 

c. 10 l/s ved udledning til store vandløb (vandløbstypologi 3 i vandplanen).  

4. Forsinkelsesbassinet skal dimensioneres efter n=1/5 ved anvendelse af CDS-

regn.  

5. Overløbsrøret, der tilsluttes efter afløbsbrønden, må maksimalt være 110 mm.  

6. Udløbet i vandløbet skal være mindst 10 cm over regulativmæssig bundkote og 

udformes, så erosion af brinken og vandløbsbunden undgås.  

Tilladelse kan gives, hvor det vurderes, at udledningen ikke vil påvirke opfyldelsen af 

vandløbets målsætning negativt. 

  

Såfremt tag- og overfladevandet efter forsinkelsesbassinet ønskes tilledt eksisterende 

dræn, kræves desuden en medbenytteraftale i henhold til vandløbslovens bestem-

melser, hvis drænet krydser anden mands ejendom. 
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4.10.5 Udsprøjtningstilladelser 

Natur og Vandmiljø kan efter indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen og kredsdyr-

lægen meddele tilladelse til udsprinkling eller udsprøjtning af spildevand på jordover-

fladen uden jordbrugsmæssig værdi. 

 

En tilladelse er betinget af, at udsprinkling eller udsprøjtning ikke medfører eller in-

debærer en risiko for: 

 

 Forurening af grundvand 

 Forurening af overfladevand 

 Sundhedsfare for mennesker eller dyr 

 Gener for omkringboende 

 Overfladeafstrømning 

4.11 Håndtering af spildevand til og fra Esbjerg Kommune 

4.11.1 Håndtering af spildevand fra Fanø 

Fanø er omfattet af Fanø Kommunes Spildevandsplan 2007-2015, hvoraf det fremgår 

at afløbssystemet på Fanø er et separatsystem.  

 

Der er i 1993 indgået overenskomst mellem Fanø Kommune og den daværende Es-

bjerg Kommune omkring modtagelse og behandling af spildevand fra Fanø til Rense-

anlæg Øst i Esbjerg. 

 

Spildevand pumpes til Renseanlæg Øst via ”Novrupledningen”. Der er etableret måle-

station til måling af den indpumpede spildevandsmængde. Der afregnes i henhold til 

målt vandmængde. 

 

Den maksimalt tilladte indpumpningsmængde fra Fanø svarer til en belastning på 

8.000 PE, hvor en PE er defineret som 200 l/døgn og 60 g BI5/døgn eller 12 g N/døgn 

eller 4 g P/døgn. Renseanlæg Øst kan modtage og behandle spildevandet fra Fanø 

Kommune indenfor rammerne i udledningstilladelsen. 

 

Regn- og overfladevand fra veje, større befæstede arealer og enkelte ejendomme 

udledes via regnvandsledninger til Vadehavet eller nedsives lokalt. 

4.11.2 Håndtering af spildevand fra Grimstrup 

Spildevand fra Grimstrup renses på Årre Renseanlæg, som ligger i Varde Kommune. 

Drift og vedligeholdelse af Årre Renseanlæg vedrører ikke Esbjerg Spildevand. 

 

Der er indgået aftale med Varde Kommune om behandling af spildevand fra Grim-

strup på Årre Renseanlæg, der betales afledningsbidrag iht. den indgåede driftsaftale 

mellem Varde Kommune og Esbjerg Kommune. Der er etableret målestation til må-

ling af vandmængden, der pumpes til Årre Renseanlæg. Driftsaftalen er gældende 

frem til 1. januar 2017, hvor den skal forhandles på ny. 
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5 Målopfyldelse ift. sidste spildevandsplan 

 

I Spildevandsplan 2009-2015 var der opstillet 5 overordnede målsætninger, som ud-

stikker rammerne for aktiviteterne og omfatter både teknik, administration og drift.  

 

Nærværende kapitel beskriver først de overordnede mål samt understøttende aktivi-

teter og efterfølgende en beskrivelse af de eksakte handlinger der er gennemført i fo-

regående planperiode.  

5.1 Mål 

De 5 overordnede mål samt understøttende handlinger: 

1. Forbedre recipienternes vandkvalitet  

1. a: Sikre at afledning af urenset og fortyndet spildevand til grundvandet, vand-

løb, søer og havet begrænses mest muligt 

1. b: Sikre at afledning af overfladevand til vandløb og søer sker så skånsomt for 

recipienten som muligt 

 

Understøttes ved: I takt med separering af fælleskloakken nedlægges overløbsbyg-

værker hvorved udledninger af fortyndet spildevand til recipienter løbende begræn-

ses. Samtidig sikres det, at udledninger af separat regnvand fremadrettet sker under 

hensyntagen til recipienten. 

 

2. Sikkerhed for afledning af spildevand  

2. a: Sikre at driften af kloaknettet løbende optimeres 

2. b: Sikre at overvågning og styring af bygværker og ledninger baseres på og 

sikres ved bedst mulig teknologi 

2. c: Sikre at der udarbejdes en samlet plan for sanering af kloaksystemet, som 

skal danne grundlag for kommende års saneringstiltag 

2. d: Sikre at afledning af overfladevand ikke medfører oversvømmelse af vejnet-

tet 

 

Understøttes ved: Kloaknettet optimeres løbende og der anvendes den bedste tekno-

logi til styring, overvågning, drift og renovering - ud fra en opstilling af behov/værdi 

kontra investering (businesscase). Renovering af kloaknettet udføres i overensstem-

melse med den digitale investeringsplan som er tilgængelig for borgere, virksomhe-

der og rådgivere på internettet. Investeringsplanen opdateres årligt og afspejler den 

langsigtede separeringsplan og tager samtidig hensyn til input fra driften, borgere, 

ændret lovgivning m.m.  

 

3. Beskyttelse af grundvand  

3. a: Have fokus på, at spildevand afledes i tætte, separate systemer 

3. b: Have fokus på, at overfladevand bør, hvor det er muligt, nedsives for at bi-

drage til grundvandsdannelsen 

 

Understøttes ved: Vedligeholdelse og renovering af kloaknettet så spildevandet afle-

des i tætte ledninger, etablering af bassiner med nedsivning af regnvand hvor dette 

er muligt ift. vandindvindingsinteresser og grundvandstand. 

Esbjerg Kommune accepterer ligeledes nedsivning af regnvand på private grunde. 
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4. Naturbeskyttelse og rekreative kvaliteter  

4. a: Sikre at der er badevandskvalitet i Ho Bugt på strækningen mellem ”Menne-

sker ved Havet” og Marbækgård 

4. b: Sikre at behandling, transport og udledning af spildevand tager hensyn til og 

beskytter dyre- og planteliv 

4. c: Sikre at spildevandsanlæg indpasses arkitektonisk i bybilledet/naturen 

4. d: Sikre at overfladevand søges indarbejdet i byer og boligområder 

4. e: Sikre at spildevandsslam oparbejdes til et attraktivt produkt, der ikke giver 

miljømæssige problemer som følge af anvendelsen 

 

Understøttes ved: Løbende separatkloakering med deraf følgende nedlæggelse af 

overløbsbygværker, således at der ikke løber urenset fortyndet spildevand ud, som 

kan forringe badevandskvaliteten. Endvidere understøttes det gennem udformning af 

regnvandsbassiner, så de er indpasset naturligt i landskabet / omgivelserne. 

Slam anvendes primært til gødningsformål afhængigt af forureningsgraden. Er denne 

over grænseværdierne køres slam på deponi. 

 

5. Planlægning og administration  

5. a: Spildevandsplanen skal indeholde langsigtede mål og handlinger inkl. øko-

nomiske konsekvenser heraf, samt præcise og realistiske tidsplaner 

5. b: Spildevandsplanen skal være helhedsorienteret, hvorfor udarbejdelsen af 

planen og udmøntningen af handlingerne er baseret på samarbejde og tvær-

faglighed 

5. c: Ved valg af løsninger skal der redegøres for den miljømæssige effekt, og ef-

terfølgende dokumentering heraf 

5. d: Prioritering af indsatsen skal ske på baggrund af en vurdering af mest mulig 

miljø for pengene 

5. e: Ved valg af løsninger skal det sikres, at fremtidige drifts- og vedligeholdel-

sesudgifter i størst muligt omfang minimeres 

5. f: Myndighed og drift skal adskilles 

5. g: Spildevandsplanen skal udvikles, så det bliver et elektronisk baseret admini-

strativt værktøj i det daglige arbejde for alle relevante parter i Kommunen 

5. h: Spildevandsplanen skal revideres løbende og skal angive serviceniveauet i 

kloakoplande 

5. i: Grunddata skal løbende registreres elektronisk og synliggøres så de kan gen-

findes og anvendes af andre i nye sammenhænge, nu og i fremtiden 

5. j: Fællesprivate spildevandsanlæg, vejvandsledninger og lignende skal løbende 

findes, registreres og synliggøres i spildevandsplanen 

5. k: Spildevandsplanen skal løbende forbedres, så den bliver et brugervenligt, 

netbaseret redskab for borgere, virksomheder og rådgivere 

5. l: Ved valg af løsninger skal der i videst muligt omfang tages hensyn til ar-

bejdsmiljø 

5. m: Arbejdsprocesser skal udvikles og effektiviseres både administrativt og 

driftsmæssigt 

 

Understøttes ved: Vandsektorloven udmøntede sig i en adskillelse af myndighed og 

drift ved udgangen af 2009.  
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Der arbejdes med en digital spildevandsplan, hvor der løbende sker en opdatering af 

både grunddata og selve planen. Planen er elektronisk tilgængelig for alle brugere. 

Ved gennemførelse af spildevandsforsyningsselskabets projekter arbejdes løbende 

med optimering ift. miljø, arbejdsmiljø og kvalitet med fokus på både administration, 

udførelse og drift.  

5.2 Handlinger 

For at opfylde målsætningerne i Spildevandsplan 2009-2015 er gennemført/igangsat 

følgende handlinger: 

 

Undersøgelser og planlægning 

 Der arbejdes løbende med ajourføring af ledningsdatabasen, herunder scree-

ning af behov for deklarering af ledningsanlæg placeret udenfor offentlige 

vejmatrikler. 

 Investeringsplanen opdateres årligt og afspejler den langsigtede separerings-

plan og tager samtidig hensyn til input fra driften, borgere, ændret lovgivning 

m.m.   

 Fejlkoblinger indberettes løbende til Esbjerg Kommune når sådanne observe-

res – der har ikke været en optimal håndtering af disse indberetninger; her-

under opfølgning. I nærværende spildevandsplan indgår indsats over for fejl-

koblinger som en del af handlingsplanen. 

 Områder med potentiale for nedsivning er kortlagt – resultatet fremgår af 

rapport og tilhørende kort: ”Esbjerg Forsyning – Nedsivningsegnede arealer i 

Esbjerg Kommune – Fase 1”. Anvendes som internt arbejdsredskab i Esbjerg 

Kommune.  

 Ved ny-kloakering i landzone er der etableret spildevandskloak i landsbyerne 

Obbekær, Tved og Aalbæk. Regnvand skal nedsives eller afledes på anden vis. 

 Ved ny-kloakering i byzone vurderes nedsivningsmulighederne inden etable-

ring af kloak (kolonihaveforeningerne Skibhøj, Hedelund, Enggårdsparken, 

Veltofte og Sønderris er spildevandskloakerede i foregående planperiode, og 

der er etableret nedsivningsbassiner ved lufthavnen og i Guldager).  

 Spildevandsforsyningsselskabets bassiner og tilhørende udløbskanaler er sy-

net og registreret i ledningsdatabasen i foregående planperiode og aftale om 

fremadrettet drift af disse er indgået mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg 

Spildevand primo 2015. 

 Bygværker og pumpestationer tilses jævnligt for at sikre optimal drift/funktion 

af disse. 

 I foregående planperiode er udført værdi- og risikokortlægning som efterføl-

gende danner grund for en prioritering af indsatser mod oversvømmelser pga. 

klimaforandringer (jf. Kommuneplanændring nr. 2013.02). 

 Der arbejdes løbende med registrering af fællesprivate spildevandsanlæg. Ved 

renovering af kloaksystemet søges sådanne anlæg i videst muligt omfang 

nedlagt. 

 

Nedlæggelse af ti renseanlæg  

I henhold til Spildevandsplan 2009-2015 blev det besluttet at nedlægge 10 rensean-

læg i planperioden. Dette arbejde er påbegyndt med nedlæggelse af  renseanlægge-

ne i Egebæk-Hviding, Hunderup-Sejstrup, Roager, Spandet og Bramming Syd. Ren-

seanlæggene Nørre Vejrup, Endrup, Darum, Bramming Nord og Gørding er ved udlø-

bet af planperioden ikke blevet nedlagt. I overensstemmelse med Tillæg til Spilde-

vandsplan 2009-2015 vedr. separatkloakering er visionen at separere de fælleskloa-

kerede områder og nedlægge samtlige overløbsbygværker i kommunen og reducere 
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antallet af rensningsanlæg fra 15 til 1 inden for de næste 50 år. Nedlæggelse af ren-

seanlæg følger separeringstakten i områderne; således at der ikke pumpes unødige 

store mængder regnvand ind på renseanlæggene. 

 

Kloaksanering 

 Spildevandsforsyningsselskabets 10-årige investeringsplanlægning er afstemt 

med kloaksystemets tilstand/alder, driftsmæssige problemer, lovgivningspå-

krævede indsatser og mulighederne for investeringsbesparelser ved samgrav-

ning med andre aktører. 

 Separering af fælleskloakken pågår forud for nedlæggelse af renseanlæg, så-

ledes at der ikke pumpes unødigt store mængder regnvand ind på rensean-

læggene og for at mindske aflastningen af opspædet spildevand til recipien-

terne fra overløbsbygværkerne. 

 Spildevandskloakken separeres i områder hvor det har vist sig i praksis ikke 

at være muligt at nedsive, samt pga. vandindvindingsinteresser. 

 Spildevandsforsyningsselskabets bassiner og tilhørende udløbskanaler er sy-

net og registreret i ledningsdatabasen i foregående planperiode, og aftale om 

fremadrettet drift af disse er indgået mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg 

Spildevand primo 2015. 

 Bygværker og pumpestationer tilses jævnligt for at sikre optimal drift/funktion 

af disse. 

 

Nedsivning af regnvand  

 I fælles- og separatkloakerede områder accepteres nedsivning af regnvand på 

private matrikler. 

 

Ejendomme i det åbne land  

Jf. Spildevandsplan 2009 – 2015 var der opsat mål for indsatsen vedrørende afled-

ning af husspildevand fra ejendomme i det åbne land i de udpegede vandløbsoplan-

de.  

 

Vedtagelserne i Vandplanen omkring indsatsen overfor spredt bebyggelse er i 2015 

blevet indarbejdet i et tillæg til Spildevandsplan 2009-2015.  

 

 Esbjerg Kommune har afsluttet tilsyn ved samtlige ejendomme beliggende in-

denfor oplandene til de udpegede forureningsfølsomme vandløb, og har efter-

følgende meddelt påbud til de ejendomme hvor det er dokumenteret, at der 

sker afledning af spildevand til udpeget forureningsfølsomt vandløb. Hoved-

parten af de udpegede ejendomme i Regionplanen har efterkommet påbud om 

forbedret spildevandsrensning, mens de nye udpegninger i Vandplan 2009-

2015 har frist til den 31. oktober 2016. 

 

Naturbeskyttelse og rekreative værdier 

 Aflastningerne fra overløbsbygværket ved Havbakken er blevet lukket i 2015.  

 Kloakseparering af oplandet til overløbsbygværket ved Karl Andersens Vej er 

igangsat i 2014 og færdiggøres i indeværende planperiode. 

 Ved indberetninger af uhygiejniske forhold i recipienter til separatkloakerede 

områder spores og udbedres fejlkoblinger.  

 Udledningerne fra Renseanlæg Vest er undersøgt i foregående planperiode 

med fokus på badevandskvalitet. 
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 Ved ny-etablering og renovering af bassinanlæg indpasses anlæggene som en 

del af de rekreative områder og udføres iht. regelsættet i ”Smukke Byområder 

– vejledning for park- og vejelementer i lokalplanlægningen”. 

