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Tilladelse til nødoverløb af spildevand ved pumpestation PP03 ved 
Jennum til Køllebækken / Blegvad Bæk

Randers Kommune giver i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 en tilladelse til 
nødoverløb af spildevand ved pumpestation PP03 på matrikel 14f, Jennum By, 
Spentrup til regnvandsbassin med forbindelse til Køllebækken / Blegvad Bæk.

Såfremt du ellers har spørgsmål til sagen, kan du kontakte mig på telefon 8915 1681 
eller e-mail: jakob.aarup@randers.dk. 

Med Venlig Hilsen

Jakob Aarup
 

Klagefristen udløber den 17. september 2019.
Søgsmålsfristen udløber den 20. februar 2020.
 

Udvikling, Miljø og Teknik
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet 
8900 Randers

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89 15 16 81

jakob.aarup@randers.dk
www.randers.dk

1

1 - Tilladelse til nødoverløb af spildevand ved pumpes



Indholdsfortegnelse

1. Ansøgning..................................................................................................................3

2. Myndighedsforhold.....................................................................................................3

3. Tilladelsen..................................................................................................................3

3.1 Vilkår for udledning af spildevand fra nødoverløb....................................................3

4 Grundlag for tilladelsen ...............................................................................................3

4.1 Lovgrundlag .............................................................................................................3

4.2 Ansøgningens indhold .............................................................................................4

4.3 Vandområder ...........................................................................................................5

4.4 Partshøring ..............................................................................................................6

5 Bygge- og anlægsarbejder..........................................................................................6

6 Natur og Miljøs bemærkninger....................................................................................6

7 Klagevejledning...........................................................................................................7

8 Underretning om afgørelsen .......................................................................................8

Bilag til afgørelsen
Kort: Placering af nødoverløb

2



1. Ansøgning
Vandmiljø Randers A/S har den 8. juli 2019 søgt om tilladelse til nødoverløb af 
spildevand fra pumpestation PP03 på matrikel 14f, Jennum By, Spentrup til 
regnvandsbassin med forbindelse til Køllebækken / Blegvad Bæk. Pumpestationen 
pumper spildevandet fra oplandet ved Jennum videre til rensning på Randers 
Centralrenseanlæg. 

2. Myndighedsforhold
Randers Kommune er godkendelsesmyndighed for udledningen, og Miljøstyrelsen er 
tilsynsmyndighed. Vandmiljø Randers A/S er driftsansvarlig for anlægget.

3. Tilladelsen   
Randers Kommune giver i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 en tilladelse til et 
nødoverløb PP03nød fra pumpestation PP03 til regnvandsbassin med forbindelse til 
Køllebækken / Blegvad Bæk. Tilladelsen gives under forudsætning af sagens 
oplysninger, og vilkårene i denne tilladelse. 

3.1 Vilkår for udledning af spildevand fra nødoverløb.
1 Tilladelsen er gældende under de forudsætninger, der fremgår af skema.

Pumpestation
Matr. nr.

Udløb
UTM koordinat

øst / nord

Spildevand fra Kloakering Personer (pe) / 
spv. mængde 

(m3/dg)

Pumpe-
kapacitet 
(m3/dg)

PP03
14f, Jennum 
By, Spentrup

564.670 / 
6.265.564 Jennum Spildevand fra 

separatkloak 50 / 7 562 (6,5 l/s)

2 Nødoverløbet må kun benyttes i uforudsete situationer som strømsvigt, 
pumpehavari eller lignende. Problemerne skal afhjælpes hurtigst mulig for at 
begrænse en eventuel udledning. 

3 Ved nødoverløb skal udledningen af flyde- og ristestoffer begrænses. Efter en 
udledning skal bassinet og recipienten straks oprenses for evt. ristestof, sand, 
slam o.l., der er tilført som følge af nødoverløbet.

4 Ved uheld, hvor der er fare for eller forekommer udledning, skal Miljøstyrelsen 
snarest mulig underrettes. Vandmiljø Randers A/S skal efterfølgende oplyse 
Miljøstyrelsen om årsag til den udledte mængde spildevand, og hvor lang tid 
udledningen har stået på.

5 Vandmiljø Randers A/S skal ved tilsyn med pumpestationen føre driftsjournal, 
hvor der som minimum skal fremgå tidspunkt for tilsyn og eventuelle 
uregelmæssigheder i driften.

