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Regnvandssystemets opbygning 

For Lokalplan 429 laves en andel af byggemodningen med traditionel separat kloak og resten 

af lokalplanen med overfladevandsløsninger. Fordelingen mellem traditionel separering og 

overfladevandsløsninger af illustreret med på nedenstående figur, hvor blå skravering 

(løsningsfordeling, bassin) anlægges med traditionel separering og grøn skravering 

(løsningsfordeling, nedsivning) anlægges med overfladevandsløsninger og regnvandet 

nedsives. For fleres detaljer se bilag 1 Kloak og afvandingsplan. 

 
Figur 1 Fordeling mellem traditionel separering og overfladevandsløsninger, hvor blå skravering (løsningsfordeling, 

bassin) anlægges med traditionel separat kloak og grøn skravering (løsningsfordeling, nedsivning) anlægges med 

overfladevandsløsninger, hvor regnvandet nedsives.  
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Drift og vedligeholdelse af regnvandssystem ved traditionel separat kloak 

Ved traditionel separat kloak forstås at der lægges to rør i jorden. Et rør til afledning af 

spildevand fra toiletter, håndvaske olign. og et rør til afledning af regnvand fra befæstede 

arealer (tage, vej olign.). Regnvandet ledes via rør til et vådt regnvandsbassin. 

Regnvandssystemet ved traditionel separering opbygges af følgende elementer: 

- Privat regnvandssystem på privat grund som opbygges af regnvandsledninger og 

sandfang i skelbrønd  

- Regnvandssystemet for vejen som er opbygget af rendestensbrønd med sandfang, 

ledninger og grenrør. Vejvandet tilsluttes offentlig regnvandsledning1. 

- Offentlig regnvandsledning samt regnvandsbassin ejet af Syddjurs Spildevand.  

Ved traditionel separat kloak anlægges der sandfang på skelbrønd (privat grund) og på 

rendestensbrønde. Der foreligger således en første rensning af regnvandet ved kilden før 

udledning til offentlig regnvandsledning.  

I tabellerne nedenfor ses det hvorledes det traditionelle regnvandssystem driftes af hhv. 

private, vejejer og Syddjurs Spildevand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Offentlig regnvandsledning er defineret som en regnvandsledning, hvor der løber regnvand fra privat 

grund. 
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Drift af vådt 

regnvandsbassin 

Aktivitet Hyppighed Ansvarlig 

Jævnligt Tilsyn og rensning af rist i 

indløb, flowregulator og 

kontraklap samt ved udløb til 

vandløb 

1-2 gange om året 

(Jf. tilladelse: Første tilsyn senest 6 

mdr efter afsluttet gravearbejde, 

andet tilsyn 2 år efter afsluttet 

gravearbejde) 

Syddjurs 

Spildevand 

Efter behov Tømning af sandfang ved 

bassin 

Ved 50-75 % fyldt Syddjurs 

Spildevand 

Opsamle affald Når nødvendigt Grundejer 

Fjerne uønskede planter i og 

ved bassin 

Når nødvendigt (planter fjernes, 

når det vurderes at planter udgør 

en risiko for bassinets 

funktionskrav) 

Syddjurs 

Spildevand  

Græsslåning ved bassin 0-1 gang om året Syddjurs 

Spildevand 

(ønskes der 

yderligere slåning 

skal dette laves 

efter aftale med 

Syddjurs 

Spildevand) 

Måling af maksimal permanent 

vanddybde i forbassin og 

hovedbassin 

Bassinet indmåles ved 

anlæggelse.  

Derefter kontrolleres den 

permanent vanddybde i forbassin 

og hovedbassin efter følgende 

tidsplan: 

1. Første måling af maks. 

permanent vanddybde 

foretages 10 år efter 

anlæggelse eller efter 

bassinet er oprenset 

2. Derefter måles maks. 

permanent vanddybde hvert 

5 år.  

Syddjurs 

Spildevand 

Oprense sedimenteret 

materiale fra bunden af bassin 

Når den maksimale permanente 

vanddybde er mindre end 80 cm. 

Oprensning udføres i perioden 1. 

okt til 1. marts. 