 Anvendelse af overfladevand i bybilledet har vist sig problematisk pga. forure-

ningsindhold og risiko for borgeres indtagelse af vandet. F.eks. anvendes 

brugsvand til vandskulpturen i IC Møllerparken.  
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6 Afløbssystemer 

Afløbssystemet i Esbjerg Kommune består primært af spildevandsforsyningsselska-

bets ledninger og spildevandsanlæg, men derudover også af:  

 

 Private ledninger og spildevandsanlæg. 

 Fællesprivate ledninger og spildevandsanlæg. 

 Industrielle ledninger og spildevandsanlæg. 

 Ledninger og spildevandsanlæg ifm. infrastrukturelle anlæg. 

 

Ved private ledninger og spildevandsanlæg forstås afløbssystemer på privat grund, 

hvor kun én ejendom er tilsluttet ledningen. Eksempel herpå er det interne afløbssy-

stem, som ejes, drives og vedligeholdes af den enkelte grundejer. 

 

Grænserne mellem spildevandsforsyningsselskabets og den private del af afløbssy-

stemet er fastlagt som illustreret på Figur 2 og Figur 3. 

 

 
Figur 2. Illustration af grænse mellem det private og spildevandsforsyningens afløbs-

system. 

Standardsituation: Snitflade er ved matrikelskel. 
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Figur 3. Illustration af grænse mellem det private og spildevandsforsyningens afløbs-

system. 

Stikledning forsyner to ejendomme på samme matrikel. Snitflade er ved matrikel-

skel, da der kun er tale om én matrikel selvom der er flere ejendomme på. Den in-

terne kloak er et fællesprivat anlæg. 

 

Ved fællesprivate ledninger og spildevandsanlæg forstås afløbssystemer på privat 

grund, hvor flere end én ejendom er tilsluttet. Eksempel herpå er interne afløbssy-

stemer, hvor to eller flere ejendomme har fælles tilslutning. Sådanne ledninger og 

anlæg ejes, drives og vedligeholdes af et privat spildevandslaug. 

 

Fællesprivate ledninger og spildevandsanlæg skal være tinglyst eller på anden måde 

dokumenteret på skrift. Forefindes der ingen skriftlig dokumentation på anlægget, 

betragtes anlægget som en del af spildevandsforsyningsselskabets afløbssystem. 

Eksempler på industrielle ledninger og spildevandsanlæg er: Udløbsledninger, interne 

ledninger og spildevandsanlæg til rensning eller forsinkelse inden tilslutning. Sådan-

ne ledninger og anlæg ejes, drives og vedligeholdes af ejer. 

 

Ved ledninger og spildevandsanlæg ifm. infrastrukturelle anlæg forstås systemer 

udelukkende anvendt til afvanding af veje, banelegemer, lufthavnsarealer, havne-

arealer og lign. Sådanne ledninger og anlæg ejes, drives og vedligeholdes af ledning-

sejeren. 

6.1 Status 

Ud af Esbjerg Kommunes samlede areal på xx hektar udgør det kloakerede areal i alt 

xx hektar, fordelt på følgende kloakeringsprincipper: 

 

 Xx % separatkloakeret 

 Xx% fælleskloakeret 

 Xx% spildevandskloakeret 

 XX% vejvandskloakeret 

 

Kloakeringsprincippet for hvert kloakopland fremgår af de digitale kort hørende til 

spildevandsplanen (se www.xxxxx), med følgende signaturer:  

 

 Separatkloakeret – lyseblå signatur 

http://www.xxxxx/
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 Fælleskloakeret – lysegrøn signatur 

 Spildevandskloakeret – turkis signatur 

 Vejvandskloakeret – grå signatur 

 

De planlagte oplandstyper vil være angivet på de digitale kort som stribede versioner 

af ovenstående farver. 

 

Forklaring af de fire kloakeringsprincipper 

Separatkloak: Spildevand fra ejendomme skal ledes til spildevandsforsyningssel-

skabets spildevandsledning og videre til behandling på renseanlæg. Regnvand fra 

ejendomme og vejareal kan ledes til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsled-

ning, hvorfra det udledes til recipient. 

 

Fælleskloak: Spildevand fra ejendomme skal, eventuelt sammen med regnvand fra 

både ejendomme og vejarealer, ledes fælles til spildevandsforsyningsselskabets fæl-

lesledning og videre til behandling på renseanlæg – evt. med overløb til recipient un-

dervejs. 

 

Spildevandskloak: Spildevand fra ejendomme skal ledes til spildevandsforsynings-

selskabets spildevandsledning. Afledningen af regnvand fra ejendommene er grund-

ejers eget ansvar.  

 

Vejafvanding: Regnvand fra vejarealer ledes til Vejmyndighedens regnvandsled-

ning. Oplandet har egen udledning og dermed egen udledningstilladelse. 

 

Kloakeringsprincipperne understøttes af signaturerne for afløbssystemet, idet spilde-

vandsforsyningsselskabets ledninger er hhv. røde (spildevand), grønne (fællesvand) 

og blå (regnvand). Afløbssystemer ejet af andre, f.eks. vejmyndigheden, private, 

staten fremgår med sort signatur. 

 

Spildevandsforsyningsselskabets afløbssystem jf. Tabel 9 består af ca. xxx km led-

ninger med tilhørende brønde. En del af afløbssystemet er etableret som tryklednin-

ger med tilhørende pumpestationer. 

 

Afløbssystemet  

Ledninger  Xxx km  

Kanaler Xxx km 

Brønde Xxx stk. 

Bygværker xxx stk. 

Trykledninger Xxx km 

Pumpestationer Xxx stk. 

Husstandspumpestationer Xxx stk. 

Bassiner Xxx stk. 

Tabel 9: Opgørelse over afløbssystemet - udtræk fra ledningsdatabase. 

 

Aldersfordelingen på spildevandsforsyningsselskabets ledninger er opgjort til følgen-

de:  

 

Størstedelen af spildevandsforsyningsselskabets ledningsnet i Esbjerg Kommune er 

etableret i 1960’erne og 1970’erne, hvor specielt Esbjerg voksede voldsomt. Normalt 

vurderes levetiden for ledningsanlæg at være ca. 100 år, men meget afhænger af 

omhyggelighed ved etableringen, jordbundsforhold, trafiklast, aggressiviteten af det 
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vand der løber i ledningen m.m. For pumpestationer, renseanlæg og bygværker er 

levetiden væsentlig kortere.  

Virksomheder med egne udledninger 

I Esbjerg Kommune findes virksomheder med egne afløbssystemer til udledning af 

spilde- eller regnvand; evt. med forudgående rensning. Oversigt over disse fremgår 

af bilag 12.4. 

 

6.2 Mål 

Vedligehold og drift 

Afløbssystemets hovedfunktion er at aflede spildevand til hhv. renseanlæg eller reci-

pient. Fungerer systemet ikke, opstår gener og potentielt sundhedsmæssige risici. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

1. At sikre at virksomheder og borgere kan aflede deres spildevand til et kloak-

net der bliver vedligeholdt, optimeret og som opretholder sin værdi. 

2. At overvågning og styring af bygværker og ledninger baseres på og sikres 

ved bedst mulig teknologi. 

3. At regnvandsbassiner opretholdes så funktionskrav opretholdes. 

 

Separatkloakering 

Kombinationen af de stigende nedbørsmængder og de til stadighed skærpede krav til 

udledning fra afløbssystemet til vandløb, søer og havet gør, at dele af den eksiste-

rende fælleskloak og renseanlægsstruktur ikke er tidssvarende.  

 

Fælleskloakken og renseanlæggene er ikke dimensioneret til at håndtere kraftige 

regnskyl, og den øgede nedbørsmængde afledt af klimaforandringerne vil kun gøre 

problemet større.  

 

Det øgede pres på afløbssystemet vil medføre dårligere rensning på renseanlæggene, 

hyppigheden af oversvømmelser vil stige og vandkvaliteten af vandløbene forringes, 

hvis der ikke gøres noget. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

4. At nedbringe mængderne af regnvandsopspædet spildevand der afledes til 

vandløb/havet og rensningsanlæg. 

 

Natur- og vandløbskvalitet 

En grundlæggende problemstilling, ved udledning af spildevand og regnvand, er på-

virkningen af natur, vandløb, søer og havet. Med renset eller urenset spildevand tilfø-

res næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, som vil påvirke miljøet i højere eller la-

vere grad. Et naturligt mål med en spildevandsplan er derfor at reducere disse på-

virkninger mest muligt. 

 

Effekterne af tilførte stoffer fra kloakken til vandmiljøet er mangfoldige. Recipienter-

nes type og størrelse er afgørende for, hvordan og i hvilken grad de påvirkes. De ef-

fekter der ses er eksempelvis næringspåvirkning, ophobning i sediment af miljø-

fremmede stoffer, tilstedeværelsen af sygdomsfremkaldende bakterier, fiske- og 
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smådyrsdødelighed ved iltsvind eller iltfattige forhold, og giftvirkningen fra forure-

nende stoffer som opløste metaller eller organiske forbindelser. 

 

Påvirkningen af natur og vandløb sker ofte ved overløb af opspædet spildevand fra 

fælleskloakken i forbindelse med tilførsel af regnvand som overskrider ledningernes 

kapacitet. Herudover kan afløbssystemet også påvirke pga. tekniske problemer, 

utætte ledninger eller fejlkoblinger, som medfører utilsigtede afledninger af spilde-

vand f.eks. igennem regnvandsledninger og regnvandsbassiner til vandmiljøet. 

 

De mulige påvirkninger bliver forsøgt undgået gennem optimering af driften og reno-

vering af afløbssystemet. Derfor vil mange mål og handlinger på øvrige områder også 

understøtte målet i dette afsnit, udover mål og handlinger som sigter specifikt mod 

natur- og vandløbskvalitet. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

5. At afledning af urenset og fortyndet spildevand til grundvandet, vandløb, sø-

er og havet begrænses mest muligt. 

 

Vandplan 2009-2015 og Vandområdeplan 2015-2021 

Vandplanerne skal forbedre det danske vandmiljø ved at forbedre de fysiske forhold, 

reducere udledningen af næringsstoffer fra kloaker og rensningsanlæg og sikre at 

indvindingen af vand ikke ”dræner” naturen for vand. 

 

I Esbjerg Kommune skal der i henhold til vandplanerne inden udgangen af 2021 fore-

tages en indsats over for regnbetingede udledninger af spildevand og udledninger af 

regnvand for at sikre, at en række vandløbsstrækninger kan opfylde miljømålet ”god 

økologisk tilstand”, hvilket er ensbetydende med, at både vandløbenes økologiske til-

stand og den kemiske tilstand er god. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

6. At de kloakrelaterede indsatser i vandplanerne bliver gennemført i planperi-

oden.  

 

Klimatilpasning 

I forbindelse med arbejdet omkring klimatilpasning i Esbjerg Kommune, er der udar-

bejdet oversvømmelseskort. Kortene viser, hvor vandet fra spildevandssystemet 

samt overskydende regnvand vil løbe hen ved en overbelastning i det pågældende 

kloaksystem. Kortene skal benyttes i forbindelse med Esbjerg Kommunes endelige 

klimatilpasningsplan.  

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

7. At reducere oversvømmelsesomfanget ved afledning af regnvand. 

 

Badevand 

Tre overløbsbygværker – OBV 9, OBV 10 og OBV 11 – har overløb af opspædet spil-

devand, når kraftige regnskyl overskrider kloakkens kapacitet. Disse overløb vil med-

føre, at opspædet spildevand efter yderligere fortynding i Fovrfeld Bæk løber ud i ba-

devandsområdet ved ”Mennesket ved Havet” og projekt Esbjerg Strand. Når det 

sker, medfører det sundhedsrisiko og der varsles badeforbud i området. 
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Udløbet fra Fovrfeld Bæk bliver i forbindelse med projekt ”Esbjerg Strand” flyttet 300 

meter mod nord, hvilket vil forøge risikoen for en forringelse af badevandskvaliteten 

både ved ”Mennesket ved Havet” og ved ”Esbjerg Strand”.  

 

Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand har fået undersøgt, hvad der skal til for at 

fremme badevandskvaliteten. I udredningsarbejdet er der peget på, at overløb fra de 

3 overløbsbygværker medfører øget sundhedsrisiko i badeområderne. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

8. At afklare mulighederne for reduktion af antallet af hændelser med sund-

hedsrisiko på badestrandene ved udløbet fra Fovrfeld Bæk foranlediget af 

overløb fra OBV 9, OBV 10 og OBV 11. 

9. At der på baggrund af afklaringen træffes beslutning om i hvilken takt hæn-

delser med sundhedsrisiko nedbringes.  

 

Nedsivning 

I by- og boligområder er det naturlige vandkredsløb blevet ændret, så en meget stor 

del af det regnvand, der falder i byerne, bliver afledt gennem afløbssystemer frem for 

at blive nedsivet. 

 

Denne afledningsform har medført, at de bynære vandløb i dag er hydraulisk bela-

stede, fordi der ikke er gennemført en tilstrækkelig hydraulisk reduktion inden udled-

ning til vandløbet, hvilket skader vandløbenes dyre- og planteliv. 

 

Ved at lade en større del af regnvandet nedsive, hvor det er muligt, vil en større del 

af regnvandet strømme naturligt gennem jorden til vandløbene. Samtidigt vil det 

areal, der skal anvendes til regnvandsbassiner kunne reduceres. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

10. At regnvand bliver nedsivet, hvor det er muligt, for at reducere belastningen 

af afløbssystemet og vandløb. 

 

Rekreative værdier 

Med Vision 2020 arbejder Esbjerg Kommune på, at Esbjerg By styrkes og udvikles 

som en storby, der kan tiltrække nye borgere, arbejdspladser og investeringer til he-

le regionen.  

 

Som et led i denne vision skal Esbjerg være en attraktiv storby at bo i, og hvor der 

bl.a. i den fremtidige planlægning og realisering af byrum og byområder skal sættes 

nye standarder for bæredygtig byudvikling og klimatilpasning, så vi får smukke om-

givelser i form af oplevelsesrige byrum. Som et led i dette indgår naturligt anvendel-

se af regnvand. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

11. At regnvand kan anvendes rekreativt i kommunens byer og boligområder, 

således at der skabes ”merværdi” til gavn for kommunens borgere og kom-

munens udvikling. 

 



 

Spildevandsplan 2016-2021 
Version 13 af 08.05.2015. 

 

 

6.3 Plan  

Vedligehold og drift 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

1. a. Der ageres hurtigt på henvendelser vedr. problemer i/med afløbssyste-

met. 

1. b. Driftsmæssige problemer med afløbssystemet registreres og bidrager til 

investeringsplanen 

1. c. Der investeres i afløbssystemet iht. investeringsplanen. 

1. d. Både drifts- og investeringsbudget tilpasses årligt efter behov og lovgiv-

ningen, herunder krav fra Forsyningssekretariatet. 

2. a. Kritiske punkter på afløbssystemet overvåges via SRO-systemet og er til-

knyttet et alarmsystem. 

2. b. SRO-systemet udbygges, tilpasses og optimeres i takt med udvidelse af 

afløbssystemet ved anvendelse af bedst mulig teknologi. 

3. a. Iht. aftale mellem Esbjerg Spildevand og Esbjerg Kommune oprenses og 

vedligeholdes bassiner så de opfylder den tekniske funktion som dimensi-

oneret. 

 

Separatkloakering 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

4. a. At separatkloakeringen udføres i overensstemmelse med investeringspla-

nen. 

 

Natur- og vandløbskvalitet 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

5. a. I takt med gennemført separatkloakering nedlægges overløbsbygværker. 

5. b. Afløbssystemet undersøges bl.a. vha. af tv-inspektioner og udbedres hvis 

nødvendigt. 

 

Vandplan 2009-2015 og Vandområdeplan 2015-2021 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

6. a. Oplandet til UM20 separatkloakeres og der etableres et regnvandsbassin 

med udledning til Nr. Bøel Bæk, der er i overensstemmelse med Vandplan 

2009-2015 retningslinjer.  

6. b. Oplandet til UM19 separatkloakeres og der etableres regnvandsbassin 

med udledning til Nr. Bøel Bæk, der er i overensstemmelse med Vandplan 

2009-2015 retningslinjer.  

6. c. Oplandet til UG27 separatkloakeres og der etableres regnvandsbassin 

med udledning til Krogsgaard Møllebæk, der er i overensstemmelse med 

Vandplan 2009-2015 retningslinjer.  