6 Der skal være etableret alarm med døgnovervågning på pumpestationen.

4 Grundlag for tilladelsen

4.1 Lovgrundlag
Sagen behandles i henhold til: 

 § 28 i Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 681 af 2. juli 2019. 
 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens 

kapitel 3 og 4, nr. 1469 af 12. december 2017.
 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. 
december 2018.
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4.2 Ansøgningens indhold
Ansøgningen fra Vandmiljø Randers:
Vandmiljø Randers' pumpestation PP03 Jennum pumper i dag separat spildevand fra 
Jennum by mod renseanlægget i Randers CRA.

Pumpestationen skal renoveres efter sommerferien 2019.

Kloaksystemet i Jennum blev separatkloakeret i 2017-2018. I den forbindelse blev et 
overløbsbygværk sløjfet, som var beliggende ud for Trehøjevej 74. VMR var desværre 
ikke opmærksom på, at overløbsbygværket også havde en anden funktion - nemlig som 
nødoverløb for nedstrøms beliggende pumpestation PP03 Jennum.

VMR har derfor brug for at genetablere nødoverløbet for at sikre pumpestationen i 
nødsituationer.

Pumpestationens opland er Jennum by:

Nødoverløbet planlægges (gen-)etableret i opstrøms spildevandsbrønd JE1S008 til 
regnvandsbrønden JE1R008 lige ved siden af:
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Det betyder at ved et evt. nødoverløb, vil spildevandet ikke løbe urenset ud i det 
nærtliggende vandløb, men vil i stedet for ende i regnvandsbassinet.
Der etableres kontraklap i regnvandsbrønden JE1R008 for at sikre mod tilbageløb af 
regnvand til spildevandssystemet.

I forbindelse med renoveringen af pumpestationen opgraderes den fra at have 1 pumpe 
til at have 2 pumper. Dermed vil pumpestationen have 100 % reservekapacitet (stopper 
den ene pumpe til, starter den anden pumpe automatisk).

Der ansøges ikke om et overløb - det er alene et nødoverløb til brug i meget atypiske 
situationer.
 
4.3 Vandområder
Nødoverløb fra pumpestationen ledes til regnvandsbassin med forbindelse til 
Køllebækken, som løber til Blegvad Bæk. I vandområdeplanerne er Køllebækken 
målsat som god økologisk tilstand. Den nuværende tilstand er angivet til moderat 
økologisk tilstand.

Køllebækken er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 og omfattet af en udpegning af 
formodede forekomster af bilag IV-arten odder. Køllebækken er en del af Skals Å-
systemet.
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Hjarbæk Fjord
Skals Å udløber i Hjarbæk Fjord. Fjorden er en del af Natura 2000-område nummer 30, 
Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk. 
Hjarbæk Fjord har i vandområdeplanen målsætningen god økologisk tilstand og god 
kemisk tilstand. I vandområdeplanen fremgår det for Hjarbæk Fjord, at den har en dårlig 
økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

4.4 Partshøring
Randers Kommune har sendt udkast til tilladelse i partshøring hos Vandmiljø Randers 
A/S. Vandmiljø Randers havde ingen bemærkninger til tilladelsen. 

5 Bygge- og anlægsarbejder
Denne tilladelse indebærer udførelse af bygge- og anlægsarbejder. I henhold til 
miljøbeskyttelsesloven har en klage ikke opsættende virkning på retten til at udnytte 
tilladelsen jf. § 96, hvorfor bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes straks. 
Afgørelsen af en eventuel klage kan medføre ændringer af projektet eller 
tilbagekaldelse af tilladelsen. Det er derfor bygherrens eget ansvar og risiko, hvis 
arbejdet påbegyndes før klagefristens udløb.

6 Natur og Miljøs bemærkninger
Sagen er behandlet i forhold til vandområdeplanerne. Tilladelsen er givet under 
forudsætningerne beskrevet i vilkår og skemaer. Hvis der sker ændringer i 
kloaksystemerne, der har betydning for nødoverløbet, skal der ansøges om ny 
tilladelse.

Bemærkninger nødoverløb
Forudsætningen for tilladelsen er, at Vandmiljø Randers A/S jævnligt fører tilsyn og 
vedligeholder bygværker og afprøver alarmsystemer, således at evt. udledning kun 
skyldes uforudsete hændelser og opdages hurtigt. Af samme grund må varslede 
strømafbrydelser eller reparationer ikke medføre brug af nødoverløb.

Tilladelsen er til nødoverløb, og må kun benyttes i nødstilfælde. Dette kan betyde, at 
det aldrig vil træde i funktion. I tilfælde af udledning fra pumpestationen eller fare herfor 
er det vigtigt, at der straks påbegyndes foranstaltninger til afhjælpning af problemet. 
Miljøstyrelsen skal straks underrettes. 