Syddjurs 

Spildevand 

Reparere og efterfylde 

eroderede skrænter og anden 

ødelæggelse grundet 

vandstrømning 

Når nødvendigt Syddjurs 

Spildevand 
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Journal Notering i journal - Ved tilsyn med bassin 

- Måling af den maksimale 

permanente vanddybde 

- Oprensning af bassin 

(mængde af slam fjernet, 

dybde af bassin efter 

oprensning) 

- Oplysningerne gemmes i 

minimum 10 år og skal 

forevises tilsynsmyndigheden 

på forlangende 

 

Syddjurs 

Spildevand 

 

 

 

Drift af 

regnvandsledninger 

og sandfang 

Aktivitet Hyppighed Ansvarlig 

Sandfang på privat 

grund/skelbrønd 

Tømme og renovering 

af sandfang 

Tømning ved 50-75 % fyldt Grundejer 

Regnvandsledninger 

på privatgrund 

Spule og renovering Når nødvendigt Grundejer 

Sandfang på 

rendestenbrønde i vej 

Tømme sandfang Ved 50-75 % fyldt Vejejer 

Ledninger og grenrør 

fra rendestensbrønd 

til offentlig 

regnvandsledning 

Spule og renovering Når nødvendigt Vejejer 

Offentlig 

regnvandsledning 

Spule og renovering 

af ledninger fra 

skelgrænse til bassin 

Når nødvendigt (ledninger 

projekteres selvrensende, der vil 

som udgangspunkt ikke være 

behov for drift på ledninger og 

ledningslevetiden er 75 år) 

Syddjurs Spildevand 
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Drift og vedligeholdelse af regnvandssystem ved overfladevandsanlæg  

Ved overfladevandsanlæg forstås at der kun anlægges et rør til afledning af spildevand fra 

toiletter, håndvaske olign. Regnvandet fra befæstede overflader (veje, tage olign.) håndteres 

derimod på terræn og afledes således i synlige render og grøfter på terræn. Regnvandet 

ledes via render og grøfter til bassinløsning(er), dvs. flere konstruktioner får flere funktioner. 

For eksempel vil grønne rabatter både forgrønne boligområder, skabe sikker oversigt for 

bilister og fungere som teknisk anlæg til afledning af regnvand. 

Systemerne kan derfor opdeles i følgende: 

1. Konstruktioner som kun har til formål at føre vejvand 

2. Konstruktioner som har til formål både at føre regnvand fra veje og private grunde, og 

fungere som vej, rabat eller lign. 

3. Konstruktioner som primært håndterer regnvand fra vej og private grunde, men ikke 

fungerer som vej, rabat eller lign, det kan f.eks. være et regnvandsbassin tilsvarende i en 

traditionel byggemodning. 

Konstruktioner som kun har til formål at føre vejvand  

For overfladevandsanlægget ved lokalplan 429 Stadionvej i Hornslet anlægges 

bassinløsninger lokalt i rabatter, vendepladser og i fælles frie arealer. Løsningen medfører at 

der for en andel af bassinløsningerne kun tilledes vejvand, hvilket medfører at anlægget 

tilhører vejejer. På nedenstående figur ses placering af veje hvor vejvandet afledes til vejejet 

nedsivningsløsning. 
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Figur 2 Placering af veje, hvor vejvandet ledes til vejejet nedsivningsløsning (lilla polygon). 

Regnvandssystemet som ejes fuldt af vejejer, er opbygget er følgende elementer: 

- Kantsten til opsamling af vejvand  

- Fastdefineret punkt langs vejen, hvor kantstenen sænkes. Her ledes vandet fra 

kantsten ud i et sandfang opbygget af beton. I sandfanget bundfældes større 

partikler.  

- Fra sandfang i beton ledes vandet ud i nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlæg 

opbygges af en grøn overflade med græs, herunder filtermuld og evt. anlægges et 

overløb til faskiner med sandfang. Grundet terrænets fald kan det være nødvendigt 

med anlægges af betondæmninger for at stuve vandet op i nedsivningsanlæg og 

herved forsinke det før nedsivning.   
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Drift af 

overfladevandsløsning 

ejet af vejejer 

Aktivitet Hyppighed Ansvarlig 

Jævnligt Tilsyn af anlæg 1-2 gange om året Vejejer 

Efter behov Tømning af sandfang i 

beton   

Ved maks. 50 % fyldning Vejejer 

Tømning af sandfang ved 

nedløb til faskine 

Ved 50-75 % fyldt Vejejer 

Opsamle affald og 

nedfaldet løv 

Når nødvendigt i 

perioden september-

november 

Vejejer/grundejer 

Fjerne uønskede planter i 

og ved rende/grøfter 

Når nødvendigt (planter 

fjernes, når det vurderes 

at planter udgør en risiko 

for bassinets 

funktionskrav) 