6. d. Oplandet til UG25 separatkloakeres og der etableres regnvandsbassin for 

opland G24 og G25 med udledning til Krogsgaard Møllebæk, der er i over-

ensstemmelse med Vandplan 2009-2015 retningslinjer.  
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6. e. Der laves en afskærende ledning til eksisterende regnvandsudløb UM16, 

UM04, UM14, UM13, UM05 og UM17, og der etableres et regnvandsbassin 

med udledning til Høe Bæk, der er i overensstemmelse med Vandplan 

2009-2015 retningslinjer.  

6. f. Der laves et fælles projekt i oplandet M11, hvor det eksisterende fælles-

kloaksystem omlægges til et regnvandssystem og der etableres et regn-

vandsbassin med udledning til Høe Bæk, der er i overensstemmelse med 

Vandplan 2009-2015 retningslinjer.  

 

Klimatilpasning 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

7. a. Der skal foretages en undersøgelse og vurdering af, hvordan oversvøm-

melsen af Bilka-krydset håndteres bedst muligt økonomisk og miljømæs-

sigt. På baggrund af undersøgelsen skal der udarbejdes en handlingsplan, 

der vedtages politisk, til udførelse inden for planperioden.  

7. b. Der skal foretages en undersøgelse og vurdering af, hvordan oversvøm-

melsen af Ribe N håndteres bedst muligt økonomisk og miljømæssigt. På 

baggrund af undersøgelsen skal der udarbejdes en handlingsplan der ved-

tages politisk.  

7. c. For de øvrige projekter, som vil blive vedtaget i medfør af klimatilpasnin-

gens handlingsplan, vil der efterfølgende blive udarbejdet et særskilt spil-

devandstillæg. 

 

Badevand 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

8. a. Esbjerg Spildevand udarbejder i samarbejde med Esbjerg Kommune et 

afklarende for-projekt, der belyser løsningsmulighederne til reduktion af 

antallet af hændelser med sundhedsrisiko i forhold til overløb fra OBV 9, 

OBV 10 og OBV 11. For-projektet skal koordineres med helhedsplanen for 

Fovrfeld ådal iht. handling 10.c. og 11.b. 

9. a. At der i overensstemmelse med beslutningen igangsættes de valgte løs-

ninger for OBV 9, OBV 10 og OBV 11 eller kloakoplandene hertil. 

 

Nedsivning 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

10.a. Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand arbejder sammen om opstilling 

af kriterier for hvor det kan anbefales at nedsive regnvand.  

10.b. Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand aftaler, hvordan resultatet af de 

opstillede kriterier skal formidles. 

10.c. Der igangsættes et arbejde med at udarbejde en helhedsplan for Fovrfeld 

ådal. Som en del af helhedsplanen skal det indgå som et element, at 

regnvandet helt eller delvist tilbageholdes i området. 

 

Rekreative værdier 

Der er planlagt følgende handlinger: 
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11.a. I forbindelse med etablering af nye boligområder vurderes om regn-

vandet kan anvendes rekreativt i området. 

11.b. Der udarbejdes en helhedsplan for Fovrfeld ådal. Som en del af hel-

hedsplanen skal det indgå som et element, at regnvandet helt eller 

delvist anvendes rekreativt i området. 
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7 Renseanlæg 

På renseanlæg renses og behandles spildevandet før det udledes til nærliggende re-

cipient. Rensningen foregår ved forskellige mekaniske, biologiske og kemiske proces-

ser. 

 

Esbjerg Kommune har indenfor den sidste spildevandsplanperiode foretaget en cen-

tralisering af rensestrukturen. Det betyder, at følgende renseanlæg er nedlagt: 

 

 Bramming Syd Renseanlæg 

 Hunderup-Sejstrup Renseanlæg 

 Spandet Renseanlæg 

 Egebæk-Hviding Renseanlæg 

 Roager Renseanlæg 

7.1 Status 

Rensning af spildevand 

Rensning af spildevand fra kloakerede oplande i Esbjerg Kommune foregår på i alt 11 

renseanlæg, hvor det ene er beliggende i Varde Kommune, jf. 4.11.2.   

 

Esbjerg Spildevand administrerer og driver i alt 10 renseanlæg i Esbjerg Kommune, 

jf. Tabel 10. Placeringen af renseanlæggene kan ses på nedenstående figur. 

 

Renseanlæg Kapacitet 

[PE] 

Belastning 2014 

Egenkontrol 

[PE] 

Recipient 

 

Renseanlæg Vest 290.000 178.442 Grådybet Tidevandsområde 

Renseanlæg Øst 125.000  29.836 Grådybet Tidevandsområde 

Ribe Renseanlæg 25.000 15.494 Ribe Vester Å 

Bramming Nord 8.000 1.936 Ilsted Å 

Gørding 2.000 774 Bramming-Holsted Å 

St. Darum 1.600 751 Mejeri-Tue-Bulgrøft 

Endrup  935 130 Sneum Å 

Vejrup 1.500 348 Sdr. Vejrup Bæk 

Gredstedbro 3.150 1.245 Kongeåen 

Mandø 320 55 Vandløbene bag gl. dige 

Tabel 10. Kapacitet, egenkontrol og recipient for renseanlæggene. 

 

Sikker drift af renseanlæggene opnås ved konstant fokus på at kunne modtage det 

tilledte spildevand og behandle det under anvendelse af færrest mulige ressourcer og 

udlede det med forureningskomponenter væsentlig under udlederkrav. 

 

Tabel 11 angiver udledte forureningsmængder fra alle renseanlæg i 2014. Tallene er 

fra egenkontrollen på renseanlæggene. 

 

Renseanlæg Vand 

[Tons] 

SS 

[Tons] 

Total-N 

[Tons] 

Total-P 

[Tons] 

BI5 

[Tons] 

COD 

[Tons] 

Renseanlæg Vest 10.271.404 40,1 41,6 3,3 28,0 275,0 

Renseanlæg Øst 4.887.198 21,6 20,5 1,0 9,2 128,1 

Ribe Renseanlæg 1.843.311 8,1 4,8 0,4 3,5 47,6 

Bramming Nord 678.413 3,4 1,5 0,2 1,9 12,3 
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Gørding 273.507 1,4 0,7 0,1 0,5 6,2 

St. Darum 279.134 1,6 3,5 0,3 0,6 6,9 

Endrup 69.350 0,3 0,7 0,0 0,1 1,6 

Vejrup 133.955 1,0 1,5 0,1 0,3 2,1 

Gredstedbro 337.230 1,0 0,8 0,1 0,6 6,0 

Mandø 6125 0,0 0,3 0,1 0,0 0,4 

Sum (Vadehavet) 18.779.626 75,0 73,7 5,7 45,3 484,4 

Tabel 11. Udledte stofmængder fra renseanlæggene i 2014. 

 

Idet alle recipienter har udløb til Vadehavet, angiver summen af de udledte mængder 

den samlede forureningsmængde, der udledes fra renseanlæggene til Vadehavet. 

 

Af Tabel 12 fremgår, at målene for udledning af BI5 og Total-kvælstof er nået, mens 

udledningen af Total-fosfor i nogle år ligger over det forventede og i andre år ligger 

under det forventede. Resultaterne er opnået under anvendelse af 25 % mindre 

energi svarende til 2,5 mio. kWh. 

 

 2007 

(Baseline) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

mål 

BI5 51,4 37 37 42 37 37 45 39,3 

Total-

kvælstof 

107,8 76 81 79 80 65 76 83 

Total-

fosfor 

8,7 4,9 5 9 6,8 4,4 5,7 5,0 

Tabel 12. Den samlede årlige udledning af BI5, Total-N og Total-P fra renseanlæggene de seneste år samt 
den målsatte udledning for 2015. 

 

Slam 

Slam er det restprodukt, som bliver til overs på renseanlæggene, når spildevandet 

renses. Slammet skal behandles, før det kan anvendes til gødningsformål. Behand-

lingen består i at udvinde tørstoffet, da slammet er meget vandholdigt. Ved benyttel-

se af slam til gødningsformål søges udspredning i områder udenfor områder med 

særlige drikkevandsinteresser. 

 

Håndteringen af slam fra renseanlæggene i Esbjerg Kommune sker som angivet i Ta-

bel 13.  

 

Renseanlæg Behandlingsmåde 

Renseanlæg Vest Slammineraliseringsanlæg i Måde/ Sibåndspresser 

Renseanlæg Øst Slammineraliseringsanlæg i Måde 

Bramming Nord Eget slammineraliseringsanlæg + sibåndspresser 

Gørding Eget slammineraliseringsanlæg + Geotube 

St. Darum Eget slammineraliseringsanlæg 

Endrup Til Bramming Nord 

Vejrup Eget slammineraliseringsanlæg 

Ribe Centrifuge 

Gredstedbro Til Ribe Renseanlæg 

Mandø Til Ribe Renseanlæg 

Tabel 13. Slambehandling på de enkelte renseanlæg  

 

Slammineraliseringsanlægget i Måde er det største af sin art i Danmark. Anlægget 

behandler spildevandsslam fra Renseanlæg Øst og Renseanlæg Vest, som pumpes 

dertil i trykledninger. Slammineraliseringsanlægget er taget i brug i 2004 og er i 
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stand til at modtage al overskudsslam fra Renseanlæg Øst og halvdelen af det biolo-

giske overskudsslam fra Renseanlæg Vest. Anlægget vil fortsat kunne modtage slam 

i 5 til 7 år endnu. 

 

Efter behandling benyttes slammet til gødningsformål på landbrugsjord eller deponi, 

afhængigt af forureningsgraden.  

Slammet inddeles i tre forureningskategorier: A-, B- og C-slam. A-slam kan køres di-

rekte til nyttiggørelse på landbrugsjord. B-slam skal efterbehandles og kan derefter 

køres til nyttiggørelse på landsbrugsjord. C-slam skal køres til deponi eller forbræn-

ding. 

 

Udover slam er der følgende andre reststoffer fra renseanlæggene: 

 

 Sand 

 Ristestof  

 Fedt 

 Skum (sendes tilbage til indløb) 

 

Sandet fra Renseanlæg Vest, Øst og Ribe Renseanlæg vaskes og godkendes som af-

dækningssand på lossepladser. Sandet fra de mindre anlæg køres på deponi. 

 

Ristestof fra alle renseanlæg afhentes som dagrenovation. 

 

Fedt fra Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst pumpes på rådnetanke, hvoraf der ud-

vindes biogas. Fedt fra Ribe Renseanlæg og de mindre anlæg transporteres til rådne-

tanken på Renseanlæg Øst. 

 

I Tabel 14 vises en opgørelse af restmængder for 2014, fordelt på hhv. Renseanlæg 

Vest, Renseanlæg Øst, Ribe Renseanlæg og de andre anlæg samlet. 

 

Renseanlæg Tørstof 

[Tons] 

Sand 

[Tons] 

Ristestof 

[Tons] 

Renseanlæg Vest 1.601 172 95 

Renseanlæg Øst 875 67 43 

Ribe Renseanlæg 319 30 0 

Andre renseanlæg 145 78 16 

Sum 2.940 347 154 

Tabel 14. Opgørelse over restaffald fra renseanlæggene  

7.2 Mål 

Nedlæggelse af renseanlæg 

I Vandplan 2009-2015 er der taget udgangspunkt i en basisanalyse med karakterise-

ring af overfladevandsområder og grundvandsforekomster, vurdering af menneskeli-

ge aktiviteters effekter på overfladevandets og grundvandets tilstand og vurdering af, 

om der er risiko for, at miljømålene ikke vil kunne opfyldes i planperioden. 

 

Det har således indgået i basisanalysen, at der i Spildevandsplan 2009-2015 skulle 

nedlægges 10 renseanlæg i Esbjerg Kommune i planperioden. Dette arbejde blev på-

begyndt med nedlæggelse af renseanlæggene i Egebæk-Hviding, Hunderup-Sejstrup, 

Roager, Spandet og Bramming Syd. De 5 renseanlæg er blevet nedlagt i takt med, at 

der er gennemført separatkloakering, så der ikke bliver pumpet unødigt store mæng-

der regnvand ind på renseanlæggene. 
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Med den politiske vedtagelse den 2. marts 2010 af tillæg om separatkloakering af 

fælleskloakerede områder i Esbjerg Kommune, blev det samtidigt besluttet, at ned-

læggelsen af renseanlæggene skulle følge separatkloakeringstakten. Derfor er rense-

anlæggene i Vejrup, Endrup, St. Darum, Bramming Nord og Gørding ikke blevet ned-

lagt i planperioden, som forudsat i basisanalysen. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

12. At ovennævnte renseanlæg bliver nedlagt i takt med at der er gennemført en 

separatkloakering. 

 

Tværkommunalt samarbejde 

Esbjerg, Varde, Billund og Vejen kommuner har sammen med de 4 kommuners spil-

devandsselskaber fået udarbejdet en analyse omkring mulige strukturer for spilde-

vandsrensning i det geografiske område de 4 kommuner dækker. 

 

Udgangspunktet for analysen har været den struktur der vil være gældende når de 

nuværende spildevandsplaner er gennemført. Dermed er der foretaget en markant 

reduktion i antallet af renseanlæg i hele området. I Esbjerg vil renseanlæggene i Es-

bjerg Vest, Esbjerg Øst, Gredstedbro og Ribe blive bibeholdt i den nuværende plan-

periode, mens øvrige renseanlæg nedlægges. Desuden bibeholdes renseanlægget på 

Mandø. 

 

Konklusionen fra rapporten er, at der vil være en betydelig driftsbesparelse i at cen-

tralisere spildevandsrensningen. Det kræver dog store investeringer at nå dertil. Der 

vil derfor være en lang tilbagebetalingstid på investeringerne. Samtidig er forudsæt-

ningen for gevinsten at spildevand og regnvand er separeret, hvilket også har en 

længere tidshorisont. 

 

De 4 forsyningsselskaber er på baggrund af analysen enige om, at 

 

 Der ikke bør foretages investeringer i spildevandsanlæg der forhindrer at man 

på sigt kan centralisere spildevandsrensningen. 

 Når der skal foretages større investeringer i eksisterende spildevandsanlæg, 

vil det i relevante delscenarier blive undersøgt om det er mere fordelagtigt at 

centralisere på tværs af kommunegrænserne. 

 

Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand vil inddrage analysens resultater i forbin-

delse med den fremtidige spildevandsplanlægning. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

13. At være positiv for tilledning og rensning af spildevand fra andre kommuner. 

 

Vedligehold og drift 

Renseanlæggene modtager og behandler det afledte spildevand og er dermed ”ende-

station” for Esbjerg Spildevands indflydelse på udledningerne til vandløb og havet. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

14. At have fokus på energiforbruget til driften af renseanlæggene. 

15. At have fokus på udledningerne fra renseanlæggene. 
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Badevand 

Ved kraftige regnskyl udledes der fra renseanlæg Vest mekanisk renset regnvands-

opspædet spildevand via udløbsøen samt biologisk renset spildevand til Fovrfeld 

Bæk. Disse overløb medfører, at spildevand efter yderligere fortynding i Fovrfeld 

Bæk / ved udløbsøen periodevis løber ud i og/eller strømmer ind i badevandsområdet 

ved ”Mennesket ved Havet” og ved ”Esbjerg Strand”. Når det sker, medfører det 

sundhedsrisiko og der varsles badeforbud i området. 

 

Udløbet fra Fovrfeld Bæk bliver i forbindelse med projekt ”Esbjerg Strand” flyttet 300 

meter mod nord, hvilket vil forøge risikoen for en forringelse af badevandskvaliteten 

både ved ”Mennesket ved Havet” og ved ”Esbjerg Strand”.  

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

16. At reducere antallet af overløb til Fovrfeld Bæk og mængden af mekanisk 

renset spildevand til udløbsøen fra Renseanlæg Vest. Målet er at reducere 

antallet af overløb og mængden af mekanisk renset spildevand med mere 

end 90 %. 

7.3 Plan 

Nedlæggelse af renseanlæg 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

12.a. At de mindre renseanlæg i Vejrup og Endrup bliver nedlagt, og at der 

etableres transportanlæg af spildevandet til Renseanlæg Øst i Esbjerg. 

 

Tværkommunalt samarbejde 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

13.a. Der skal gennemføres en analyse i planperioden for den fremtidige rense-

anlægsstruktur på tværs af Varde og Esbjerg Kommuner. 

 

Vedligehold og drift 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

14.a. At der konstant er fokus på at kunne modtage og behandle det tilledte 

spildevandet under anvendelse af færrest mulige ressourcer, herunder 

energiforbrug. 