Der er etableret et varslingssystem ved pumpestationen, som medfører, at nødoverløb 
registreres straks og herefter kan standses hurtigst muligt. I forbindelse med 
pumpestationen er der en reservepumpe. Det vil derfor hurtigt være muligt at stoppe 
nødoverløbet eller hindre nødoverløb ved nedbrud af pumpen i drift. Nødoverløbet vil 
ske til regnvandsbassin, således at påvirkningen af recipienten vil være minimal. 
Regnvandsbassin og recipient skal oprenses for evt. ristestof, sand, slam o.l. efter et 
nødoverløb. 

Randers Kommune vurderer på baggrund af vilkårene i tilladelsen, at nødoverløbet ikke 
vil hindre, at Køllebækken kan overholde målsætningen. Der kan derfor gives tilladelse 
til nødoverløbet. 

Konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder
Ifølge § 6 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), 
kan kommunen ikke give tilladelse, hvis anlæggene efter nærmere vurdering viser sig 
at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.
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Nødoverløbet sker til regnvandsbassin med forbindelse til Køllebækken. Køllebækken 
er en del af Skals Å-systemet. Skals Å løber til Hjarbæk Fjord. Hjarbæk Fjord er en del 
af Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal. Hjarbæk 
Fjord har i vandområdeplanen målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk 
tilstand. I vandområdeplanen fremgår det for Hjarbæk Fjord, at den har en dårlig 
økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Det vurderes, at et evt. nødoverløb kun vil medføre en begrænset udledning, da der 
udledes til regnvandsbassin og der er tilknyttet alarm og reservepumpe. Det vil derfor 
kun være en begrænset udledning til recipient, og det vil hurtigt være muligt at 
stoppe/hindre nødoverløb. Det vurderes derfor ikke at kunne skade Natura 2000-
området.

Pumpestationen er en del af et større projekt omkring separering af kloakkerne i 
landsbyer i oplandet til Spentrup Renseanlæg, således at renseanlægget kan 
nedlægges, og spildevandsrensningen kan centraliseres på Randers 
Centralrenseanlæg. Projektet vil overordnet reducere udledningen af næringsstoffer til 
Hjarbæk Fjord fra punktkilder. Projektet vil samlet set derfor medføre en positiv 
indvirkning på Natura 2000-området.      

Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV
Ifølge § 10, stk. 1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) kan 
kommunen ikke give tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- 
eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Køllebækken er registreret som et muligt levested for bilag IV-arten odder. Det vurderes, 
at et evt. nødoverløb kun vil medføre en begrænset udledning, da der udledes til 
regnvandsbassin og der er tilknyttet alarm og reservepumpe. Det vil derfor kun være en 
begrænset udledning til recipient, og det vil hurtigt være muligt at stoppe/hindre 
nødoverløb. Det vurderes derfor ikke at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for arten.

Pumpestationen er en del af et større projekt omkring separering af kloakkerne i 
landsbyer i oplandet til Spentrup Renseanlæg, således at renseanlægget kan 
nedlægges, og spildevandsrensningen kan centraliseres på Randers 
Centralrenseanlæg. Projektet vil overordnet reducere udledningen af næringsstoffer til 
Køllebækken og Blegvad Bæk ved Jennum og Spentrup. Projektet vil derfor medføre 
en positiv indvirkning på bilag IV-arten odder. 

-------------------------------------
Randers Kommune vurderer samlet at kunne give tilladelse til nødoverløbet, og at 
tilladelsen er meddelt i overensstemmelse med vandområdeplanen.

7 Klagevejledning
Tilladelsen kan påklages i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er 
enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, ejer af areal, 
Vandmiljø Randers A/S, Sundhedsstyrelsen (Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og 
Rådgivning), Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Fiskeriforening jf. 
miljøbeskyttelseslovens §§ 98-99. 

Klageberettigede er desuden: 
 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som 

hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. 
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Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af 
den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med 
forudgående anmeldelse overfor kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 
76, stk. 1 har ønsket underretning om. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har 
beskyttelse af natur og miljø som hovedformål. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til 
formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og 
miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller 
organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. 
Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller 
organisation.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og 
organisationers klageberettigelse.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 93. 

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, eller en 
eventuel klage er afgjort.

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, 
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse.

8 Underretning om afgørelsen
Tilladelsen vil blive offentlig annonceret.

Følgende er underrettet direkte om afgørelsen:
Vandmiljø Randers A/S (mail@vmr.dk) 
Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning (senord@sst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk, dnranders-sager@dn.dk)
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk, oestjylland@friluftsraadet.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)  
Dansk Fritidsfiskerforbund (formanden@fritidsfiskerforbundet.dk) 
Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk, randers@dof.dk)
Dansk Amatørfiskerforbund (fkjerulf@mail.dk)
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