
 

 

 

 

 

Vejledning til ansøgning samt retningslinjer for nedsivning af overflade-

vand ved større projekter 

Indledning 

Frederiksberg Kommune er en tæt bebygget kommune, og hele Frederiksberg er belig-

gende i indvindingsoplandet for Frederiksberg Vand A/S. Hovedparten af kommunen er 

udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I forbindelse med etable-

ring af nedsivningsprojekter skal beskyttelse af grundvandet derfor indarbejdes. Det kan i 

nogle områder være nødvendigt at etablere renseforanstaltninger eller finde alternative 

løsninger til nedsivning.  

Denne vejledning er opdelt i følgende afsnit:  

1. Hvorfor er denne vejledning samt retningslinjer for nedsivning udarbejdet, herunder 

de lovgivningsmæssige rammer 

2. Forhold der skal belyses i forbindelse med ansøgning 

3. Uddybning samt retningslinjer  

 

1. Baggrund for denne vejledning samt retningslinjer for nedsivning 

 

Formålet med at udarbejde en vejledning om ansøgning om tilladelse til nedsivning af 

overfladevand fra større projekter samt retningslinjer for nedsivning er bl.a., at sikre ensar-

tede ansøgninger, hvor sagen er fuldt belyst, til sagsbehandling hos myndigheden. Ret-

ningslinjerne skal sikre, at jord og grundvand beskyttes.  

Retningslinjerne i dette paradigme er rettet mod større anlægsprojekter (byggeri/ beboelse 

ejendomme), som i udgangspunktet omfatter arealer til nedsivning af overfladevand der er 

større end 200 m2. Mindre projekter, såsom tagvand til nedsivning i faskiner mv. fra én-

familie huse eller lignende projekter, er ikke omfattet, men skal ligeledes ansøges. Ansøg-

ningsblanket kan findes på www.frederiksberg.dk/regnvand  

Bilag 1: Overblik over krav ved nedsivning af overfladevand 
Bilag 2: Kort, Indvindingsboringer til almen vandforsyning samt og BNBO  

Bilag 3: Kort, Lerlagstykkelse 

Bilag 4: Kort, hydraulisk potentiale for nedsivning 
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Lovgivningsmæssige rammer 

Tilladelse til nedsivning af regnvand meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 i medfør 

af bekendtgørelse om meddelelse af spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens 

kapitel 3 og 4.  

For mindre anlæg, hvortil der ikke skal ledes husspildevand eller procesvand, skal de al-

mindelige betingelser overholdes. Disse fremgår af ansøgningsskemaet for mindre anlæg 

(afstandskrav til vandindvinding, beboelse, vandområder, ingen overfladegener). 

Anlæg, der ikke kan overholde de almindelige betingelser, samt større anlæg, herunder 

tag- og overfladevand fra offentlige veje, jernbaner, befæstede arealer, der anvendes til 

parkering for mere end 20 biler, kan jævnfør spildevandsbekendtgørelsen tillades når føl-

gende betingelser opfyldes: 

1) Tilladelsen er ikke i modstrid med områdets vandforsynings-, spildevands- og kom-

muneplaner og bekendtgørelser om henholdsvis miljømål og indsatsprogram udstedt i 

medfør af lov om vandplanlægning 

2) De hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko 

for forurening af anlæg til indvinding af vand 

3) Nedsivningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anvendelige 

til vandforsyningsformål 

4) Nedsivningen er ikke til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, vandløb, 

søer og havet, der er fastsat for vandområdet i bekendtgørelse om miljømål udstedt i 

medfør af lov om vandplanlægning, kan opfyldes 

5) Afstanden til vandløb, søer og havet er mindst 25 meter 

 

 

2. Forhold, der skal belyses ved ansøgning 

 

Når man ønsker at etablere nedsivningsanlæg til regnvand, kræver det kendskab til flere 

forskellige forhold. I nedenstående oversigt oplistes de forhold, der skal afklares i forbin-

delse med en ansøgning. De enkelte listepunkter gennemgås overordnet i dette kapitel. 

Det fremgår af nedenstående hvilke punkter der uddybes i afsnit 2.  

2.1 Ejerforhold  

 Adresse, matrikel 

 Grundejer 

 Ansøger og kloakmester 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161126
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161126
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2.2 Afstandskrav 

Det er vigtigt at der i ansøgningen er taget højde for de i loven beskrevne afstandskrav, 

således at nedsivningsanlægget ikke medfører sætningsskader på bygninger eller veje, 

jernbaner og lignende. Der må heller ikke opstå gener f.eks. lugt. 

 Kort med placering af nedsivningsanlæg 

 Afstanden til nærmeste indvindingsboring  

 Afstand til vandløb, søer og havet  

 Afstand til beboelse og skel  

 Afstand til højeste grundvandsspejl 

 

Nedenstående er vejledende mindste afstandskrav iht. bl.a. Spildevandsbekendtgørelsen, 

SBI 185 og DS 440: 

 Til indvindingsboring: 25 m 

 Til vandløb, søer og havet: 25 m 

 Til naboskel og vej: 2 m  

 Til beboelseshus:  5 m  

 Til hus uden beboelse: 2 m  

 10 meter til jernbane 

 30 meter til metro 

 2 m til højeste grundvandsspejl 

Indvindingsboringer, vandløb, søer etc. kan ses på Miljøportalen.  
 