15.a. At der konstant er fokus på at behandle det tilledte spildevand og udlede 

det med stofkoncentrationer væsentligt under udlederkravene.  

 

Badevand 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

16.a. På Renseanlæg Vest gennemføres et projekt som reducerer overløb af op-

spædet spildevand til Fovrfeld Bæk samt mængden af mekanisk renset 

spildevand der udledes via udløbsøen. 
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8 Det åbne land 

Spildevand i det åbne land omfatter husspildevand fra ejendomme, der ikke har mu-

lighed for at blive tilsluttet kloak. I stedet har disse ejendomme private spildevands-

anlæg, primært med bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke) med afledning til 

nedsivning i jorden, eller med udledning til markdræn eller vandløb, søer og havet. 

 

Det mekanisk rensede spildevand kan indeholde næringsstoffer og organisk stof som 

påvirker vandløbene, og kan have påvirkning på om de enkelte vandløb kan opfylde 

målsætningerne om god økologisk tilstand. 

8.1 Status 

I Esbjerg Kommune er der ca. 3.600 ejendomme i det åbne land med private spilde-

vandsanlæg.  

 

Udpegningerne i Ribe Amts Regionplan 2016 medførte, at der i Esbjerg Kommune er 

meddelt påbud til 434 ejendomme om forbedret spildevandsrensning. Indsatsen 

overfor disse ejendomme er stort set afsluttet, da der kun verserer enkelte ejen-

domme som endnu ikke har fået udført forbedret spildevandsrensning. Da påbuddene 

er meddelt inden vedtagelsen af de statslige vandplaner, er kommunen forpligtet til 

at håndhæve disse påbud. Ejendommen ligger i vandløbsoplandene på Kort 2. 

 

 
Kort 2. De vandløbsoplande med indsats overfor afledning af husspildevand, jf. Ribe Amts Regionplan 
2016. 

 

De supplerende udpegninger i Vandplan 2009-2015 og Vandomådeplan 2015-2021 

har medført, at der i 2015 er meddelt påbud til yderligere 37 ejendomme om forbed-
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ret spildevandrensning med frist for kravopfyldelse inden den 31. oktober 2016. Dis-

se ejendomme ligger i vandløbsoplandene på Kort 3. 

 

 

 
Kort 3. De vandløbsoplande med indsats overfor afledning af husspildevand, jf. Vandplan 2009-2015. Es-
bjerg Kommune har ikke fået udpeget yderligere indsatsområder i Vandområdeplan 2015-2021, hvor der 
skal ske en indsats overfor afledning af husspildevand fra spredt bebyggelse. 

 

Hovedparten af påbud er efterkommet ved, at der er etableret nedsivningsanlæg på 

de berørt ejendomme, idet forholdene i kommunen generelt er gunstige i forhold til 

at overholde spildevandsbekendtgørelsens bestemmelser.  

 

Det er en tendens til, at ejendomme som har en rimelig kort afstand til Esbjerg Spil-

devands afløbsledninger, foretrækker at efterkomme påbud ved privat tilslutning.  

 

Som øvrige løsninger vælger mange pileanlæg, beplantet filteranlæg eller minirense-

anlæg.  

 

Der har været enkelte ejendomme som har været i så dårlig stand, at ejerne i stedet 

har søgt om tilladelse til nedrivning af ejendommene, og på den måde efterkommet 

påbud. 
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6 ejendomme har benyttet sig af muligheden for at indgå kontraktligt medlemskab 

med Esbjerg Spildevand. 

 

Virksomheder med udsprøjtningstilladelser m.m. 

I det åbne land findes der virksomheder, som har fået tilladelse til at udsprøjte eller 

udsprinkle  overfladevand og drænvand til et vandløb. Oversigt over disse fremgår af 

bilag 12.4 

 

8.2 Mål 

Opfølgning på påbudssager 

 

Ifølge Vandplan 2009-2015 er der udpeget 5 områder, hvor der skal ske forbedret 

spildevandsrensning inden den 31. oktober 2016.  Følgende vandløb i Tabel 15 er 

udpeget:  

 

 Alslev Å ved Forumlund  

 Krogsgård Møllebæks nordlige del  

 Trækærvandløbet med tilløb fra Trækær Nørregrøft og Trækær Søndergrøft  

 Vester Vedsted Bæk  

 Høm Nørre Bæk og Høm Søndre Bæk  

 

Vandløb Antal berørte ejendomme 

Alslev Å ved Forumlund 3 

Krogsgård Møllebæk / nordlig del 16 

 Trækærvandløbet med tilløb 9 

Vester Vedsted Bæk 4 

Høm Nørre Bæk og Høm Søndre Bæk 5  

Tabel 15. Antal ejendomme hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

17. At gennemføre verserende og kommende påbudssager indenfor den af sta-

ten fastsatte tidsfrist. 

 

Forbedre recipienternes vandkvalitet 

Afledning af dårligt renset husspildevand fra ejendomme i det åbne land kan medføre 

dårlig tilstand i recipienterne, ligesom afledningerne kan medføre risiko for uhygiejni-

ske forhold. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

18. At forbedre spildevandsrensningen i det åbne land. 

 

Den obligatoriske tømningsordning 

Omkring halvdelen af ejendommene udenfor kloakeret opland har ældre private spil-

devandsanlæg, som ikke lever op til de gældende krav. Der findes ca. 1.000 ejen-

domme med ældre septiktanke og sivebrønde og ca. 700 ejendomme med ældre 
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septiktanke og udledning via markdræn eller med direkte udledning til vandløb. An-

læggene er dog fortsat lovlige, så længe de er driftsmæssige i orden.  

 

Flere års indberetninger fra tømningsordningen tyder imidlertid på, at der er drifts-

problemer med en del af de private spildevandsanlæg, og hvor det er konstateret at 

ejerne ikke frivilligt gør en indsats for drift og vedligeholdelse eller fornyelse af det 

private spildevandsanlæg. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

19. At de private spildevandsanlæg skal være i funktionsmæssig tilstand. 

 

Samarbejde med Byggeri 

I forbindelse med byggesager uden for kloakeret opland, skal samarbejdet mellem 

Byggeri og Miljø styrkes. Byggeri sender sagerne til høring ved Natur & Vandmiljø til 

vurdering af om et byggeprojekt medfører, at der samtidig skal stilles krav om etab-

lering af et tidssvarende spildevandsanlæg, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 2. Nye 

spildevandsanlæg skal leve op til de samme rensekrav, som gælder for ejendomme 

beliggende indenfor udpegede forureningsfølsomme vandløbsoplande. 

 

I Spildevandsplan 2016 – 2010 er der derfor opstillet følgende mål: 

  

20. At Natur & Vandmiljø skal høres i forbindelse med landzone- og byggesager i 

det åbne land. 

 

8.3 Plan 

Opfølgning på påbudssager 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

17.a. Påbudssagerne følges løbende gennem processen, og om nødvendigt vil 

der blive sendt påmindelser ud til de ejendomme som enten ikke har ind-

sendt ansøgninger eller mangler at indsende færdigmelding. 

 

Forbedre recipienternes vandkvalitet 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

18.a. Esbjerg Kommune vil løbende sammen med Esbjerg Spildevand vurdere 

om det skal besluttes at kloakere mindre bysamfund / sammenhængende 

bebyggelser. 

18.b. Konstateres der ulovlige afløbsforhold herunder uhygiejniske forhold, vil 

der blive meddelt påbud om ændring af afløbsforholdene med en tidsfrist 

på maksimalt 1 år.  

 

Den obligatoriske tømningsordning 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

19.a. Esbjerg Kommune vil løbende vurdere indberetningerne fra tømningsord-

ningen om fejl og mangler, og om nødvendigt påbyde ejerne etablering af 

nyt privat spildevandsanlæg. 
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Samarbejde med Byggeri 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

20.a. Der skal udarbejdes en procedure som sikrer, at Natur & Vandmiljø får 

sagerne i intern høring inden Byggeri meddeler en landzone- eller en byg-

getilladelse.  
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9 Planlægning og administration 

 

Ved udarbejdelsen af denne plan har der været fokus på et godt samarbejde omkring 

løsning af problemstillinger økonomisk og miljømæssigt bedst muligt. Der er ligeledes 

fokus på det samarbejde der også efter vedtagelsen af planen er nødvendigt, for at 

finde de bedste løsninger ved udarbejdelse af projekter, for at følge ordentligt op på 

de aftalte handlinger i planen samt at sikre tværfaglighed ved løsning af opgaverne 

og den nødvendige information til brugere af planen.  

 

Der er derudover ligeledes fokus på spildevandsplanen som et elektronisk arbejds-

redskab som skal være brugervenligt og hvor registrering af relevante oplysninger 

hele tiden forbedres og vedligeholdes.    

9.1 Status 

Implementering af spildevandsplanen 

I forbindelse med vedtagelse af tidligere spildevandsplaner er der kun i begrænset 

omfang foretaget en implementering hos brugere.  

 

Screening af projekter 

I forbindelse med opstart af f.eks. et byggemodningsprojekt, har der ikke været tra-

dition for, at man allerede ved opstart af projektet ser på de forskellige muligheder 

for bortskaffelse af overfladevand i et område. Dette bliver ofte først drøftet senere i 

forløbet. 

 

Udarbejdelse af informationsmateriale 

Der er i forbindelse med påbegyndelse af separatkloakering i Esbjerg Kommune ud-

arbejdet en informationsfolder ”Nu skal du snart separatkloakere på din grund”. 

 

Registrering 

Tilladelser til udledning registreres i Esbjerg Kommunes ESDH-systemet og delvis i 

forskellige skemaer.  

 

Registrering af afløbssystemet varetages af Esbjerg Spildevand. Systemet registreres 

iht. Dandas-modellen og anvendes af Esbjerg Spildevand ved projektering og plan-

lægning. Afløbssystemet udleveres desuden til eksterne parter via digital ledningsinfo 

på DIN Forsynings hjemmeside – www.dinforsyning.dk - samt via LER-forespørgsler, 

til ekstern anvendelse ved projektering/anlægsarbejder. 

 

Esbjerg Spildevand har i sidste planperiode påbegyndt registrering og GIS-kodning af 

hhv. kloaktilslutningsbidrag, fællesprivate anlæg og udledningstilladelser. Registre-

ringen er ikke komplet men pågår løbende, og er relevant ift. projektplanlægning og 

afregning. 

 

I forbindelse med påbud til grundejere om separatkloakering bliver koden for afløbs-

formen ændret i BBR, når vi får færdigmeldingen. 

 

http://www.dinforsyning.dk/
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Spildevandsplanen som arbejdsredskab 

Spildevandsplanens kortdel er kun tilgængelig digitalt og anvendes af Esbjerg Kom-

mune ved sagsbehandling, af rådgivere, borgere, ejendomsmæglere og advokater til 

forespørgsler vedr. kloakeringsforhold og plan for evt. separatkloakering  

 

Spildevandsplanens database anvendes til lovkrævede indberetninger til bl.a. PULS 

og PlanSystem DK. Spildevandsplanens tekstdel anvendes af eksterne rådgivere til 

f.eks. afklaring af dimensioneringskrav, tilslutningskrav m.m.  

 

Påbud om separatkloakering 

Industrimiljø meddeler påbud om at borgerne skal separere afledningen af spildevand 

og regnvand på egen grund, når Esbjerg Spildevand har gennemført separatkloake-

ring i et område. Den meddelte frist for gennemførelse af påbuddet er minimum 1 år. 

I kapitel 4.2.1 er der beskrevet den administrationspraksis som Industrimiljø anven-

der i disse sager. 

 

Status for de 2044 ejendomme hvor påbudsfristen er udløbet fremgår af Figur 4. Til 

uddybning af figuren kan nævnes, at en væsentlig del af de grundejere som ikke har 

reageret, i virkeligheden har fået separeret spildevandet og regnvandet på egen 

grund. De eller deres kloakmester har dog endnu ikke indsendt den nødvendige do-

kumentation. 

 

 
Figur 4. Status for sager om efterkommelse af påbud om separering af spildevand og 

regnvand på egen grund. 

 

Fejlkoblinger 

Fejlkoblinger i afløbssystemet opdages oftest ved at der opstår akutte problemer, 

som så skal løses. Der har aldrig været foretaget en systematisk registrering af fejl-

koblinger. 

4% 

75% 

8% 

13% 

Fristforlængelser 

Efterkommet påbud 

Kontakt med grundejer 

Ingen reaktion 
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9.2 Mål 

Implementering af spildevandsplan 

Nærværende spildevandsplan indeholder bl.a. en beskrivelse af administrationsgrun-

laget, samt mål og handlinger i planperioden. For at planen også følges op og admi-

nistrationsgrundlaget udbredes, er det vigtigt, at der holdes opfølgningsmøder mel-

lem Esbjerg Spildevand og Esbjerg Kommune og informationsmøder med borgere og 

brugere i øvrigt.  

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

21. At udmøntningen af handlingerne er baseret på samarbejde og tværfaglig-

hed. 

22. At borgere og brugere bliver introduceret til planens indhold. 

 

Screening af projekter 

I nærværende spildevandsplan er der i afsnit 4.5 beskrevet en screeeningsproces i 

forbindelse med projekter om byggemodning og ved gennemførelse af afløbssrenove-

ringsprojekter i spildevandskloakerede områder. Screeningen skal sikre, at der ved 

disse projekter altid findes den mest hensigtsmæsssige løsning vedr. bortskaffelse af 

overfladevand i området.  

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

23. At sikre, at der ud fra en helhedsorienteret betragtning vælges den mest 

hensigtsmæssige løsning til anvendelse og afledning af regnvand. 

 

Udarbejdelse af informationsmateriale 

For at forbedre servicen overfor brugere/borgere er det i nogle sammenhænge en 

fordel at udarbejde informationsmateriale. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

24. At der er fokus på udarbejdelse af relevant informationsmateriale. 

 

Registrering 

Spildevandsplanen og den bagvedliggende registrering af afløbssystemet, fællespri-

vate anlæg, kloaktilslutningsbidrag, BBR mv. anvendes løbende af Esbjerg Spilde-

vand ved gennemførelse af projekter. Registrering heraf har derfor høj prioritet. 

 

Ejendomsmæglere skal fremover skulle kunne trække ejendomsoplysninger fra BBR 

via DIADEM. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

25. At fællesprivate spildevandsanlæg, vejvandsledninger og lignende skal lø-

bende findes, registreres og være tilgængelige på digitale kort. 

26. At udledningstilladelser skal være tilgængelige på digitale kort. 

27. At spildevandstillæg skal være tilgængelige på digitale kort.  

28. At overholde lovbundne krav til indberetning i BBR. 
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Spildevandsplanen som arbejdsredskab 

Spildevandsplanen er kun digitalt tilgængelig og anvendes af både Esbjerg Kommune 

og Esbjerg Spildevand i det daglige arbejde med projekter og tilhørende sagsbehand-

ling og lovkrævede indberetninger. Eksterne brugere som f.eks. rådgivere, borgere 

anvender også planen. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

29. At overholde lovbundne krav til indberetning i PULS og Plansystem DK. 

30. At spildevandsplanen løbende udvikles, så det bliver et brugervenligt elek-

tronisk net-baseret redskab såvel internt i Esbjerg Kommune og hos Esbjerg 

Spildevand, som for borgere, virksomheder og rådgivere.  

31. Arbejdsprocesser skal udvikles og effektiviseres administrativt.  

 

Påbud om separatkloakering 

Det er vigtigt, at så mange grundejere som muligt får udført separeringen af spilde-

vandet og regnvandet på deres grund inden for den fastsatte påbudsfrist, da spilde-

vandsledningen vil blive overbelastet, når det regner kraftigt. I disse situationer kan 

det ikke udelukkes, at nogle borgere kan få problemer med opstuvning af spildevand, 

der er fortyndet med regnvand i deres kældre.  

 

På baggrund af den vedtagne administrationspraksis samt de erfaringer som Indu-

strimiljø har erhvervet gennem behandling af de hidtidige sager og gennem dialogen 

med borgerne og kloakmestrene vurderes det muligt, at gennemføre separatkloake-

ringssagen med minimale gener for borgerne. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

32. Minimum 80 % af de meddelte påbud skal være gennemført ved påbudsfri-

stens udløb og 95 % senest 3 mdr. efter påbudsfrist er udløbet. 