Vejejer  

Græsslåning i grøfter og 

regnbede 

0-1 gang om året Vejejer 

(ønskes der yderligere 

slåning skal dette laves 

efter aftale med Vejejer) 

Oprense sedimenteret 

materiale fra bunden af 

grøfter og regnbede 

Når nødvendigt og som 

minimum når den 

maksimal dybe er 

reduceret til 75 % af den 

maksimale dybde. 

Vejejer 

Spule faskiner Når nødvendigt Vejejer 

Reparere og efterfylde 

eroderede skrænter og 

anden ødelæggelse 

grundet vandstrømning 

Når nødvendigt Vejejer 

Analyse for 

forureningsindhold i 

filtermuld (se tilladelse) 

Hvert 10. år 

Resultat sendes til 

Syddjurs Kommune jf. 

tilladelse. 

Vejejer 

Udskiftning af filtermuld Når koncentrationerne af 

miljøfremmedsoffer i 50 

cm dybde overskrider 

jordkvalitetskriteriet 

angivet i tilladelsen. 

Vejejer 
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Konstruktioner som har til formål både at føre regnvand fra veje og private grunde, og 

fungere som vej, rabat eller lign.  - Her er delt ejerskab  

For de resterende overfladevandsanlæg (svarende til områder markeret med grøn skravering 

som ikke ejes af vejejer på figur 1 og 2) tilledes overfladevand fra private grunde og veje. 

Arealerne fremgår på Figur 3 med lyse blå skravering under navnet ”Delt ejerskab”.   

 
Figur 3 Placering af områder hvor regnvand fra veje og private grunde håndteres ved nedsivning i rabatter, 

vendepladser og i fællesarealer. Anlæggene har delt ejerskab. 

Disse overfladevandsløsninger opbygges af følgende elementer: 

• System på private grunde ejes og drives af grundejer 

o Regnvandet på privat grund opsamles i en eller flere render på overfladen. 

Regnvandet ledes via en samlet rende til skelgrænse. 

o (Dette svarer til traditionel kloakering, eksklusiv sandfangsbrønd) 

• Transportsystem fra skelgrænse til nedsivningsanlæg. 

o Fra skelgrænse ledes renden videre og krydser evt. indkørsler via liniedræn. 

Vandet ledes til sandfang udformet i beton som placeres i rabatter, 

vendepladser og fælles arealer. 

o Kantsten til opsamling af vejvand 
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o Fastdefineret punkt langs vejen, hvor kantstenen sænkes. Her ledes vandet fra 

kantsten og liniedræn ud i et sandfang opbygget af beton. I sandfanget 

bundfældes større partikler. 

o (dette system har flere funktioner, som rabat, vej, vejafvanding, afvanding af 

grunde) 

Der er lavet en ansvarsfordeling ud fra et lighedsprincip. Syddjurs Spildevand ønsker at 

behandle sine forbruger lige uanset om de er separat kloakeret eller kloakeret med 

overfladevandsanlæg. Dette betyder således at forbrugerne fortsat selv skal have en drift som 

svare til spule og renovere en regnvandsledning på privatgrund samt tømme et sandfang. 

Tilsvarende skal vejejer stadig have en drift svarende til tømning af sandfang på 

rendestensbrønd, samt spule og renovering af ledning frem til tilslutning til offentlig 

regnvandsledning.  
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Drift af render i 

rabatter og grønne 

områder til transport 

af regnvand med 

regnvand fra boliger 

Aktivitet Hyppighed Ansvarlig 

Jævnligt Tilsyn af anlæg 1-2 gange om året Syddjurs Spildevand 

Efter behov Opsamle affald og 

nedfaldet løv 

Når nødvendigt i 

perioden september-

november 

Grundejer 

Fjerne uønskede planter i 

og ved render 

Når nødvendigt (planter 

fjernes, når det vurderes 

at planter udgør en risiko 

for bassinets 

funktionskrav) 