2.3 Karakterisering af overfladevandet og det afløbsopland det indgår i (uddybning i 

afsnit 3.1)  

 Vurdering af kvaliteten af vandet der skal håndteres (hvor forurenet er vandet og 

med hvilke stoffer) herunder:  

 Samlet areal, hvorfra regnvand ønskes at lede til nedsivningsanlæg 

 Opdeling af det samlede areal på vejareal, tagareal, fortove, parkeringsplad-

ser etc. 

 Vejklasse (kontakt VPM@frederiksberg.dk for oplysninger herom) 

 Kapacitet af p-pladser (antal pladser) 

 Belægningstype (vej, tag og tilstødende afvandede arealer) 

 Eventuelle andre anlæg til nedsivning i afløbsoplandet herunder planlagte 

anlæg 

 Vurdering af trafikbelastning og renseforanstaltninger fra veje og p-pladser 

mailto:VPM@frederiksberg.dk
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Vurdering af vandkvaliteten kan bl.a. foretages med screeningsværktøjet ”Regnkvalitet”. 

Værktøjet findes på http://www.regnvandskvalitet.dk/  

2.4 Beskrivelse af nedsivningsanlægget (uddybning i afsnit 3.3) 

 Skitse og beskrivelse af anlæggets opbygning og beskrivelse af anlæggets funktion 

 Beskrivelse af selve nedsivningsanlægget, vandet ledes gennem grøn overflade 

(regnbed, grøft mv), permeable belægninger, faskine mv. 

 Størrelse herunder dybde af faskine, regnbed, render etc. 

 Eventuelt overløb til kloak 

 Forventet årlig vandmængde 

 Anlæggets dimensionering og beskrivelse af kriterier 

 Resultater af nedsivningstest 

 Beskrivelse af vandets vej under skybrud (indtegnet på kort) 

 Placering af ledninger i nærheden af anlægget (el, gas, fjernvarme, telefon mv.) samt 

vurdering af anlæggets betydning for disse. 

 

Anlægget skal som udgangspunkt dimensioneres i henhold til Spildevandskomiteens reg-

neark, www.ida.dk/svk. eller lignende. For at kunne benytte regnearket, skal der udføres 

en nedsivningstest i området hvor anlægget skal placeres. Vejledning i udførelse af ned-

sivningstest kan findes her1:  

 

I beregningsarket på www.ida.dk/svk, skal følgende data indsættes: 

 Klimafaktor 1,4 

 Københavns Kommune  

 Gentagelsesperiode på 10 år 

 

2.5 Beskrivelse af risikovurdering overfor grundvand (uddybning i afsnit 3.2) 

Vurdering af det ansøgte projekts risiko for forurening af grundvandsressourcen. 

 Vurdering af det ansøgte projekts påvirkning af det sekundære grundvandsspejl, 

herunder hvordan det forventes at det resulterende sekundære grundvandsspejl vil 

påvirke omkringliggende bygninger 

 

Til vurdering af risici for at sprede eksisterende forurening skal man undersøge om ejen-

dommen eller nærliggende ejendomme er kortlagt som forurenet (V1 eller V2). Se Miljø-

portalen www.miljoeportal.dk.  

 

                                                      
1http://www.frederiksberg.dk/Borger/Affald-klima-og-miljoe/Klimatilpasning/Regnvand.aspx 

 

http://www.regnvandskvalitet.dk/
http://www.ida.dk/svk.
http://www.frederiksberg.dk/Borger/Affald-klima-og-miljoe/Klimatilpasning/Regnvand.aspx
http://www.ida.dk/svk
http://www.miljoeportal.dk/
http://www.frederiksberg.dk/Borger/Affald-klima-og-miljoe/Klimatilpasning/Regnvand.aspx
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Til vurdering af risici for grundvandsforurening, kan OSD (områder med særlige drikke-

vandsinteresser) ses på Miljøportalen, og lerlagets tykkelse findes i Frederiksberg Kom-

munes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2014-2018, se www.frederiksberg.dk.  

For at vurdere påvirkningen af det sekundære grundvandsspejl, skal dybden af det sekun-

dære grundvandsspejl måles. Da grundvandsspejlet ændres afhængigt af årstiden, bør 

der foretages flere målinger.  

 

2.6 Dokumentation for ren jord i anlæggets bund og sider (uddybning i afsnit 3.2) 

Der skal som udgangspunkt udtages jordprøver af bunden og siderne i udgravningen til 

nedsivningsanlæg. Som standard forventes 1 jordprøve pr. 50 m2 bund af nedsivningsan-

læg og 1 pr. 2*7 m side i udgravningen til nedsivningsanlægget.  

Det skal forventes, at der stilles krav om ren jord i udgravningens sider og bund. Ved ren 

jord forstås kl. 0-1 jord, jf. Jordplan Sjælland2.  

 

2.7 Beskrivelse af renseforanstaltninger (uddybning i afsnit 3.6) 

 Beskrivelse af filtermuld eller andet rensemedie såfremt dette vurderes at være nød-

vendigt (sammensætning, tykkelse etc.) 

 Beskrivelse af andre rensetiltag (sandfang, rensning i filtermedier, rensebrønd etc.) 