 

Fejlkoblinger 

Fejlkoblinger af spildevand på separate regnvandsledninger har den uheldige miljø-

mæssige konsekvens, at spildevand udledes urenset til et vandløb. Tilsvarende giver 

fejlkoblinger af regnvand på separate spildevandsledninger anledning til en forøget 

hydraulisk belastning med forøgede pumpetider og dermed energiforbrug under regn, 

evt. uhensigtsmæssige overløb til vandløb, søer eller havet. 

 

I Spildevandsplan 2016-2021 er der derfor opstillet følgende mål: 

 

33. At der igangsættes en indsats for opsporing, prioritering og udbedring af 

fejlkoblinger. 

 

9.3 Plan 

Implementering af spildevandsplanen 

 

Der er planlagt følgende handlinger: 
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21.a. Der afholdes opfølgningsmøder mellem Esbjerg Spildevand og Esbjerg 

Kommune hvert halve år startende fra den 01.01. 2016. 

21.b. Ved igangsætning af projekter inddrages faglig ekspertise fra forskellige 

faggrupper. 

21.c. Der afholdes informationsmøder internt i Esbjerg Kommune. 

22.a. Der afholdes informationsmøder med eksterne parter. 

22.b. Ved igangsætning af projekter skal det overvejes at inddrage borgerne. 

 

Screening af projekter 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

23.a. Ved opstart af alle byggemodningsprojekter samt gennemførelse af af-

løbsrenovering i spildevandskloakerede områder, hvor der ikke er truffet 

beslutning om separatkloakering følges proceduren beskrevet i afsnit 4.5. 

 

Udarbejdelse af informationsmateriale 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

24.a. At Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand i fællesskab udarbejder en ny 

informationsfolder vedr. separatkloakering og nedsivning på egen grund.  

24.b. At Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand i fællesskab udarbejder en in-

formationsfolder der fortæller om konsekvenserne ved afledning af spilde-

vand til regnvandsledningen. 

 

Registrering 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

25.a. At fællesprivate anlæg bliver løbende registreret og vist på digitale kort. 

25.b. At vejafvandingssystemer bliver løbende registreret og vist på digitale 

kort iht. indgået aftale mellem Vej & Park og Esbjerg Spildevand. 

26.a. At udledningstilladelser bliver registreret og vist på digitale kort senest 1 

måned efter at de er meddelt. 

27.a. At tillæg til spildevandsplanen bliver vist på digitale kort senest 1 måned 

efter at de er godkendt. 

28.a. Den lovbundne indberetning til BBR foretages løbende ved modtagelse af 

færdigmelding. 

 

Spildevandsplanen som arbejdsredskab 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

29.a. At lovbundne indberetninger til PULS og Plansystem DK bliver gennemført 

løbende. 

30.a. At forslag til forbedringer af den digitale spildevandsplan behandles på 2 

møder årligt mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand. 

30.b. At mulige forbedringer implementeres i den digitale spildevandsplan efter 

aftale mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand. 

31.a. At der udarbejdes en procedure for udarbejdelse af spildevandsplaner. 
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Påbud om separatkloakering 

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

32.a. At der 4 gange om året laves en statusopgørelse af de sager, hvor på-

budsfristen er overskredet.  

32.b. At såfremt det vurderes nødvendigt afholdes der informationsmøder med 

borgere og/eller kloakmestre med det formål at informere og afstemme 

forventninger i forbindelse med påbud om separatkloakering. 

 

Fejlkoblinger  

Der er planlagt følgende handlinger: 

 

33.a. Udarbejde en samlet status, prioriteringsrækkefølge og handleplan for re-

gistrerede fejlkoblinger i Esbjerg Kommune. 

33.b. Prioriteringen i handleplanen danner grundlag for udmøntningen i 

planperioden. 
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10 Økonomi og tidsplan 

 

Afsnittene 10.1 og 10.2 vedrører udelukkende økonomi og investeringsplan for Es-

bjerg Spildevand. Som spildevandsforsyningsselskab er Esbjerg Spildevand omfattet 

af ”Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold” og dermed underlagt 

prisloftregulering. 

 

Under nuværende takstniveau baserer investeringsplanen sig på følgende investerin-

ger pr. år i planperioden: 

 

 Til renovering og separatkloakering af afløbssystemer: 80 mio. kr./år. 

 Til nyanlæg af afløbssystemet: 10 mio. kr./år. 

 Til renovering og ny-investeringer på renseanlæg: 10 mio. kr./år. 

 

De planlagte renoveringer og separatkloakeringer fremgår af investeringsplanen i af-

snit 10.2 og er prioriteret iht. beskrivelsen i afsnit 10.1. 

 

I afsnit 10.3 er der foretaget en sammenstilling af samtlige handlinger i spildevands-

planen med angivelse af hvem der er ansvarlig og en angivelse af de forventede om-

kostninger og finansieringssammenhængen. 

 

I afsnit 10.4 er der foretaget en økonomisk opsamling for Esbjerg Spildevand  

10.1 Prioritering af kloaksanering 

Når Esbjerg Spildevand skal udvælge kloakledninger, som skal saneres, foretages en 

udvælgelse efter et eller flere forudbestemte parametre. 

 

Hele kloakanlægget i Esbjerg kommune, som tilhører Esbjerg Spildevand A/S, er re-

gistreret i en DanDas-afløbsdatabase. I forbindelse med opmålingen og brøndafrap-

porteringen, er der foretaget en fysisk tilstandsvurdering af langt de fleste brønde. 

Generelt er brøndtilstanden i afløbssystemet god.  

 

Derudover er stort set hele det fælleskloakerede hovedkloaksystem i Esbjerg Kom-

mune tv-inspiceret. Tv-inspektionen af hovedkloaksystemet blev påbegyndt for 20 år 

siden, og halvdelen af det spildevandskloakerede hovedkloaknet er ligeledes tv-

inspiceret. Derimod er kun en lille del af det separatkloakerede hovedkloaksystem tv-

inspiceret, og dette gælder også kloakstik.  

 

Der er endvidere opstillet hydrauliske beregningsmoddeller for stort set hele regn-

vandssystemet - og det fælleskloakerede afløbssystem, der tilhører Esbjerg Spilde-

vand. 

 

Kloak registreringsdatabasen er således et vigtigt værktøj i forbindelse med udvæl-

gelsen af saneringsmodne afløbsledninger, idet databasen er koblet på programmet 

IG Dandas som kan beregne afløbsledningernes fysiske tilstand på baggrund af tv-

inspektionen. Programmet beregner det Fysiske Indeks for den enkelte tv-inspicerede 

ledning ud fra gældende normer og standarder. Det Fysiske Indeks er et udtryk for, 

om ledningens fysiske og driftsmæssige tilstand er god eller dårlig. 

 

Det Fysiske Indeks beregnes ud fra skadesprocenten, som er baseret på tv-

rapportens observationer med forskellig vægt, afhængig af observationstypen. 
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Ved udvælgelse af ledninger/kloakområder, som skal kloaksaneres, har ledningernes 

fysiske tilstand første prioritet sammen med de lovgivningsmæssige bundne kloaksa-

neringstiltag fra f.eks. vandplanerne. 

 

Ved udvælgelse af afløbsledninger/områder som skal kloaksaneres indgår følgende 

parametre: 

 Kloakledningernes fysiske tilstand 

 Lovgivningsbundne kloaksaneringstiltag f.eks. Vandområdeplaner m.v.   

 Driftsproblemer i kloaknettet 

 Miljø, f.eks. aflastning af opspædet spildevand til recipient samt udledning af 

uforsinket overfladevand fra regnvandssystemet til recipienter. 

 Rotteproblemer 

 Hydrauliske problemer i kloaksystemet som medfører skadevoldende opstuv-

ning, f.eks. kælderoversvømmelser 

 Hydrauliske problemer i kloaksystemet som forårsager at service niveauet ik-

ke bliver overholdt. 

 Fremtidige klimaudfordringer 

 Badevandskvalitet 

 Samgravningsmuligheder med andre aktører 
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10.2 Investeringsplan 

 

Områdebetegnelse 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Darum       

Darum S, Vesterbyvej, Fejlbergvej 

og Gl. Darumvej 

x      

Darum Øst  x     

Darum Nord-Vest   x    

Darum Nord-Øst    x   

Bramming       

Etape 17 og Høe Bæk x      

Grimstrup       

Grimstrup      x 

Sejlstrup       

Sejlstrup  x     

Gørding       

Gørding Syd-Vest x      

Gørding Syd      x 

Guldager Kirkeby       

Guldagervej x      

Guldagerbyvej Øst   x    

Andrup       

Andrup Nord x      

Andrup Midt  x     

Andrup Syd   x    

Vester Nebel       

Vester Nebel     x  

Skads       

Skads     x  

Tjæreborg       

Tjæreborg Bymidte  x     

Ribe       



 

 Side 71 af 96 

 

Valdemar Sejrs Alle, Riddermansvej 

og Drost Pedersvej 

x      

Dr. Dagmarsvej og Seminarievej  x     

Linde Alle og Tangevej   x    

Saltgade, Seminarievej, Rosen Alle, 

Tved Gade og Sct. Jørgens Vej 

   x   

Stubs Alle, Sct. Catarinæ Plads, Sor-

tebrødsgade, Klostergade, Torvet, 

Skolegade, Sct. Laurentii Gade og 

Korsbrødregade 

    x  

Trykledninger       

Endrup-Vejrup x      

Tjæreborg-Darum    x   

Grimstrup-Endrup      x 

Esbjerg       

Højtoftevej x      

Kirsbærvej og Blommevej x      

Hjerting Nord-Vest x      

Kongensgade (etape 2) x      

Grønningen og Højvangs Parkvej  x     

Hjerting Strandvej  x     

N. A. Hansens Vej  x     

Morsøgade   x    

Boldesager Øst   x    

Østerbyen Øst   x    

Kongensgade (etape 3)   x    

Havdigevej    x   

Gl. Vardevej (delstrækning)    x   

Østerbyen Nord    x   

Østerbyen Sydøst     x  

Kongensgade (etape 4)     x  

Gl. Vardevej (delstrækning)      x 

Tabel 16. Esbjerg Spildevands investeringsplan for hvornår planlagte renovering og separatkloakering gennemføres i planperioden.   



 

 Side 72 af 96 

 

10.3 Handleplan med angivelse af udgifter 

 

Nr. Handlinger Igangsættes Ansvarlig Økonomi 

 Kapitel 6 Afløbssystemer    

1.a. Der ageres hurtigt på henvendelser vedr. problemer i/med afløbssystemet. Løbende ES Db. 

1.b. 
Driftsmæssige problemer med afløbssystemet registreres og bidrager til inve-

steringsplanen. 

Løbende ES Db. 

1.c. 
Der investeres i afløbssystemet iht. investeringsplanen. Løbende ES Ib. ca. 80 

mio. kr./år 

1.d. 
Både drifts- og investeringsbudget tilpasses årligt efter behov og lovgivningen, 

herunder krav fra Forsyningssekretariatet. 

Årligt ES Db. og Ib. 

2.a. 
Kritiske punkter på afløbssystemet overvåges via SRO-systemet og er tilknyttet 

et alarmsystem. 

Løbende ES Db. 

2.b. 
SRO-systemet udbygges, tilpasses og optimeres i takt med udvidelse af afløbs-

systemet ved anvendelse af bedst mulig teknologi. 

Løbende ES Db. og Ib. 

3.a. 
Iht. aftale mellem Esbjerg Spildevand og Esbjerg Kommune oprenses og vedli-

geholdes bassiner så de opfylder den tekniske funktion som dimensioneret. 

Løbende ES  Db. og Ib. 

4.a. 
At separatkloakeringen udføres i overensstemmelse med investeringsplanen. Løbende ES Ib. ca. 80 

mio. kr./år 

5.a. I takt med gennemført separatkloakering nedlægges overløbsbygværker. Løbende ES Ib. 

5.b. Afløbssystemet undersøges bl.a. vha. tv-inspektioner og udbedres hvis nød-

vendigt. 

Løbende ES Db. og Ib. 

6.a. Oplandet til UM20 separatkloakeres og der etableres et regnvandsbassin med 

udledning til Nr. Bøel Bæk, der er i overensstemmelse med Vandplan 2009-

2015 retningslinjer. 

2021 ES 24,5 mio. 

kr. og Ib. 

6.b. Oplandet til UM19 separatkloakeres og der etableres regnvandsbassin med ud-

ledning til Nr. Bøel Bæk, der er i overensstemmelse med Vandplan 2009-2015 

retningslinjer. 

2016 ES 3,5 mio. kr. 

og Ib. 

6.c. Oplandet til UG27 separatkloakeres og der etableres regnvandsbassin med ud-

ledning til Krogsgaard Møllebæk, der er i overensstemmelse med Vandplan 

2009-2015 retningslinjer. 

2016-17 ES 20,5 mio. 

kr. og Ib. 

6.d. Oplandet til UG25 separatkloakeres og der etableres regnvandsbassin for opland 

G24 og G25 med udledning til Krogsgaard Møllebæk, der er i overensstemmelse 

2017 ES 8,6 mio. kr. 

og Ib. 
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med Vandplan 2009-2015 retningslinjer. 

6.e. Der laves en afskærende ledning til eksisterende regnvandsudløb UM16, UM04, 

UM14, UM13, UM05 og UM17 og der etableres et regnvandsbassin med udled-

ning til Høe Bæk, der er i overensstemmelse med Vandplan 2009-2015 ret-

ningslinjer. 

2016 ES 12 mio. kr. 

og Ib. 

6.f. Der laves et fælles projekt i oplandet M11, hvor det eksisterende fælleskloaksy-

stem omlægges til et regnvandssystem og der etableres et regnvandsbassin 

med udledning til Høe Bæk, der er i overensstemmelse med Vandplan 2009-

2015 retningslinjer.  

2021 ES 9,6 mio. kr. 

og Ib. 

7.a. Der skal foretages en undersøgelse og vurdering af, hvordan oversvømmelsen 

af Bilka-krydset håndteres bedst muligt økonomisk og miljømæssigt. På bag-

grund af undersøgelsen skal der udarbejdes en handlingsplan, der vedtages po-

litisk, til udførelse inden for planperioden. 

2017 EK Pf. 1. 

7.b. Der skal foretages en undersøgelse og vurdering af, hvordan oversvømmelsen 

af Ribe N håndteres bedst muligt økonomisk og miljømæssigt. På baggrund af 

undersøgelsen skal der udarbejdes en handlingsplan der vedtages politisk. 

2016 EK Pf. 1. 

7.c. For de øvrige projekter, som vil blive vedtaget i medfør af klimatilpasningens 

handlingsplan, vil der efterfølgende blive udarbejdet et særskilt spildevandstil-

læg. 

Løbende EK Pf. 1. 

8.a. Esbjerg Spildevand udarbejder i samarbejde med Esbjerg Kommune et afkla-

rende for-projekt, der belyser løsningsmulighederne, til reduktion af antallet af 

hændelser med sundhedsrisiko, i forhold til overløb fra OBV 9, OBV 10 og OBV 

11. For-projektet skal koordineres med helhedsplanen for Fovrfeld ådal iht. 

handling 10.c. og 11.b. 

2016 ES Pf. 1. 

9.a. At der i overensstemmelse med beslutningen igangsættes de valgte løsninger 

for OBV 9, OBV 10 og OBV 11 eller kloakoplandene hertil. 

2018 ES Ib. 

10.a. Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand arbejder sammen om opstilling af kri-

terier for hvor det kan anbefales at nedsive regnvand. 

2016 EK Adm. 

10.b. Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand aftaler hvordan resultatet af de opstil-

lede kriterier skal formidles. 

2016 EK Adm./Pf. 2. 

10.c. Der igangsættes et arbejde med at udarbejde en helhedsplan for Fovrfeld ådal. 

Som en del af helhedsplanen skal det indgå som et element, at regnvandet helt 

eller delvist tilbageholdes i området. 

2016 EK Adm./Pf. 2. 

11.a. I forbindelse med etablering af nye boligområder vurderes om regnvan-

det kan anvendes rekreativt i området. 

Løbende EK Adm. 
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11.b. Der udarbejdes en helhedsplan for Fovrfeld ådal. Som en del af helhedsplanen 

skal det indgå som et element, at regnvandet helt eller delvist anvendes rekrea-

tivt i området. 