Syddjurs Spildevand 

Græsslåning i render og 

fjernelse af slået græs 

0-1 gang om året2 Syddjurs Spildevand 

(ønskes der yderligere 

slåning skal dette laves 

efter aftale med Syddjurs 

Spildevand og 

betales/udføres af den 

der ønsker det) 

Oprense sedimenteret 

materiale fra bunden af 

nedsivningsanlæg 

Når nødvendigt og som 

minimum når den 

maksimal dybe er 

reduceret til 75 % af den 

maksimale dybde 

Syddjurs Spildevand 

Reparere og efterfylde 

eroderede skrænter og 

anden ødelæggelse 

grundet vandstrømning 

Når nødvendigt Syddjurs Spildevand 

 

 

 

 

 

 

2 Syddjurs Spildevand drifter grønne anlæg således at anlæggets funktionskrav opfyldes. I det omfang 

anlægsfunktionen og økonomien tillader det, understøttes biodiversiteten, f.eks. ved at minimere 

græsslåning i givne områder. 
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Drift af den resterende 

del af 

overfladevandsanlægget 

(ej bassinløsning) 

Aktivitet Hyppighed Ansvarlig 

Render på privat grund Fejning og 

renovering 

Når nødvendigt Grundejer 

Liniedræn beliggende i 

indkørsler 

Rensning af rist og 

liniedræn 

1-2 gange om året Grundejer 

Sandfang i beton Tømning af sandfang 

i beton   

Ved maks. 50 % fyldning Vejejer og private 

grundejer 

 

Konstruktioner som primært håndterer (forsinker/renser/nedsiver) regnvand fra vej og 

private grunde, det kan f.eks. være et regnvandsbassin tilsvarende i en traditionel 

byggemodning. 

• System til nedsivning og rensning af regnvandet 

o Fra sandfang i beton ledes vandet ud i nedsivningsanlæg (bassinløsning). 

Nedsivningsløsningerne opbygges af en grøn overflade med græs, herunder 

filtermuld og evt. anlægges et overløb til faskiner med sandfang. Grundet 

terrænets fald kan det være nødvendigt med anlæggelse af betondæmninger 

for at stuve vandet op i nedsivningsanlægget og herved forsinke vandet før 

nedsivning. 

o (dette system har flere funktioner, som rabat, rensning og nedsivning af 

regnvandet) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

 

Drift af 

nedsivningsanlæg 

Aktivitet Hyppighed Ansvarlig 

Jævnligt Tilsyn af anlæg 1-2 gange om året Syddjurs Spildevand 

Efter Behov Tømning af sandfang ved 

nedløb til faskine 

Ved 50-75 % fyldt Syddjurs Spildevand 

Opsamle affald og 

nedfaldet løv 

Når nødvendigt i 

perioden september-

november 

Grundejer 

Fjerne uønskede planter i 

og ved nedsivningsanlæg 

Når nødvendigt (planter 

fjernes, når det vurderes 

at planter udgør en risiko 

for bassinets 

funktionskrav) 

Syddjurs Spildevand 

Græsslåning i 

nedsivningsanlæg 

0-1 gang om året Syddjurs Spildevand 

(ønskes der yderligere 

slåning skal dette laves 

efter aftale med Syddjurs 

Spildevand og betales / 

udføres af den der 

ønsker det) 

Oprense sedimenteret 

materiale fra bunden af 

nedsivningsanlæg 

Når nødvendigt og som 

minimum når den 

maksimal dybe er 

reduceret til 75 % af den 

maksimale dybde 

Syddjurs Spildevand 

Spule faskiner Når nødvendigt Syddjurs Spildevand 

Reparere og efterfylde 

eroderede skrænter og 

anden ødelæggelse 

grundet vandstrømning 

Når nødvendigt Syddjurs Spildevand 

Analyse for 

forureningsindhold i 

filtermuld (se tilladelse) 

Hvert 10. år 

Resultat sendes til 

Syddjurs Kommune jf. 

tilladelse. 

Syddjurs Spildevand 

Udskiftning af filtermuld Når koncentrationerne af 

miljøfremmedsoffer i 50 

cm dybde overskrider 

jordkvalitetskriteriet 

angivet i tilladelsen. 

Syddjurs Spildevand 
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Bilag 1: Kloak og afvandingsplan 

 
 