 Beskrivelse af vedligeholdelse af renseforanstaltninger 

 

2.8 Beskrivelse af andre tiltag til at reducere risiko for grundvandsforurening (ud-

dybning i afsnit 3.4)  

 Glatførebekæmpelse (uddybning i afsnit 3.4)   

 Pleje og vedligeholdelse af arealer 

 Oplysningskampagner eller lignende 

 Håndtering af beredskabssituationer  
 

2.9 Beskrivelse af mulige afværgeforanstaltninger (uddybes bl.a. i pkt. 3.4)  

 Foranstaltninger der etableres i forbindelse med udførelse af selve projektet 

 Foranstaltninger der etableres efter projektets udførelse 

 

Såfremt projektet skulle vise sig at påvirke grundvandskvalitet eller grundvandsspejl uac-

ceptabelt, skal forslag til afværge indsendes til kommunen. 

2.10 Beskrivelse af eventuelt moniteringsprogram (uddybning i afsnit 3.6) 

                                                      
2 Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland, Juli 2001 med senere ændringer 

 

 

http://www.frederiksberg.dk/
http://www.regionsjaelland.dk/Miljo/jordforurening/Publikationer/Documents/jordvejledning-sjaelland-juli-2001-med-rettelser.pdf
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 Forslag til monitering af påvirkning af grundvandskvalitet 

 Forslag til monitering af påvirkning af det terrænnære grundvandsspejl 

Hvis der er mistanke om at projektet påvirker grundvandskvalitet, grundvandsspejl eller 

andet negativt, kan det være nødvendigt at monitere f.eks. grundvandet. Moniteringen vil 

dermed indgå som dokumentation for at vilkår overholdes. Forslag til moniteringsprogram 

indsendes til kommunen, hvis der er grundlag for det. Forslaget kan indeholde placering af 

boringer til udtagning af vandprøver eller pejling samt analyseparametre og målefrekvens. 

2.11 Beskrivelse af forhold til anden lovgivning (uddybning i afsnit 3.7) 

 Vurdering af om projektet skal anmeldes efter VVM-bekendtgørelsen, (VVM scree-

ning).  

 Kan projektet rummes indenfor gældende lokalplaner og anden lovgivning? 

 Vurder hvordan projektet påvirker tilgængelighed, (evt. særskilt ansøgning til VPM.) 

 

VVM bekendtgørelsen kan ses på www.retsinformation.dk. Lokalplaner forefindes på 

www.frederiksberg.dk.  

 

 

3. Uddybning samt retningslinjer  

 

3.1 Karakterisering af overfladevand og vurdering af miljømæssige påvirkninger 

I forbindelse med etableringer af nedsivningsanlæg, skal påvirkninger af miljøet bely-

ses/undersøges. Hvis risikovurderingen i forhold til jord- og grundvand viser, at der skal 

etableres rensning af regnvandet inden nedsivning, skal denne beskrives. Hvorvidt en til-

ladelse kan meddeles, vil altid bero på en konkret vurdering. 

 

Vurdering af vandkvalitet af vand, der skal nedsives  

 

I forbindelse med etableringen af nedsivningsanlæg, skal der sikres, at grundvandsres-

sourcen ikke påvirkes negativt. Derfor skal der foretages en vurdering af, hvilke miljø-

fremmede stoffer, salte, oliestoffer og metaller vandet kan indeholde, og som skal håndte-

res i nedsivningsanlægget, da der kan ske en ophobning af disse forureningskomponenter 

lokalt i jorden. DHI har udarbejdet et screeningsværktøj ”Regnkvalitet”, som kan anvendes 

til at vurdere overfladevandets effekt på grundvandet. Værktøjet findes på 

http://www.regnvandskvalitet.dk/  

 

Hvis det på baggrund af vandkvaliteten vurderes nødvendigt, skal der udtages en vand-

prøve til analyse for relevante komponenter og evt. forslag til periodevise eller permanente 

renseforanstaltninger opstilles.  

 

http://www.frederiksberg.dk/Borger/Affald-klima-og-miljoe/Klimatilpasning/Regnvand.aspx
http://www.frederiksberg.dk/
http://www.regnvandskvalitet.dk/
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Tagvand er ofte uproblematisk at nedsive, mens overfladevand fra f.eks. veje og parke-

ringspladser kan være problematisk pga. indhold af forurenende stoffer. Tilsvarende vil 

vand fra kirkegårde og kunstgræsbaner forventes at indeholde stoffer, som kan skade 

grundvandet. Der vil altid blive foretaget en individuel vurdering af risiko for forurening af 

grundvandet. Hvis vandet indeholder forurenende stoffer i et niveau, som kan skade 

grundvandet, vil en renseløsning muligvis kunne afhjælpe problemet. Renseløsninger kan 

f.eks. være sandfang eller filtermuld.  

 

Type af befæstelse samt aktiviteter  

 

I forbindelse med ansøgning om nedsivning af regnvand, skal det vurderes om de befæ-

stelsestyper der ansøges om nedsivning fra afsmitter med forureningskomponenter. Det 

skal vurderes i forhold til jord og grundvand.  

 

Permeabel belægning er en belægningstype, der som andre belægninger sikrer en plan 

overflade velegnet til gang eller kørsel, men har derudover den funktion at regnvand kan 

sive igennem. 

 

Belægningens infiltrationskapacitet afhænger dels af belægningens design, dels af den 

hydrauliske kapacitet af bærelaget og jorden neden under og ved siden af. Nogle perme-

able belægninger opbygges med et forsinkelsesvolumen under belægningen. 

 

Erfaringer viser, at der benyttes mindre glatførerbekæmpelse på permeable belægninger, 

da disse belægninger udnytter jordens varme bedre, og vandet siver ned i stedet for at 

ligge på overfladen som isglatte vandpytter. 