2016 EK Adm./Pf. 2. 

 Kapitel 7 Renseanlæg    

12.a. At de mindre renseanlæg i Vejrup og Endrup bliver nedlagt, og at der etableres 

transportanlæg af spildevandet til Renseanlæg Øst i Esbjerg. 

2016 ES 15 mio. kr. 

og Ib. 

13.a. Der skal gennemføres en analyse i planperioden for den fremtidige rensean-

lægsstruktur på tværs af Varde og Esbjerg Kommuner. 

I plan-

perioden 

ES Db. 

14.a. At der konstant er fokus på at kunne modtage og behandle det tilledte spilde-

vandet under anvendelse af færrest mulige ressourcer, herunder energiforbrug. 

Løbende ES Db. 

15.a. At der konstant er fokus på at behandle det tilledte spildevand og udlede det 

med stofkoncentrationer væsentligt under udlederkravene.  

Løbende ES Db. 

16.a. På Renseanlæg Vest gennemføres et projekt som reducerer overløb af opspædet 

spildevand til Fovrfeld Bæk samt mængden af mekanisk renset spildevand der 

udledes via udløbsøen. 

I plan- 

perioden 

ES 20 mio. kr. 

og Ib. 

 Kapitel 8 Det åbne land    

17.a. Påbudssagerne følges løbende gennem processen, og om nødvendigt vil der bli-

ve sendt påmindelser ud til de ejendomme som enten ikke har indsendt ansøg-

ninger eller mangler at indsende færdigmelding. 

Løbende EK Adm. 

18.a. Esbjerg Kommune vil løbende sammen med Esbjerg Spildevand vurdere om det 

skal besluttes at kloakere mindre bysamfund / sammenhængende bebyggelser. 

Løbende EK Adm. 

18.b. Konstateres der ulovlige afløbsforhold herunder uhygiejniske forhold, vil der bli-

ve meddelt påbud om ændring af afløbsforholdene med en tidsfrist på maksi-

malt 1 år. 

Løbende EK Adm. 

19.a. Esbjerg Kommune vil løbende vurdere indberetningerne fra tømningsordningen 

om fejl og mangler, og om nødvendigt påbyde ejerne etablering af nyt privat 

spildevandsanlæg. 

Løbende EK Adm. 

20.a. Der skal udarbejdes en procedure som sikrer, at Natur & Vandmiljø får sagerne 

i intern høring inden Byggeri meddeler en landzone- eller en byggetilladelse. 

2016 EK Adm. 

 Kapitel 9 Planlægning og administration    

21.a. Der afholdes opfølgningsmøder mellem Esbjerg Spildevand og Esbjerg Kommu-

ne hvert halve år startende fra den 01.01. 2016. 

Halvårligt EK Adm. 

21.b. Ved igangsætning af projekter inddrages faglig ekspertise fra forskellige fag-

grupper. 

Løbende EK  Adm. 
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21.c. Der afholdes informationsmøder internt i Esbjerg Kommune. 2016 EK Adm. 

22.a. Der afholdes informationsmøder med eksterne parter. 2016 EK Adm. 

22.b. Ved igangsætning af projekter skal det overvejes at inddrage borgerne. Løbende EK/ES Adm. 

23.a. Ved opstart af alle byggemodningsprojekter samt gennemførelse af afløbsreno-

vering i spildevandskloakerede områder, hvor der ikke er truffet beslutning om 

separatkloakering følges proceduren beskrevet i afsnit 4.5. 

Løbende EK Adm. 

24.a. At Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand i fællesskab udarbejder en ny in-

formationsfolder vedr. separatkloakering og nedsivning på egen grund. 

2016 EK Adm. 

24.b. At Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand i fællesskab udarbejder en infor-

mationsfolder der fortæller om konsekvenserne ved afledning af spildevand til 

regnvandsledningen. 

2016 EK Adm. 

25.a. At fællesprivate anlæg bliver løbende registreret og vist på digitale kort. Løbende ES Db.. 

25.b. At vejafvandingssystemer bliver løbende registreret og vist på digitale kort iht. 

indgået aftale mellem Vej & Park og Esbjerg Spildevand. 

Løbende ES Adm. 

26.a. At udledningstilladelser bliver registreret og vist på digitale kort senest 1 måned 

efter at de er meddelt. 

Løbende EK Adm. 

27.a. At tillæg til spildevandsplanen bliver vist på digitale kort senest 1 måned efter 

at de er godkendt. 

Løbende EK Adm. 

28.a. At lovbundne indberetninger til BBR foretages løbende ved modtagelse af fær-

digmeldinger. 

Løbende EK Adm. 

29.a. At lovbundne indberetninger til PULS og Plansystem DK bliver gennemført lø-

bende. 

Løbende EK Adm. 

30.a. At forslag til forbedringer af den digitale spildevandsplan behandles på 2 møder 

årligt mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand. 

Halvårligt EK Adm. 

30.b. At mulige forbedringer implementeres i den digitale spildevandsplan efter aftale 

mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Spildevand. 

Halvårligt EK Adm. 

31.a. At der udarbejdes en procedure for udarbejdelse af spildevandsplaner. 2016 EK Adm. 

32.a. At der 4 gange om året laves en statusopgørelse af de sager, hvor påbudsfri-

sten er overskredet.  

Kvartalsvis EK Adm. 

32.b. At såfremt det vurderes nødvendigt afholdes der informationsmøder med bor-

gere og/eller kloakmestre med det formål at informere og afstemme forvent-

ninger i forbindelse med påbud om separatkloakering. 

Løbende EK Adm. 

33.a. Udarbejde en samlet status, prioriteringsrækkefølge og handleplan for registre-

rede fejlkoblinger i Esbjerg Kommune. 

2016 EK Adm. 
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33.b. Prioriteringen i handleplanen danner grundlag for udmøntningen i plan-

perioden. 

2017-21 EK Adm./Pf. 2. 

Tabel 17. Samlet oversigt over handlinger med tilhørende tidsfastsættelse, angivelse af ansvarlig enhed som oplysninger om omkost-

ninger forbundet med handlingerne. 
ES = Esbjerg Spildevand, EK = Esbjerg Kommune, Adm. = administrative omkostninger hos EK, Pf. 1. = Projektfinansieres af EK og ES, Pf. 2. = Projektfinansieres af EK, 
Db. = Indeholdt i årligt driftsbudget for ES, Ib. = Indeholdt i årligt investeringsbudget for ES.  
 

10.4 Økonomisk opsamling 

Esbjerg Spildevand  

Esbjerg Spildevand investerer, i henhold til tiltagene i handleplanen, ca. 100 mio. kr./år., fordelt på ca. 80 mio. kr. på renoveringer og 

separatkloakering af afløbssystemet, ca. 10 mio. kr. på nye ledningsanlæg og ca. 10 mio. kr. på tiltag på renseanlæg. Dertil regnes 

med et årligt forbrug af Esbjerg Spildevands driftsbudget til de angivne ad hoc og/eller administrative tiltag i handleplanen. 

 

Tiltagene i handleplanen forventes at kunne indeholdes i Esbjerg Spildevands årlige budgetter og dermed indenfor nuværende takstni-

veau. Handlinger der er afledt af beslutninger vedr. klimatilpasning, badevandskvalitet eller i ”Helhedsplan for Fovrfeld ådal” kan dog 

medføre så væsentlige investeringer, at investeringerne skal omprioriteres eller dækkes via en takststigning. 
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11 Miljøvurdering 

 

Der er foretaget en screening af forslaget til spildevandsplan og der er udarbejdet en miljø-

rapport, jf. bilag 12.2. 

 

I miljørapporten vurderes, at de negative miljømæssige påvirkninger, som spildevandspla-

nen kan have på miljøet, er af mindre betydning, set i forhold til de positive effekter spilde-

vandsplanen vil få på Esbjerg Kommunes miljø. Der ændres derfor ikke yderligere på pla-

nens indhold. 

 

Planen vurderes desuden ikke at være i modstrid med de forskellige hensyn og målsætnin-

ger på en sådan måde, at der ikke kan findes løsninger herpå gennem den videre planlæg-

ning. 
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12 Bilag 

12.1 Ordforklaring 

 
Ord Forklaring 

BNBO BoringsNære Beskyttelses Områder 

Drænvand Nedsivende regnvand der samles i regnledninger, typisk om-

kring kældre, og ledes i afløbssystemet 

Faskine Anlæg, der anvendes ved nedsivning af regnvand. En faskine 

er et hulrum i jorden fyldt med f.eks. plastkassetter, der kan 

opmagasinere og nedsive vandet.  

Fælleskloakering En afløbsledning, hvor både regn- og spildevand afledes til 

renseanlægget 

Husspildevand Spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter 

Kloakopland  Et afgrænset afstrømningsområde, hvorfra der afledes spilde-

vand, regnvand eller en sammenblanding og vejvand, hvor 

kommunens spildevandsplan er gældende  

LER Lednings Ejer Register 

LAR Lokal Afledning af Regnvand – håndtering af regnvand så tæt 

ved kilden som muligt 

NFI Nitrat Følsom Indvindingsopland 

Processpildevand Spildevand fra erhvervsvirksomheders processer herunder fil-

terskyllevand og kølevand. 

Separatkloakering 2 afløbsledninger hvor regnvand og spildevand er adskilt 

Slam Restprodukt fra spildevandsrensning 

Spildevandskloakering 1 afløbsledning hvor kun spildevand afledes til renseanlægget 

SRO-system Styring – regulering- overvågning 

Stikledning Den ledning der går fra den private del af en ejendoms kloak-

system og ud til hovedkloakken 

Tag- og overfladevand Regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede 

arealer 

Åbne Land Ejendomme der ikke er tilsluttet spildevandsforsyningsselska-

bets afløbssystem, men har private/fællesprivate løsninger til 

håndtering af spildevand 

  

  

  

  

Tabel 18. Liste over betydningen af en række begreber.  
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12.2 Miljørapport 

Er under udarbejdelse på baggrund af screeningsskema nedenfor. 
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Bilag 1: screening og scopingskema 

Screeningsresultat 

 

Er planen omfattet af Miljøvurderingsloven? 

Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser? 
[MVL § 1.3, nr. 1] 
 

 

Nej 
 

 

Ja 
 
 

Planen er 
omfattet 
af loven 

      
 

Screeningsafgørelse i henhold til MVL § 3 

 

Miljøvurdering 
 

 

Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt? 

[MVL § 3.1, nr. 2] 
 

 

Nej 
 

 

Ja 
 

     

 
 
 
 
 

 
Er planen om-
fattet af lo-
vens § 3, stk. 

1, nr. 1 eller 3 
 
 
 
 

 
Ja 
  

 

Er der tale om mindre område på lokalt plan el-
ler små ændringer i gældende plangrundlag? 

[MVL § 3,2] 
 

 

Ja 
 

 

Nej 
 

     

 
Nej 
 

 

 

Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning 

på miljøet? jf. screeningsskema 

[MVL § 3,1, nr. 3 og § 3,2] 
 

 

Nej 
 

 

Ja 
 

 

 x 

x  

x  x 

  x 
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Kan planen medføre ændringer i el-
ler påvirkninger af: 
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Bemærkninger 
Begrundelser for vurdering, henvisning 
til hvorledes vurdering allerede indgår, 
eksempelvis andre planer, lovgivning 
mv. og/eller uddybning af hvad der bør 
undersøges nærmere. 
 

      

Biologisk mangfoldighed, flora, fau-
na 

     

Grønne byområder, dvs. grønne rekrea-
tive områder, kolonihaver, kirkegårde  

 
 
 
 
 
 
X  

 X   Der er i spildevandsplanen indarbejdet 
muligheder for anvendelsen af overfla-
devand til rekreative formål i byområ-
der, hvilket kan have positiv virkning i 
lokalområdet.(F) 
 
Spildevandsplanen vurderes at kunne 
medføre væsentlig indvirkning på ud-
pegning og udformning af grønne by-
områder i fremtidig planlægning, her-
under omfang, størrelse, anvendelse 
og beliggenhed.(K) 

Den biologiske mangfoldighed, herunder 
beskyttede arter 

  X   

Skovarealet    X  

Fredskov    X  

Internationale naturbeskyttelsesområder    X   

Naturbeskyttelsesområder, jf. planlovens 
§ 11a, punkt 13, dvs. arealer beskyttet 
af § 3, klitfredning og naturfredning  

  
X 
 
 

X   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
Ifm. etablering af anlæg (rensning, 
forsinkelse, nedsivning m.m.) jf. spil-
devandsplanen kan det være nødven-
ding at anvende arealer i naturområ-
der, som dermed vil blive påvirket.  
Ved screening (afsnit 4.5) af nye om-
råder eller områder hvor der ikke er 
besluttet hvilken kloakeringsform der 
skal anvendes– kan der indtænkes 
oversvømmelse af §3 områder, så de 
fremstår så naturligt som muligt.(F) 
 

Økologisk forbindelse    X X   

Potentielle naturområder    X X   

Potentielle økologiske forbindelser    X X   

Befolkningen      

Risiko for kriminalitet    X  

Trafikal tilgængelighed for alle   X  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Ifm. renovering af kloakledningsnettet 
kan der opstå trafikale udfordringer. 
Det er derfor vigtigt at der ifm. inve-
steringsplanlægningen tages højde for 
dette, sådan at de trafikale udfordrin-
ger begrænses mest muligt. 
Der kan opstå trafikale udfordringer 
ved drift af brønde/Pumpestationer – 
udfordringer vil både være for drifts-
personalet og de andre trafikanter.(F) 

Adgang til uddannelse og arbejde    X  

Menneskers sundhed      

Støjbelastning   
 
 
 
 
 
 
 

X   Ifm. renovering af kloakledningsnettet 
kan der være støjproblemer. I konkre-
te projekter håndteres problematikken 
af projektlederen bla. med baggrund i 
lovgivningen. 
For rensningsanlæggene forventes der 
i planperioden ikke at være væsentlige 
ændringer til støjbelastningen. (F) 
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X  
Midlertidige støjgener i forbindelse med 
udførelse af projekter på spildevands-
anlæg i forbindelse med etablering og i 
forbindelse med vedligehold af dis-
se.(I) 

Badevandskvaliteten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  
 
 
 
X 

X    Mål 8 og 9 for kloaksystemet og mål 
16 for renseanlæg (og tilknyttede 
handlinger) forventes på sigt at forbed-
re badevandskvaliteten ved ”Menne-
sket ved Havet” og ved den kommende 
strand ved ”Esbjerg Strand” . Da tilta-
gene for kloaksystemet forventes at 
strække sig ud over planperioden, er 
det usikkert, hvorvidt forbedringen kan 
måles i denne planperiode. 
Mål 10: Valg af nedsivning af regnvand 
i stedet for en regnvandsledning med 
udløb til badevandsområder vil fremme 
badevandskvaliteten, da regnvandets 
indhold af stoffer og mikroorganismer, 
optaget fra overfladerne (tage, veje og 
pladser), kan ende i badevandet. 
Mål 24: Hvis der med relevant informa-
tionsmateriale bliver fokus på at undgå 
forurenende stoffer til regnvandsled-
ninger, vil det gavne  badevandskvali-
teten overalt, hvor der er regnvands-
udløb til badestrand (evt. via vandløb) 
Mål 33: En indsats for at undgå fejl-
koblinger til regnvandsledninger vil li-
geledes gavne badevandskvaliteten. 
(N&V) 
 
Spildevandsplanen arbejder for en for-
bedring af badevandskvaliteten i Ho 
Bugt. 
Tiltag der har med separatkloakering 
vil på sigt forbedre badevandskvalite-
ten i Ho Bugt. (nedlæggelse af over-
løbsbygværker) 
Derudover reduceres overløb fra Ren-
seanlæg Vest, både til Fovrfelt Bæk og 
udløbsøen (Ho Bugt) (F) 
 
Spildevandsplanens fokus på separat-
kloakering forventes at få en væsentlig 
og positiv betydning for badevandskva-
liteten langs kysten nord for Es-

bjerg.(K) 
 
Positiv ændring: Handlinger i planperi-
oden vil forbedre badevandskvaliteten i 
området ved Esbjerg Strand og ”Men-
nesket ved Havet”.(I) 

Luftforurening i byerne   X   Øget transport i forbindelse med gen-
nemførelse af midlertidige projekter. 

Sunde boliger  X    
 
 
X 

Ved separatkloakering adskilles regn- 
og spildevand, derved undgås kontakt 
mellem spildevand og mennesker og 
dermed undgås også sygdom. (F) 

Trafiksikkerhed og trafikafvikling   X  X Se tidligere bemærkninger om trafik. 
(F) 

Rekreation og friluftsliv X  
 

 
 
 
 
 

   Udledning af vand til eksisterende 
grønne områder og parker vil begræn-

se den rekreative værdi og brug da så-
danne områder normalt ikke har stør-
relsen eller indretningen til også at 
kunne rumme forsinkelsesbassiner. 
Vi vil gerne et eller andet sted have 
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X  
 
 
 
 
 
 

problematiseret forslaget om at regn-
vand udledes til grønne arealer; det 
være sig bolignære friarealer, parker, 
grønne områder eller bynære naturom-
råder. Forslaget om udledning til disse 
arealer er godt, men det gælder ho-
vedsageligt ved nyanlæg. Det er de 
færreste eksisterende grønne anlæg af 
disse typer der har en rummelighed, så 
de – uden at miste deres rekreative 
brugsværdi – vil kunne rumme regn-
vandsbassiner/nedsivningsanlæg. Jo 

tættere på tætbyggede byområder 
man kommer, jo mere problematisk vil 
dette være. 
Der bør derfor i planen angives alter-
native løsninger herfor. 
Park er udmærket bekendt med at 
regnvands- og forsinkelsesanlæg  i så-
vel våde som tørre perioder kan have 
en rekreativ værdi. Områder der lejlig-
hedsvis oversvømmes kan dog kun i de 
færreste tilfælde anvendes til andet (fx 
boldspil), da risikoen for uønskede 
spildprodukter medført af vandet er til 
stede, og området derfor rent sund-
hedsmæssigt ikke kan anses for sik-
kert. Typisk vil Park indhegne sådanne 
områder af sikkerhedsmæssige grunde, 
og hermed kan området ikke indgå 
som en rekreativ del af et anlæg. 
Regnvandsbassiner med et permanent 
vandspejl kan indgå som et (smukt) 
element i et rekreativt område, men 
kun hvis området har den fornødne 
størrelse hertil. Dette er yderst sjæl-
dent tilfældet i de eksisterende bynære 
parker og grønne anlæg.  
Ligeledes bør det fremstå mere præcist 
i teksten, at der ved lokalplanlægnin-
gen og udstykningen af nye bolig- og 
erhvervsområder altid SKAL udlægges 
(rekreative)friarealer, grønne kiler og 
lignende, der er så store, så de foruden 
den rekreative brugsværdi også kan 
rumme vandforsinkende anlæg. Dette 
fremgår ikke tilstrækkelig tydeligt i 
Spildevandsplanen. 
Det synes heller ikke at fremgå, at 
”grønne tage” på især erhvervsbyggeri 
og større etageejendomme er en mu-
lighed for lokal forsinkelses af regn-
vand. Park skal anbefale at denne vin-
kel også medtages i planen. 
Dog skal det siges, at nogle steder kan 
regnvandsbassiner være et godt til-
tag.(V&P) 

 
I planen tales der om at fastlægge 
principper for en mere nuanceret hånd-
tering af regnvand. 
 Mht. dette, er det væsentligt, at der 
bl.a. ved lokalplaner bliver mulighed 
for af planlægge med regnvand til re-
kreative formål og grøn forskønnelse 
mm. når dette er hensigtsmæssigt for 
det konkrete sted.  
Så jeg vil anbefale, at der i de påtænk-
te principper, som nævnes, gives mu-
lighed for at tage hensyn til de konkre-
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te steders muligheder. 
Da det er meget svært på forhånd at 
udregne de enkelte steders muligheder 
i detaljerne, før de konkrete planer fo-
religger, kan jeg ikke udspecificere mit 
svar mere pt. – Derfor vil jeg gerne fo-
reslå, at der knyttes eksempel-
situationer til principperne, evt. i en 
senere fase.(Bp) 

Stråleniveau    X  

Skygge og lys    X  

Støvgener   
 
 
 
 
X 

X  Ifm. renovering af kloakledningsnettet 
kan der være støvproblemer. I konkre-
te projekter håndteres problematikken 
af projektlederen. (F) 
 
Midlertidige støvgener i forbindelse 
med udførelse af projekter på spilde-
vandsanlæg, hvor der ske opgravning 
og håndtering af jord og sand.(I) 

Andre gener eller sundhedsmæssige på-
virkninger 

X   X Positiv ændring: Risikoen for uhygiejni-
ske forhold bliver minimeret som følge 
af en adskillelse af spildevand og regn-
vand, f.eks. som følge af separatkloa-
kering, reduktion af udledning af regn-
vandsopspædet spildevand til vandløb 
og havet. 

Kloakrenovering minimere risikoen for 
gener fra rotter.(I) 

Grundvand, overfladevand, jordbund      

Grundvandskvalitet, herunder pesticid-
forurening 

 X  
 

  Det vurderes at påvirkningen af grund-
vandskvaliteten i sårbare områder 
håndteres tilfredsstillende vha. de ind-
førte restriktioner og rensningstiltag. 
For ikke sårbare områder vurderes at 
påvirkningen ikke umiddelbart vil væ-
sentlig. (N&V) 

Forurening af vandløb og søer med næ-
ringssalte og miljøfremmede stoffer 

X  
 
 
 

   (Forurening af vandløb og søer med 
næringssalte og miljøfremmede stof-
fer) 
Vedr. kap  
Kap. 6: Mængden af stoffer der tilføres 
vandmiljøet reduceres ved separatklo-
akering, som medfører færre overløb 
fra kloaksystemet. Dette gælder den 
generelle separatkloakering samt de 
specifikke handlinger som følge af 
Vandplan-indsatserne. Herudover til-
bageholdes en del stoffer fra regnvan-

det i regnvandsbassiner, hvor regn-
vand separeres fra og ledes i bassiner 
eller nedsives. 
Kap. 7: I forhold til den tidligere spil-
devandsplan er der ved denne plan en 
midlertidig øget udledning i visse om-
råder, da nogle mindre renseanlæg ik-
ke er nedlagt, som det ellers blev lagt 
op til i den tidligere spildevandsplan. 
Hvorvidt en forsinket nedlæggelse har 
betydet en ændring i den samlede ud-
ledning kan ikke siges på det forelig-
gende grundlag. I nærværende spilde-
vandsplan ændres målet til at nedlæg-
gelsen af de resterende renseanlæg 
følger takten af separatkloakeringen 
ifølge investeringsplanen. 
De planlagte handlinger i forhold til ba-
devand vil medføre en samlet redukti-
on af forureningen af området nord for 
Esbjerg Havn og ud for havnen. 
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Kap. 8: Den fortsatte forbedring af 
spildevandsrensningen i det åbne land 
samt kloakering af mindre bysamfund 
vil føre til en lokalt betydelig reduktion 
af forureningen tilført vandmiljø-
et.(N&V) 
 

Fysiske forhold i vandløb  X  
 
 
 
 
X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Udledning fra regnvandsbassi-
ner/forsinkelsesbassiner foregår ved 
naturlig afstrømning. Bassiner dimen-
sioneres efter krav opstillet i Spilde-
vandsplanen. (F) 
 
Separatkloakeringen og neddrosling af 
regnvandsudledningerne vil have en 
positiv effekt på vandløbenes fysiske 
forhold, idet erosion reduceres. Herud-
over fjernes den organiske påvirkning 
af vandløbet ifm. overløb. Herved und-
gås det at der opbygges et lag af slam 
på vandløbsbunden. 
Det bemærkes i øvrigt, at der generelt 
mangler viden om ilt- og temperaturni-
veauet i udløbsvandet fra bassiner, ka-
naler og rør, hvor der sker forsinkelse 
af overfladevandet. Store udsving i 
vandløbsvandets temperatur og iltind-
hold kan have væsentlig betydning for 
opfyldelse af vandløbenes målsætning. 
(N&V) 
Natur & Vandmiljø har forslag til æn-
dring af tekst vedrørende afsnit 4.10.4 
i spildevandsplanen. 

Kvælstofudledning x 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  
 
 
 
X 

 Kvælstofudledning har primært betyd-
ning for slutrecipienten, mens vandløb, 
hvortil udledningen sædvanligvis først 
sker, normalt ikke påvirkes. Slutreci-
pienten Vadehavet kan påvirkes af 
øget kvælstoftilførsel.  
De påvirkninger planen medfører følger 
umiddelbart de påvirkninger der er be-
skrevet under ’Forurening af vandløb 

og søer med næringssalte og miljø-
fremmede stoffer’.  
Dog påpeges at kvælstof regnvand kun 
i begrænset grad tilbageholdes i regn-
vandsbassiner, og kvælstof fra afledt 
regnvand ledes derfor relativt ureduce-
ret ud i vandmiljøet. Ud af den samle-
de belastning af slutrecipienten med 
kvælstof, vurderes kvælstof fra regn-
vandsudløb dog at være meget be-
grænset.  
Desuden ses det særligt for nogle af de 
mindre renseanlæg som endnu ikke er 
nedlagt, at de har et væsentligt højere 
specifikt kvælstofindhold i udledningen. 
Det gælder anlæggene St. Darum, 
Endrup og Vejrup (samt Mandø, men 
dette planlægges ikke nedlagt). Den 
totale mængde udledt spildevand fra 
disse anlæg er dog relativt lille set i 
forhold til de to centrale anlæg i Es-
bjerg by. Alligevel skønnes forsinkelsen 
af nedlæggelsen af de tre renseanlæg 
årligt at medføre en mertilførsel af 
kvælstof til recipienten på i alt ca. 1,5 
ton Total-N. 
Kap 6 
Kap 7 
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Kap 8 
 
Kvælstof forsøges tilbageholdt ved 
etablering af regnvandsbassin med et 
stort vådvolumen. Bassiner dimensio-
neres efter retningslinier i Spilde-
vandsplanen. (F) 

Udledning af miljøfremmede stoffer X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Samlet udledning vurderes (reduceres 
pga. centralisering og regnvandsbassi-
ner?) 
Miljøfremmede stoffer dækker over en 
bred vifte af stofgrupper, og kendska-
bet til udledning af disse fra rensean-
læggene er meget begrænset. De ind-
går ikke i anlæggenes løbende egen-
kontrol. De har ligesom kvælstof pri-
mært betydning for slutrecipienten, 
mens vandløb, hvortil udledningen 
sædvanligvis først sker, normalt ikke 
påvirkes. Slutrecipienten Vadehavets 
vandfase såvel som sediment og biota 
kan påvirkes af de miljøfremmede stof-
fer.  
De påvirkninger planen medfører følger 
umiddelbart de påvirkninger der er be-
skrevet under ’Forurening af vandløb 
og søer med næringssalte og miljø-
fremmede stoffer’.  
Kap 6 
Kap 7 
Kap 8 (N&V) 

Kloakledningers vedligeholdelsesmæssi-
ge tilstand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
X  

X    De miljømæssige påvirkninger på 
grundvand, recipienter m.m. fra utætte 
kloakledninger kendes ikke i detaljer.   
I planperioden vil kloakledningsnettets 
fysisk tilstand blive forbedret. Dette 
sker ud fra en prioritering af de eksi-
sterende ledningers fysiske tilstand. 
Således at områder med de dårligste 
ledninger prioriteres højest og dermed 
renoveres først. 
Lovgivning og andre beslutninger kan 

ændre prioriteringsrækkefølgen.(F) 
 
Positiv ændring: Kloakinspektioner af-
dækker ledningernes tilstand og vil 
medføre at kloakledninger bliver reno-
veret så ledninger bliver tætte og der-
med hindre udsivning af spildevand til 
jorden. Separering af spildevand og 
regnvand minimere udledningen af for-
urenende stoffer og bakteriologisk for-
urening af vandløb og havet.(I) 

Lavbundsareal    X   

Anvendelse af vandløb, søer og kystvan-
de, jf. planlovens § 11a, punkt 19  

 
 
 
 
 
 
X  

  X Der vurderes ikke at være ændringer i 
spildevandsplanen som strider imod 
kommuneplanens retningslinier for an-
vendelse af vandløb, søer og kystvan-
de. (N&V) 
 
Spildevandsplanen forventes at have 
en positiv effekt på anvendelsen af 
vandløb, søer og kystvande. Det gæl-
der her især i forhold til badevandskva-
liteterne. 

Drikkevandsinteresser og indvinding-
soplande 

 
 
 
 
 

X    Det vurderes at påvirkningen af grund-
vandskvaliteten i sårbare områder 
håndteres tilfredsstillende vha. de ind-
førte restriktioner og rensningstiltag. 
For ikke sårbare områder vurderes at 
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X   

påvirkningen ikke umiddelbart vil væ-
sentlig.(N&V) 
 
Der skal udvises særlig opmærksom-
hed på etablering af tætte ledninger i 
vandindvindingsoplande, ledninger skal 
helst udføres uden samlinger.(F) 

Jordforurening    X Spildevand forårsager normalt ikke 
jordforurening 

Nedsivning eller ophobning af forurenede 
eller miljøfremmede stoffer i jorden 

X  
 
 
 
 
 
 
X 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 Der vil over tid kunne måles en væ-
sentlig positiv effekt, idet mængden af 
spildevand der udledes hele tiden bli-
ver mindre og mindre. Der kommer fle-
re ejendomme på kloak og anlæggene i 
det åbne land bliver tidssvaren-
de.(N&V) 
 
De miljømæssige påvirkninger på 
grundvand, recipienter m.m. fra utætte 
kloakledninger kendes ikke i detaljer. 
Ved etablering af nedsivningsanlæg 
vurderes risikoen for miljømæssige på-
virkninger af grundvand, recipienter 
m.m. 
Miljømæssige påvirkninger fra nedsiv-
ning af vejvand kan være problemati-
ske, skal vurderes nærmere (side 27, 
afsnit 4.7) (F) 
 
Begrænsning på hvornår regnvand kan 
nedsives og hvilke krav der stilles til 
rensning af vandet minimere risikoen 
for nedsivning af miljøfremmede stoffer 
til det ubetydelige.(I) 

Luft, klimatiske faktorer      

NOx, CO2, SO2 emissioner eller partikel-
emissioner 

 X    Anvendelse af drivmidler ifm. kloake-
ringsprojekter. 

Energiforbrug X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

  X  Generelt er der et stort energiforbrug 
til håndtering af spildevand. 
Der er konstant fokus på en reducering 
af energiforbruget ved spildevands-
håndtering. 
Øgede miljøkrav/udledningskrav kan 
medføre øgede energiforbrug til hånd-
tering af spildevand.(F) 
 
Løbende optimering af energiforbruget 
ifm. driften af rense- og ledningsan-
læg.(I) 

Energieffektiviteten  X   X  Der er konstant fokus på en reducering 
af energiforbruget ved spildevands-
håndtering Der er de senere år fundet 
muligheder for energiproduktion ifm. 
spildevandshåndteringen.(F) 

Anvendelse af vedvarende energi og 
brændsler 

 X  X El- og varmeproduktion fra biogaspro-
duktion på Renseanlæg Øst og Vest 
kan betragtes som vedvarende energi 
Renseanlæg Øst er energineutral.(F) 

Lugtgener  X  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 Generelt er der udfordringer mht. lugt-
gener fra afløbssystemet, mest fra ren-
seanlæggene. 
Ifm. driftsændringer og ændringer på 
anlæggene er der stor fokus på lugtge-
ner. 
Der forventes ikke i planperioden at 
være væsentlige ændringer til lugtge-
ner.(F) 
 
Fra køretøjer i forbindelse med kloake-
ringsprojekter.(I) 
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Risiko for bygninger og infrastruktur som 
følge af klimatiske ændringer, herunder 
vandstandsændringer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  

X   
 
 
 
 
 
 
 
X 

 Kortlagt i Klimatilpasningsplanen – 
bygninger og infrastruktur er kortlagt 
efter værdikort. 
Værdikort + Oversvømmelseskort = 
Risikokort 
Eksempler på værdier: Ribe Domkirke 
og sygehuset.(F) 
 
Det videre klimatilpasningsarbejde skal 
koordineres med Spildevandspla-
nen.(Kl) 
 

Positiv ændring: Projekter som følge af 
klimatilpasningsplanen og spildevands-
planen vil have en positiv effekt samt 
der kan åbnes for muligheden for re-
kreative løsninger med vandet.(I) 

Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kom-
mune 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X  

  
 
X  

 Konkrete tiltag er angivet i Spilde-
vandsplanen – handling 7a, 7b og 
7c.(F) 
 
Det videre klimatilpasningsarbejde skal 
koordineres med Spildevandspla-
nen.(Kl) 
 
Positiv ændring: Projekter som følge af 
klimatilpasningsplanen  og spilde-
vandsplanen vil have en positiv effekt 
samt der kan åbnes for muligheden for 
rekreative løsninger med vandet.. 