 

Det skal undgås at der anvendes pesticider, vaskes bil og lignende forurenende aktiviteter 

på vej med afløb til nedsivningsanlæg. 

Beskrivelse af tagmateriale og materiale til tagrender 

 

Nedsivning af tagvand fra bl.a. tegltage, tagpap-tage, skifer, betontagsten er normalt ikke 

forbundet med risiko for grundvandsforurening. Tagvandet kan ud fra et miljømæssigt per-

spektiv nedsives både gennem regnvandsbede, faskiner, grøfter eller plænen. 

Problematiske tagmaterialer er f.eks. bly, kobber-, EPDM- og PVC-tage etc. Fra disse tage 

kan der ske en afvaskning af blødgørere såsom DEHP samt PAH og tungmetallerne kob-

ber, tin, bly og zink. Hvis der ønskes nedsivning fra denne type tage, skal der foretages en 

vurdering af hvilke stoffer, der kan udvaske fra disse materialer, som kan udgøre en risiko 

for grundvandsressourcen. Såfremt det vurderes nødvendigt, skal der udtages en vand-
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prøve af vand der er afledt fra tagfladen til analyse for relevante parametre og vedlægges 

ansøgningen.  

Tagrender af zink eller kobber kan også give problemer. 

Overfladevand med forhøjet kloridindhold kan ikke nedsives 

 

På Frederiksberg anvendes der vejsalt (NaCl) til glatførebekæmpelse. Klorid (Cl) er et af 

de problemstoffer, der forekommer i vores grundvandsressource, da klorid ikke tilbagehol-

des i jorden, men nedsiver og opkoncentreres i grundvandet. Derfor gives der ikke tilladel-

se til at nedsive overfladevand med indhold af klorid. 

 

Vurdering af trafikbelastning og renseforanstaltninger, veje og p-pladser, se også bilag 1 

 

For at kunne vurdere forureningsrisikoen og stofbelastning fra overfladevandet fra veje og 

p-pladser, er det vigtig at oplyse hvor stor trafikbelastningen er på vejen (antal biler), samt 

antal parkerede biler på p-arealer. Hvorvidt der skal etableres en renseforanstaltninger vil 

altid bero på en konkret vurdering. DHI´s screeningsværktøj ” Regnkvalitet” kan anvendes 

til at vurdere overfladevandets effekt på grundvandet, bl.a. vha. oplysninger om trafikbe-

lastning. 

 

Generelt bør overfladevand fra veje og p-pladser indledningsvis føres gennem sandfang 

eller et forfang af filtermuld, hvor partikler, blade mv. kan bundfældes og hvor forurenings-

stoffer, bl.a. PAH´er og tungmetaller, der binder sig til partiklerne i de forskellige fang, kan  

tilbageholdes. 

 

For at sikre filterjordens rensekapacitet skal der udtages en jord- og en vandprøve til ana-

lyse der kan godtgøre, at jordens rensekapacitet ikke er opbrugt. Sådan en prøve skal ud-

tages ca. hvert 5 -10 år. 

2.3.4 Vejklassificering  

 

På Frederiksberg opdeles vejene i følgende klasser: 

- Overordnet trafikveje 

- Mindre trafikveje 

- Lokalveje 

 

3.2 Undersøgelse af området, herunder jordbund- og grundvandsforhold  

Jordbundsanalyser, dokumentation for ren bund 

I forbindelse med etableringen af større nedsivningsanlæg, skal der som udgangspunkt 

foreligge dokumentation for, at jorden i bunden af anlægget er ren. Det vil sige dokumente-

ret ved jordprøve(r). Det specifikke omfang aftales med Miljø, men det kan forventes, at 

http://www.regnvandskvalitet.dk/
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der skal udtages en prøve pr. 50 m2 af udgravningens bund og evt. pr. 2*7 m fra udgrav-

ningens sider. Som udgangspunkt analyseres jordprøverne for standard jordpakken (kul-

brinter, PAH´er og tungmetaller), men andre lokalitetsspecifikke analyseparametre kan 

komme på tale. Analyseparametre aftales med Miljø.  

Jordforurening 

Som udgangspunkt gives der ikke tilladelse til nedsivning på forureningskortlagte ejen-

domme (på Vidensniveau 1, hvor der er mistanke om forurening eller Vidensniveau 2, hvor 

der er konstateret forurening), idet der hermed kan skabes øget udvaskning og mobilise-

ring af forureningsstoffer fra lokaliteten. Dette skal dog baseres på en konkret vurdering, 

som foretages af Miljø. Hvis det vurderes, at nedsivning kan ske uden at øge forureningen, 

kan der i nogle tilfælde meddeles tilladelse. Eksempelvis hvis forureningen alene udgøres 

af immobile stoffer, dvs. typisk tungmetaller, PAH og tung olie samt hvis nedsivningen pla-

ceres i et område uden kraftig forurening. 

Ligeledes skal der i tilfælde hvor der ønskes nedsivning i områder, der støder op til en V1- 

eller V2 grund, fortages en vurdering af evt. påvirkning af disse forureninger som følge af 

anlægget. Vær opmærksom på, at denne vurdering skal omfatte både jord- og grund-

vandsforureninger.  

Ledningsoplysninger (el, gas, fjernvarme, telefon mv.) 