Materielle goder      

Adgang til service    X  

Byerne, så de bliver mere attraktive at 
bo i 

X     Positiv effekt når vandet anvendes re-
kreativt, forskønnende og forgrønnen-
de (Bp) 

Landdistrikternes udviklingsvilkår X    De påbud som spildevandsplanen læg-
ger ned over husejere i det åbne land 
om udskiftning af ældre private spilde-
vandsanlæg kan påvirke landdistrikts-
udviklingen negativt. Dette skyldes at 
det kan være vanskeligt at låne til 
større investeringer i huse på landet li-
gesom huse med ældre spildevandsan-
læg vil være vanskeligere at sælge.(K)   

Genanvendelse  X    Positiv ændring: Opgravede jord- og 
sandmaterialer ifm. kloakeringsprojek-
ter bliver genanvendt i det omgang 
materialerne er egnede hertil.(I) 

Råstofområderne    X  

Særligt værdigfulde lanbrugsområder, jf. 
planlovens § 11a, punkt 10  

   X  

Landskab      

Værdigfulde landskaber    X  

Større uforstyrrede landskaber    X  

Større sammenhængende landskaber     X  

Kystnærhedszonen, jf. planlovens § 5    X  

Strandbeskyttelseslinje, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 15 

 X   X Placering af ledninger og bassiner in-
denfor strandbeskyttelseslinie – pro-
blematisk pga. størrelse og dispensati-
on (F) 

Sø- og åbeskyttelseslinje, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 16 

 X   X Placering af ledninger og bassiner in-
denfor sø- og åbeskyttelseslinie – pro-
blematisk pga. størrelse og dispensati-
on (F) 

Skovbyggelinjer, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 17 

   X  

Skovrejsningsområde, jf. planlovens § 
11a, punkt 11  
 

   X  
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Kulturarv, kirker og deres omgivel-
ser, Arkitektoniske og Arkæologisk 
arv  

     

Kulturværdier og arealer  X  X Værdikort ifm.  Klimatilpasningsplanen 

(F) 

Høj arkitektonisk kvalitet i nybyggeri X     Positiv effekt når vandet anvendes re-
kreativt, forskønnende og forgrønnen-
de (Bp) 

Arkitektonisk arv   X   

Arkæologisk arv   X   

Kulturhistoriske helheder (kulturmiljøer 
og kulturlandskaber) jf. planlovens § 
11a, punkt 14 

   X  

Kirkebyggelinjer    X  

Sten- og jorddiger    X  

Fredede fortidsminder    X  

Fredede områder   X  X  

Miljøvurdering Ja Nej Bemærkninger 

 x   
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12.3 Lovgivning 

Alle ændringer i love og bekendtgørelser indtil 22. december 2015 er indarbejdet i 

Spildevandsplan 2016-2021. 

12.3.1 Miljømålsloven 

 Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesom-

råder, jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. december 2009. 

 

Loven har til formål at fastlægge rammerne for beskyttelsen af overfladevand og 

grundvand samt for planlægning inden for de internationale naturbeskyttelsesområ-

der. 

12.3.2 Vandplanlægning 

 Lov om vandplanlægning, nr. 1606 af 26. december 2013. 

 

Loven har til formål at fastlægge rammer for beskyttelse og forvaltning af overflade-

vand og grundvand. 

 

I medfør af denne lov er der udstedt følgende bekendtgørelse: 

 

 Bekendtgørelse om miljømål  

 

Denne bekendtgørelse fastlægger konkrete miljømål for overfladevandområder og 

grundvandsforekomster for hvert vandområdedistrikt. 

 

 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer  

 

Denne bekendtgørelse fastlægger et indsatsprogram for hvert vandområdedistrikt. 

12.3.3 Planloven 

 Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013. 

 

Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige 

interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så 

samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers 

livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. 

12.3.4 Miljøbeskyttelsesloven  

 Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse af lov nr. 879 af 26. juni 2010 om 

miljøbeskyttelse.  

 

Loven har til formål at værne om natur og miljø så samfundsudviklingen kan ske på et 

bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og 

plantelivet. 

 

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 1-3 

der ligeledes angiver, hvilke oplysninger planen skal indeholde, således at den ikke 

strider imod vedtagne planer. 
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I forbindelse med udarbejdelse af planen er Esbjerg Spildevand forpligtiget til, at give 

alle oplysninger om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for 

udarbejdelse af spildevandsplanen.  

  

Påbud om forbedret lokal rensning på de i spildevandsplanen udpegede ejendomme 

udstedes på baggrund af miljøbeskyttelseslovens § 30 og spildevandsbekendtgørel-

sens § 27.  

12.3.5 Spildevandsbekendtgørelsen  

 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 

3 og 4, nr. 1448 af 11. december 2007. 

 

Spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 indeholder ligeledes oplysninger om, hvad 

spildevandsplanen skal indeholde, og i henhold til stk. 2 skal Esbjerg Kommune sand-

synliggøre, at der kan ske nedsivning i udpegede områder. 

 

I tilknytning til spildevandsbekendtgørelsen har Miljøstyrelsen udarbejdet Vejledning 

nr. 5/1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, 

som blandt andet uddyber de oplysninger der skal tilvejebringes i forbindelse med en 

spildevandsplan.  

 

I henhold til § 7 a kan Esbjerg Kommune anmode Esbjerg Spildevand om at udarbejde 

og udlevere et oversvømmelseskort på baggrund af en endimensionel hydrodynamisk 

afløbsmodel. I samarbejde med kommunen udpeges efterfølgende områder til yderli-

gere beregninger på baggrund af en kombineret én- og todimensionel hydrodynamisk 

afløbs- og overfladevandsmodel. De nærmere specificeringer fremgår af bekendtgørel-

sen. Esbjerg Spildevand har leveret dette kort. 

 

Esbjerg Kommune skal i henhold til § 6 forhandle forslag til spildevandsplan med spil-

devandsforsyningsselskaber i kommunen, der er omfattet af vandsektorlovens § 2, 

stk. 1. 

12.3.6 Vandsektorloven 

 Bekendtgørelse af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og 

økonomiske forhold.  

  

Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og 

miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives 

på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.  

 

I henhold til loven er der under miljøministeriet et såkaldt Forsyningssekretariat der 

skal fastsætte et prisloft for, hvor meget priser på blandt andet spildevand må stige. 

Prisloftreguleringen trådte i kraft i 2011.  

12.3.7 Vandforsyningsloven 

 Lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 

2013. 

 

Loven indeholder bestemmelser om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af 

nitrater fra landbruget, bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, kvaliteten af 

drikkevand og fastlæggelse af rammer for vandpolitiske foranstaltninger (vandram-

medirektivet) m.m. 

http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p2&schultzlink=lov20090469#p2
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12.3.8 Lov om betalingsregler 

 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendgø-

relse nr. 633 af 7. juni 2010.  

 

Loven har til formål at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning (”hvile i 

sig selv-princippet”). Derudover tages der hensyn til, at de forskellige afledere af vand 

yder et passende bidrag, og til princippet om, at forureneren betaler. 

 

I loven er der fastsat regler for, hvordan betalingsreglerne for opkrævning af bidrag til 

etablering, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg skal udformes.  

 

Det er spildevandsselskabets bestyrelse der fastsætte takster og bidrag inden for 

rammerne af prisloftet, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskaber ifølge § 6 i 

lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Takster og eventuelle faste 

bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt. 

 

De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af 

Esbjerg Spildevand og godkendes af bestyrelsen i Esbjerg Spildevand og Esbjerg 

Kommunes Byråd. 

 

Til loven er tilknyttet Vejledning nr. 3/2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg. 

 

I medfør af denne lov er der udstedt følgende bekendtgørelse: 

 

 Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse 

for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. 

 

Bekendtgørelsen åbner mulighed for at husejere der i forbindelse med påbud om for-

bedret spildevandsrensning, eller påbud om tilslutning til spildevandsforsyningsselska-

bets afløbsanlæg, kan få et tilbud om en afdragsordning efter betalingsloven, hvis de 

opfylder en række betingelser.  

12.3.9 Vejloven 

 Lov om offentlige veje m.v., nr. 1520 af 27. december 2014. 

 

Loven skal medvirke til at sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet, mobili-

teten på vejene til gavn for samfundsøkonomien og udviklingen i alle dele af Danmark, 

gode vej- og stiforbindelser mellem hjem, skole, arbejdsplads, kulturinstitutioner og 

fritidsaktiviteter m.v., fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen gennem sam-

menhængende vejplanlægning og tidssvarende vejanlæg og at andre former for infra-

struktur kan placeres i forbindelse med vejnettet. 

 

I henhold til lovens § 82 må tilledning af spildevand, overfladevand m.v. til offentlige 

veje eller disse vejes grøfter eller ledninger kun ske med vejmyndighedens tilladelse. 

12.3.10 Miljøvurdering 

 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 

3. juli 2013. 

 

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integratio-

nen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med 

henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en 

miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
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12.4 Tilladelser 

Særlige udledningstilladelser 

 

Opland 

[nr.] 

Virksomhed Type 

[*] 

Udløb 

Recipient 

[navn] 

Mængde 

[ca. m3] 

 Vester Gjesing Vandværk F UH35 - Fovrfeld Bæk 3000/år 

 Spangsbjerg Vandværk F UC25 - Spangsbjerg Møllebæk 50000/år 

 Astrup Vandværk F Unummereret - Privat vandløb (udløb til Alslev 

Å) 

3000/år 

 Roager Vandværk F Unummereret - Lille Roagergrøften 3000/år 

 Skindermarkens Vandværk F Unummereret - Hjortvad Å Nødoverløb fra nedsiv-

ningsanlæg 

 Dong Energy A/S –

Esbjergværket 

K 

O 

UD32 - Australienkaj 330 mio./år 

 

 ”Danish Mushroom A/S” O 

P 

UG28 - Krogsgård Møllebæk 5-8000/år 

 Arovit  K UH43 - Gjesing Bæk Max. 120.000/år 

 Fiskeri- og søfartsmuseet P (renset) Grådyb Tidevandsområde Max. 5000/år 

 Tørrefelter for havnesediment D  160.000/år 

 Tonny Frank Jensen 

Skrot & Miljø 

O   

 Esbjerg Lufthavn O 

D 

U12 - Lufthavnsbækken 

U14 

U16 (Tilløb til) Nebel Bæk 

 

 Ribe Fjernvarmecentral P Ribe Å  

 Villemoes Teglværk P Holsted Å  

 Brd. Holst Sørensen A/S V Toftebæk  

 BKB Beton O Ribe Vester Å  

 Tarp Genrugsplads O UH17  
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 Bramming Genrugsplads O Høe Bæk/Lysmosegrøften  

 Hundevad & Co PR Ilsted Å 2.500/år 

 AMUcenter Ribe PR   

U.f.o. Gelsbro Fiskeri PR Ribe Å Maks. 150 l/s 

U.f.o. Jedsted Mølle Dambrug PR Kongeåen 95.458.000 m3/år 

U.f.o. Ølufvad Dambrug PR Skærbækken 2.522.880 m3/år 

Tabel 19. Liste over virksomheder med tilladelse til direkte udledning. 

* Typeforkortelser: P = processpildevand, K = kølevand, D =drænvand, O = overfladevand, N = nødoverløb, F = filterskyllevand, V = 

vaskevand, PR = udledning fra privat renseanlæg  

 

Udsprøjtningstilladelser 

Nedenstående tabel omhandler de tilladelser til udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi som Esbjerg Kommune har 

meddelt. 

 

Adresse Postnr. By Matr. nr. Ejerlav Mængde Type 

Gartnervej 4 6710 Esbjerg V 1b Sønderris By 50 m3/år Vaskevand/heste wellnes 

Gørdingvej 8 6740 Bramming 2c Sønderhøe By 10 m3/år Vaskevand fra vaskeplads 

Holtsagervej 30 6771 Gredstedbro 3h Plougstrup By ikke oplyst Vaskevand fra vaskeplads 

Hostrupvej 44 6710 Esbjerg V 3k Hostrup By 15 m3/år Vaskevand fra vaskeplads  

Hostrupvej 49 6710 Esbjerg V 3k Hostrup By 20 m3/år Vaskevand fra vaskeplads  

Kibsgårdsvej 11 6715 Esbjerg N 21m Bryndum By ikke oplyst Udsprinkling af overfladevand  

Tinghedevej 7 - 9 6705 Esbjerg Ø 26q Skads 50 m3/år Vaskevand fra vaskeplads 

Sdr. Farup Vej 42 6760 Ribe 30y Sdr. Farup By ikke oplyst Udsprinkling af overfladevand  

Sdr. Farup Vej 28 6760 Ribe 28a Sdr. Farup By 150 m3/år Vaskevand fra vaskeplads 

Sønderhedevej 11 6710 Esbjerg V 3h Kravnsø By ikke oplyst Vaskevand fra golfklub 

Vestervadvej 30 6715 Esbjerg N 19a Ølufgård  50 - 60 m3/år Vaskevand fra vaskeplads 

Tabel 20. Liste med virksomheder der har fået en udsprøjtningstilladelse. 
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Tilladelser til udledning af vejvand 

 

Projekt Emne   År Recipient 

Motortrafikvejen ved Tjæreborg Rundkørsel Vejafvanding 2014 Krogsgård Møllebæk 

Vej mellem Bryndun og Vester Nebel  Dobbeltrettet cykelsti og vej-
afvanding 

Afløb fra okkerbassin 
Afløb fra forsinkelsesbassin 

2012 Astrup Bæk 
Stokbro Bæk 
Stokbro Bæk 

Vej mellem Tjæreborg og Bramming Cykelsti Nødoverløb 2011 Flyden Bæk 
Sneum Allerup Skelgrøft 
Privat vandløb v. Gl. Skolevej 
Sneum Å 

Hovedlandevej 331 (Ribe-Tønder) Dobbeltrettet cykelsti og eksi-
sterende overløb 

Via vejgrøft 2010 Vivegrøften 

E20 til Esbjerg Havn  Vejforlængelse til havnen 3 forsinkelsesbassiner  2009 UA rens Øst 
Nyt udløb i havnen/Vadehavet 

Tabel 21. Liste over meddelte tilladelser til afledning af vejvand til vandløb. 

 

Udledningstilladelser til diverse udledninger 

 

Projekt År     Recipient 

Energiparken v/ Vestkystvejen 2010 Overfladevand via forsinkelsesbassin 8,44 ha Fovrfeld Bæk  

Kunstgræsbane i Guldager 2014 Drænvand til Esbjerg Spildevands regnvandsled-
ning 

0,9 ha Sønderris Bæk 

Kunstgræsbane i Ribe  2014 Overfladevand og drænvand  0,9 ha  Søndre Kanal 

Vognsbølparken 2011 Overfladevand fra stier i parken   Sø i Vognsbølparken 

Vognsbølparken 2012 Overfladevand ved læsseplads /areal 170 m2 Sø i Vognsbølparken 

Banedanmark 2012 4 broer på strækning Bramming – Esbjerg 
Areal 
Areal 

  
100 m2 
35 m2 

  
Ilsted Å 
Høe Bæk – Lysmosegrøften 
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Areal 
areal 

50 m2 
50 m2 

Novrup Bæk 
Kanal ved Paradissøerne 

Banedanmark 2008 1 overkørsel på strækning Bramming - Tønder   Via åben grøft til Kongeåen  

Spangsbjerg Vandværk 2007 Dræn- og overfladevand 1046 m2 Spangsbjerg Møllebæl 

Sydvestjyllands Efterskole 2011 Nødoverløb fra regnvandskassetter   Holsted Å 

Kokspangvej 19 1992 Afløb fra vaskeplads samt tagvand   Træden Bæk  

Seemgårdsvej 2, 6760 Ribe 2009 Tagvand 2.626 m2 Madebæk  

Tabel 22. Liste med tilladelse til udledning af drænvand fra kunststofgræsbaner m.m. 