 

Veje og fortove er fyldt med diverse ledninger, og det er vigtigt at have styr på, hvor de 

ligger, samt hvem der ejer ledningerne. Oplysninger om ledningsejere kan findes i LER – 

ledningsejerregister – www.ler.dk 

Hydraulisk potentiale for nedsivning  

 

Ved håndtering af regnvandet via nedsivningsanlæg er det vigtigt at finde ud af, om der er 

potentiale for nedsivning. Dette afhænger af jord- og grundvandsforholdene. I nogle områ-

der nedsiver vandet meget langsomt, hvis der f.eks. er meget lerjord, eller hvis grundvan-

det står højt. Dette kan medføre, at anlægget ikke virker efter hensigten. For at undgå det-

te, skal der udføres en nedsivningstest i det område, hvor anlægget skal etableres. Jord 

med egnede nedsivningsforhold har en hydraulisk nedsivningsevne (K) større end 10-6. 

Nedenstående skema indeholder typiske værdier for hydraulisk nedsivningsevne for diver-

se jordtyper. Se bilag 4 for et overblik over overordnede nedsivningspotentialer på Frede-

riksberg.  

Jordtype K-værdi 

Grus 10-3 – 0,1 

Sand 10-5 - 10-2 

Silt 10-9 - 10-5 

http://www.ler.dk/


Side 10 af 21 

 

Ren ler Mindre end 10-9 

Moræneler 10-10 - 10-6 

Data i tabellen er fra Spildevandskomiteens regneark, www.ida.dk/svk. 

 

 

3.3 Forhold der skal belyses, nedsivningstest og dimensionering  

Anlægget skal som udgangspunkt dimensioneres i henhold til Spildevandskomiteens reg-

neark, www.ida.dk/svk. For at kunne benytte regnearket, skal der udføres en nedsivnings-

test i området hvor anlægget skal placeres. Vejledning kan findes her3.  

 

Data der skal indsættes ved dimensionering af anlægget 

 

I beregningsarket på www.ida.dk/svk, skal følgende data indsættes: 

 Klimafaktor 1,4 

 Københavns Kommune 

 Gentagelsesperiode på 10 år 

 Det beregnede nedsivningspotentiale (k-værdi) 

 

Det kan være hensigtsmæssigt at samtænke nedsivningsløsninger med alternative løsnin-

ger, hvor der i stedet opsamles, fordampes eller forsinkes regnvand. 

 

Vandets vej ved skybrud, overskrider det skel  

 

For skader som stammer fra anlæg der etableres uhensigtsmæssigt, kan disse være an-

svarspådragende for ejer af anlægget, hvis der sker oversvømmelse på naboarealer i for-

bindelse med skybrud. Derfor er det vigtigt, at man i projektet har styr på, hvordan vandet 

løber på overfladen ved skybrud, eller hvis der er overløb fra nedsivningsanlægget. 

Derfor skal der ved større anlæg redegøres for, hvor vandet løber hen i en skybrudssitua-

tion, dvs. når nedsivningsanlægget må forventes at være helt opfyldt. 

Risiko for grundvandsstigning 

Nedsivning af regnvand vil påvirke grundvandsforholdene, således at der vil ske en stig-

ning i vandspejlet samt en forøget tilstrømning til dræn. Desuden vil vandbalancen blive 

påvirket således, at en øget nedsivning i et område vil kunne medføre en stigning i vand-

spejlet i et andet område.  

 

Beregninger viser endvidere, at øget vandspejl i områder med forurenede grunde, vil kun-

ne medføre en påvirkning af forureninger i jord og grundvand, således at der kan fore-

komme en utilsigtet mobilisering af forureninger på forureningskortlagte ejendomme. 

                                                      
3 http://www.frederiksberg.dk/Borger/Affald-klima-og-miljoe/Klimatilpasning/Regnvand.aspx  

http://www.ida.dk/svk.
http://www.ida.dk/svk.
http://www.frederiksberg.dk/Borger/Affald-klima-og-miljoe/Klimatilpasning/Regnvand.aspx
http://www.frederiksberg.dk/Borger/Affald-klima-og-miljoe/Klimatilpasning/Regnvand.aspx
http://www.frederiksberg.dk/Borger/Affald-klima-og-miljoe/Klimatilpasning/Regnvand.aspx
http://www.ida.dk/svk
http://www.frederiksberg.dk/Borger/Affald-klima-og-miljoe/Klimatilpasning/Regnvand.aspx
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I områder, hvor modelleringer viser at grundvandet står højt, bør grundvandsforholdene 

undersøges nærmere, inden der etableres et nedsivningsanlæg. På Frederiksberg er den 

generelle retningslinje at der ikke må nedsives regnvand, når det terrænnære grund-

vandsspejl ligger mellem 0 til 3 m u.t. Dette skyldes at Frederiksberg er tæt befæstet, har 

mange områder med kældre og geologien ofte er forholdsvis uegnet til nedsivning. 

I områder med høj grundvandsstand bør håndteringen af regnvand ske på andre måder 

end ved nedsivning via faskiner, f.eks. tilbageholdelse eller fordampning. 

 

Ved større projekter ved byggeri / beboelsesejendomme dvs. anlægsarealer større end 

200 m2 skal der redegøres for, at nedsivningen ikke medfører skader på nærliggende byg-

ninger.  

 

3.4 Restriktioner i specifikke områder, grundvandsbeskyttelse  

Afstand til nærmeste indvindingsboring og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 

Nedsivning af overfladevand via nedsivningsanlæg kan risikere at forurene grundvandet. 

Derfor er der opstillet følgende retningslinjer: 

 Der må ikke etableres nedsivningsanlæg indenfor 25 meter af en indvin-

dingsboring, se bilag 2. 

 Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til etablering af større 

nedsivningsanlæg til regnvand inden for BNBO (boringsnære beskyttel-

seszoner for almen vandindvinding), med mindre en konkret vurdering af 

projektet viser, at det ikke udgør en risiko for grundvandsressourcen. 

BNBO fremgår af bilag 2. 

 

Lerlagstykkelse  

Ved etablering af nedsivningsanlæg, skal det sandsynliggøres, at etableringen ikke vil på-

virke grundvandsressourcen negativt. I den forbindelse er det relevant at undersøge tyk-

kelsen af det beskyttende lerlag (dæklag), der ligger over grundvandsmagasinet. Se over-

blik i bilag 3. Dæklagstykkelser over 10 meter vurderes generelt at medføre ”god beskyt-

telse” af grundvandsressourcen. 

Hvis anlægget ønskes etableret indenfor BNBO omkring en vandindvindingsboring, skal 

der derfor som udgangspunkt være minimum 10 meter dæklag.  

Frit grundvandsspejl 

Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af større nedsivningsanlæg til 

håndtering af regnvand indenfor områder med frit grundvandsspejl, da grundvandsres-
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sourcen i disse områder er særligt sårbar overfor forurening fra højereliggende anlæg og 

aktiviteter.  

 Ved frit grundvandsspejl og lerlag mindre end 10 meter, vil det generelt ikke være muligt 

at få tilladelse til nedsivning. Det skyldes at grundvandet i disse områder er særligt sårbart, 

da tykkelsen på det beskyttende lerlag ikke er tilstrækkelig. 

Områder med særlige drikkevandsinteresser, OSD  

OSD repræsenterer det område hvor grundvandet er særlig vigtigt for indvindingen af drik-

kevand, hvorfor grundvandet i disse områder ikke må påvirkes negativt.  

Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser er det som udgangspunkt kun muligt 

at få tilladelse til at nedsive uforurenet regnvand. Det vil sige, at der i en del tilfælde vil væ-

re nødvendigt at etablere renseforanstaltning på regnvandet inden det kan nedsives.  

Derudover kan der som udgangspunkt kun etableres anlæg til nedsivning af større mæng-

der regnvand i de områder der vurderes at være velegnede til nedsivning, jf. bilag 4 ”Hy-

draulisk potentiale for nedsivning”. 

 

3.5 Glatførebekæmpelse, pleje, brug af arealer og beredskab 

Strategi for glatførebekæmpelse skal beskrives, med fokus på beskyttelse af grundvandet 

mod salt. Det kan f.eks. være brug af alternative glatførebekæmpelsesmidler eller afskæ-

ring af saltbelastet vand fra anlægget.  

Glatførebekæmpelse 

I forbindelse med etableringer af nedsivningsanlæg, skal der redegøres for, om der skal 

glatførebekæmpes i nærheden af anlægget. Hvis der nedsives overfladevand fra områder 

der glatførebekæmpes med kloridholdige produkter, fx almindeligt vejsalt (vej, fortov, p-

pladsen, kunstgræsbaner), kan dette påvirke grundvandsressourcen negativt. Klorid er et 

problemstof i forhold til grundvandet på Frederiksberg, da det ikke bindes eller nedbrydes i 

jorden men opkoncentreres i grundvandet. Vejsalt udgør en af de væsentlige trusler mod 

grundvandsressourcen.  

Alternativ glatførebekæmpelse 

 

Der findes en del alternative tømidler som kan erstatte vejsalt. Mange af de alternative 

tømidler, herunder calciummagnesiumacetat (CMA), kaliumformiat (KF) og urea, bruger ilt 

når de nedbrydes. Det betyder, at regnvand med disse stoffer ikke uden videre kan udle-

des til recipienter, da det medfører en risiko for at skabe iltfrie forhold. Urea er desuden en 

kilde til næringsstoffet nitrat, og kan medføre øget algevækst i søer og vandløb. 
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I dag anbefales det at anvende enten kaliumformiat eller calciummagnesiumacetat som et 

alternativ til vejsalt. I forbindelse med ansøgningen om et konkret projekt skal det beskri-

ves hvilket tømiddel, der ønskes anvendt samt en miljømæssig vurdering af valget.  

 

Kaliumformiat (KF) 

Rimelig uproblematisk ved nedsivning i forhold til grundvandet, og KF påvirker kun jorden 

begrænset. Der er usikkerhed omkring påvirkning af træer og planter. 

 

Calciummagnesiumacetat (CMA)  

Rimelig uproblematisk ved nedsivning i forhold til grundvandet, og CMA påvirker kun jor-

den begrænset. Der er usikkerhed omkring påvirkning af træer og planter 

 

Pleje og brug af arealer 

Tilsvarende skal der være en strategi for pleje af arealer uden pesticider og andre kemika-

lier. For at undgå at kemikalier nedsives skal forbud mod f.eks. bilvask kommunikeres ud 

til beboere og aktører i området. Forslag til denne kommunikation skal indsendes til kom-

munen til kommentering og godkendelse. 

Beredskabsplan 

Der skal foreligge en beredskabsplan for håndtering af situationer der kan medføre en risi-

ko for grundvandsressourcen. Denne plan skal være accepteret af Hovedstadens Bered-

skab.   

 

3.6 Renseforanstaltninger og monitering 

Såfremt det vurderes nødvendigt for at beskytte jord og eller grundvand, skal der etableres 

renseforanstaltninger inden overfladevand kan nedsives til grundvandet. Hvilke rensefor-

anstaltninger der skal etableres afhænger af det konkrete projekt, men kan bestå af bede 

med filtermuld, brønde der kan rensekapacitet eller andet.  

Såfremt det vurderes nødvendigt at etablere renseforanstaltning, skal det beskrives hvor-

dan drift og vedligehold gennemføres. Ved filtermuldsanlæg, skal det forventes, at der skal 

udtages jordprøver fra filtermulden 1. gang 5 år efter etablering, dog baseret på en konkret 

vurdering. Filtermuld kan forventes at have en leve tid på ca. 10 år.  

Sandfang 

Generelt skal det anbefales, at etablere sandfang før nedsivningsanlægget, da partikler 

kan tilstoppe nedsivningsanlægget. Sandfang vil tilbageholde partikler. Ofte er tungmetal-

ler og PAH´er bundet til partikler og vil kunne tilbageholde disse stoffer. Sandfang skal 

renses med jævne mellemrum og sandet skal bortskaffes efter retningslinjerne i Frede-

riksberg Kommunes affaldsregulativ.  
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Filtermuld 

Filtermuld defineres som en blanding af uforurenet muld og sand i forholdet 1:1. Mulden 

og sandet skal blandes godt for at få en homogen blanding. Det er vigtigt, at mulden ikke 

er for fugtig for at undgå kompaktion. Laget af filtermulden skal være mindst 30 cm tykt og 

være dækket med planter for at bevare nedsivningsevnen og fremme nedbrydningen af de 

miljøfremmede stoffer. Nedsivningsevnen i filtermulden skal svare til k = 1* 10-5 m/sek. 

Generelt kræves der 1 m2 filtermuld pr. 50 m2 afvandet areal, hvis arealet anvendes til tra-

fikerede områder. 

Man må regne med at filtermuld skal skiftes, når forureningsniveauet i filtermulden bliver 

for højt til anvendelsen af området. Dette skal dokumenteres med analyser, hvilket der 

stilles krav om i tilladelsen. Analyseparametrene skal baseres på forventninger om forure-

ningsindhold i det nedsivende vand. Ofte vil der blive stille krav om analyser for tungmetal-

ler, PAH´er og oliekomponenter.  

Krav til sammensætningen af filtermuld: 

 Blandingen skal være homogen  

 Mulden skal være dokumenteret som rent muld 

 Sandkornstørrelse: 0,002-2 mm  

 pH værdi: 6,5 - 8 

 Lerindhold: 5-10 vægt % 

 Humusindhold: 1-3 vægt % 

 

Evt. kan blandingen tilføres 3 kg kalk pr. m3 filtermuld (kalktype bryozokalk str. 1-3 mm) for 

at forbedre tilbageholdelsen af tungmetaller. 

RGS90 vækstblanding 4 eller et tilsvarende produkt, som opfylder ovenstående vilkår, kan 

anvendes som filtermuld. 

Krav om moniteringsprogram  

Afhængig af projektets risici for forurening af jord og grundvand vil der blive stillet krav til 

monitering.  

Det kan forventes, at der skal etableres boringer til vandprøvetagning og/eller monitering 

af vandspejl. Generelt vil der være krav om 1 boring pr. 200 m2. Hvis der stilles krav om 

vandprøvetagning, vil analyseprogrammet afhænge af arealets anvendelse. Ved trafikbe-

lastning vil der ofte være krav om analyse for oliekomponenter, tungmetaller, PAH´er samt 

klorid. Hvis arealet anvendes forskelligt på forskellige årstider, kan der komme krav om 

prøvetagning flere gange om året.  
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3.7 Forholdet til anden lovgivning 

Det er vigtig at have et overblik over, hvilke planer der gælder for det pågældende område, 

da disse kan lægge eventuelle begrænsninger på anvendelse af  det udvalgte areal. Det 

kan blandt andet være lokalplaner, fredninger, beskyttelseslinjer (åer, søer, fortidsminder, 

kirker mv.), handicap tilgængelighed med mere. Oplysninger kan findes på 

www.frederiksberg.dk 

 

VVM-bekendtgørelsens regler  

Ved store projekter skal det undersøges, hvorvidt projektet skal anmeldes efter VVM-

bekendtgørelsens regler. Se bekendtgørelsens bilag 2 for en oversigt over anlæg der skal 

anmeldes efter VVM-bekendtgørelsen.   

 

Det fremgår af bekendtgørelsen at alene anlæg som er opført i bekendtgørelsen bilag 1,2 

er omfattet af bekendtgørelsen.  

I forbindelse med nedsivning kan det blive relevant at se på bilag 2, pkt. 11, Infrastruktur-

anlæg, herunder specifikt; 

     11a) Anlægsarbejder i byzonen, herunder opførelse af butikscenter og parkeringspladser 

     11 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand. 

For at falde ind under VVM-bekendtgørelsen skal projektet generelt foretages på offentligt 

areal med adgang for offentligheden. Derudover skal projektet påvirke miljøet herunder 

grundvandet, landskabet eller bygningsmiljøet væsentligt. Alternativt skal der være risiko 

for væsentlig påvirkning.   

Hvis det konkrete projekt indbefatter etablering af dæmninger og andre anlæg til opstuv-

ning eller varig oplagring af vand i stor skala, kan det eventuelt blive omfattet af bekendt-

gørelsen.  

 

 

 

 

 

  

http://www.frederiksberg.dk/
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Bilag 1: Overblik over minimumskrav ved nedsivning af overfladevand 

Miljøundersøgelse 

Ved større anlæg skal der gennemføres en miljøundersøgelse, der omfatter historik, undersøgelser af jord 

og grundvand samt risikovurdering i forhold til projektets påvirkning af grundvand, herunder både grund-

vandskvalitet og ændringer i grundvandsspejl.  

Dokumentation for ren bund og rene sider i udgravningen til nedsivningsanlægget. 

Der skal udtages jordprøver til analyse fra ren bund og sider. Jordprøverne skal udtages i et net af 50 m2 i 

udgravningens bund og pr. 2 x 7 m fra udgravningens sider.   

Jordprøverne skal som udgangspunkt analyseres for tungmetaller, PAH´er og oliekomponenter. I forbindelse 

med vurderingen af de konkrete projekter kan der komme krav om yderligere analyseparametre.  

Krav om moniteringsprogram  

Etablering af boringer til vandprøvetagning samt pejling 

Det må forventes, at der bliver stillet vilkår om monitering i forbindelse med større anlæg. Der skal som ud-

gangspunkt etableres boringer til vandprøvetagning samt pejling af grundvandsspejl for hver 200 m2. 

 

Derudover skal det forventes at der bliver stillet vilkår om etablering af yderligere pejleboringer til monitering 

af evt. påvirkning af det sekundære grundvandsspejl.  

 

Det skal forventes, at der stilles vilkår om udtagning af vandprøver til analyse 1-2 gange årligt. Som minimum 

skal vandprøverne analyseres for tungmetaller, PAH´er, oliekomponenter og klorid. Yderligere analysepara-

metre kan tilføjes efter en konkret vurdering. 

Filtermuld 

Såfremt anlægget etableres med filtermuld som renseforanstaltning, skal der forventes at der skal udtages 

jordprøver senest 5 år efter etablering til kontrol af filtermuldens resterende rensekapacitet. Filtermuld skal 

forventes udskiftet efter 10-15 år alt efter overfladevandets sammensætning, vandmængde der ledes til fil-

termulden og overfladeareal.  

Afrapportering 

Resultaterne af årets monitering skal afrapporteres med en rapport, hvor resultaterne kommenteres og 

sammenholdes med vilkårene i tilladelsen efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.  

Områder med yderligere restriktioner 

Frederiksberg Kommune er beliggende i et indvindingsopland til almen vandforsyning, hvilket betyder, at der 

ikke kan tillades grundvandstruende aktiviteter. 

Derudover findes der følgende områder hvor der er yderligere restriktioner i forhold til udførelse af nedsiv-

ningsanlæg til overfladevand: 

 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 

 Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)  

 Områder med frit grundvandsspejl 
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Kontakt Frederiksberg Kommune, Miljø vedr. en uddybning af dette, alternativt kan retningslinjekort tilhøren-

de Kommuneplan 2017 iagttages.  

Krav om renseforanstaltninger der må forventes ved etablering af større nedsivningsanlæg.  

Alle projekter skal dog vurderes konkret. Kapacitet for nedsivning indgår ikke i nedenstående skema og skal 

vurderes særskilt. 

Mørkegrøn markering signalerer, at der som udgangspunkt vil blive stillet vilkår om etablering af renseforan-

staltning.  

 

Muligt / ikke muligt skal forstås som ”Som udgangspunkt ikke muligt / ikke muligt” 

 Indvin-
dingsop-
land* 

 OD**  OSD***  BNBO****  Frit grund-
vands-
spejl***** 

 

Faskine, tag-
vand 

Muligt  Muligt  Muligt  Muligt  Muligt  

Faskine, tag-
vand med pro-
blematiske 
stoffer 

Muligt  Muligt  Muligt  Muligt  Muligt  

Faskine, stier 
og pladser  

Muligt  Muligt  Muligt  Ikke muligt  Ikke muligt  

Faskine, veje 
under 5000 
ÅDT****** 

Muligt  Muligt  Muligt  Ikke muligt  Ikke muligt  

Faskine, veje 
under > 5000 
ÅDT (lokale 
veje) 

Muligt  Muligt  Ikke muligt  Ikke muligt  Ikke muligt  

Regnbed, alle 
typer vand 
(undtaget 
overordnede 
trafikveje) 

Muligt  Muligt  Muligt  Muligt  Muligt  

Gennemtræn-
gelige belæg-
ninger, stier og 
pladser 

Muligt  Muligt  Muligt  Muligt  Muligt  

Gennemtræn-
gelige belæg-
ninger, lokale 
veje og p-
pladser 

Muligt  Muligt  Muligt  Ikke muligt  Ikke muligt  

* Indvindingsopland til almen vandforsyning 

** Område med drikkevandsinteresser 

*** Område med særlige drikkevandsinteresser 

**** Boringsnære beskyttelsesområder 

***** Områder hvor kalken er blotlagt  

******Årsdøgnsstransport 
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Bilag 2: Indvindingsboringer til almen vandforsyning samt og BoringsNære 

BeskyttelsesOmråder, BNBO  

 

   

 

Kilde: Retningslinjekort til Kommuneplan 2017  
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Bilag 3: Lerlagstykkelse 

 

Kilde: Teamkort 3 fra indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, 2014-2018.  
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Bilag 4: Hydraulisk potentiale for nedsivning, kendte forureninger pr. oktober 2015 mv. 

 

   Kilde: Strategi for håndtering af regnvand i Frederiksberg Kommune, oktober 2015 



 

 


