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Afgørelse VVM 

Afgørelse VVM – Udledning af tag- og overfladevand fra Neder 
Hornbæk til Hornbæk Enge / Gudenåen  
 
Randers Kommune har den 22. september 2021 modtaget et VVM-ansøgningsskema 
fra Envidan på vegne af Vandmiljø Randers A/S. Der er ansøgt om etablering af 
regnvandsbassin og ændring af udledningen af spildevand i forbindelse med 
separatkloakering af Neder Hornbæk. 
 
Afgørelse 
Randers Kommune har foretaget en vurdering af det anmeldte projekt og på det 
grundlag vurderet, at projektet samlet set ikke vil medføre nogen væsentlig negativ 
påvirkning af miljøet, og derfor heller ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.  
 
Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). Afgørelsen er truffet efter kriterierne i lovens bilag 6. 
 
Denne screeningsafgørelse er ikke en tilladelse til at igangsætte anlægsarbejder, men 
alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering. 
 
Sagens oplysninger 
Ansøgningsskemaet til sagen omfatter de oplysninger, som skal indgives til 
myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens 
bilag 2, jf. lovens § 18, stk. 1. 
 
Projektet omfatter etablering af regnvandsbassin til rensning af tag- og overfladevand 
i forbindelse med separatkloakering af Neder Hornbæk. Regnvandsbassinet vil have 
afledning af tag- og overfladevand fra Neder Hornbæk til Hornbæk Enge / Gudenåen. 
Spildevandet fra området ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg. 
 
Placering af bassinet fremgår af følgende:  
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Det ansøgte kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, samt dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven. 

Vurdering af påvirkninger af miljøet 
Kommunen har vurderet, at projektet potentielt vil kunne berøre vandløb, Natura 
2000-område, Bilag IV-arter og grundvandsinteresser. Derudover kræver projektet 
dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje, åbeskyttelseslinje og beskyttet natur.  
 
Det er på baggrund af ansøgningen og kommunens gennemgang vurderet: 

 Der vil ikke forekomme væsentlige påvirkninger af recipienter i forbindelse 
med udledning af tag- og overfladevand. 

 Der vil ikke forekomme påvirkninger af Natura 2000 og Bilag IV-arter. 
 Projektet vurderes ikke at påvirke drikkevandskvaliteten i 

drikkevandsboringer, og det vil ikke være i strid med drikkevandsinteresserne.  
 
Recipient 
Ved de eksisterende forhold afledes overløb fra fælleskloakken fra Neder Hornbæk 
ved regn til Svejstrup Bæk i form af regnvandsopspædet spildevand. Der sker ingen 
rensning inden udløb til Svejstrup Bæk. Den eksisterende udledning G01U080 er 
udpeget til indsats i vandområdeplanen. 

Der er ansøgt om, at separat regnvand skal udledes til Chr. d. III´s Kanal (der indrettes 
til bassin), og videre til et N-vådområde (Hornbæk Enge), som er etableret med henblik 
på fjernelse af kvælstof som led i indsatsprogrammer for Randers Fjord.  

Udledningen af regnvand til vådområdet Hornbæk Enge Øst kan potentielt påvirke 
tilstanden negativt i vådområdet ved tilførsel af både kvælstof og fosfor. Den aktuelle 



tilstand i Hornbæk Enge Øst er ukendt, så det har ikke været muligt at vurdere 
påvirkningen. Det vurderes, at en del af kvælstof og fosfortilførslen vil blive omsat i 
engområdet inden udløb til Gudenåen. Vådområdet Hornbæk Enge er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. Hornbæk Enge blev etableret ved naturgenopretning i 
2010 med det formål at retablere vådeng og sikre en reduceret udledning af kvælstof 
og fosfor til Gudenåen. Hornbæk Enge er blevet mere fugtig, idet der er skabt 
forbindelse til Gudenåen, hvorved mængden af vand i området bestemmes af 
vandstand og vandføring i Gudenåen. Ved at udlede regnvandet til vådområdet 
Hornbæk Enge, vil både den hydrauliske såvel som stofmæssige belastning af Svejstrup 
Bæk forsvinde. Endvidere vil der i vådområdet ske en yderligere omsætning af de 
næringssalte og det organiske materiale, der ikke renses af det våde bassin. 
Vådområdet er udført netop med det formål at rense overfladevand for næringssalte 
og vil derfor kunne øge rensningen af regnvandet inden det ledes til Gudenåen og 
Randers Fjord. 

Der er søgt om en udledning på 40 l/s, hvor afledningen skal ske ved overrisling af et 
engareal ved Hornbæk Enge. Engområdet har et stort søareal på ca. 2 ha. Søområdet 
har forbindelse med Gudenåen. 
 
Derudover er der beregnet en overløbshyppighed på ca. 4 gange årligt ud fra historiske 
regnhændelser. Der er i ansøgningen angivet en neddrosling af overløb på 170 l/s. 
Overløb sker ved overrisling af samme engareal som den almindelige afledning.  
 
Som udgangspunkt dimensioneres regnvandsbassiner ud fra en gentagelsesperiode på 
minimum 5 år. Med baggrund i optimering af vådvolumen og forsinkelsesvolumen i 
forhold til fortidsmindebeskyttelsen er der søgt om oftere overløb fra bassinet.  
 
I vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen er det angivet: ”Kommunalbestyrelsen 
sikrer, at udledninger af spildevand, herunder tag- og overfladevand til vandløb, sker 
på en sådan måde, at vandet kan afledes videre i vandløbet uden gener for omboende 
ved vandløbet eller gener for dyre- og plantelivet, dvs. at vandløbets hydrauliske 
kapacitet respekteres.” 
 
Afledningen sker ved overrisling af et engareal, som har forbindelse til et større 
søareal. Randers Kommune vurderer, at oftere overløb fra bassin ikke vil give 
anledning til hydrauliske problemer i området. Randers Kommune vurderer også, at 
det ikke vil give anledning til gener for omboende ved vandløbet eller gener for dyre- 
og plantelivet. 
 
Samlet vurderes det således, at vedtagelse af Tillæg nr. 60/2020 og gennemførelse af 
plantiltagene ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøet. Tværtimod 
vil der være positive effekter for så vidt angår målsatte vandområder (Svejstrup Bæk, 
Gudenå og Randers Fjord), idet der sker en reduktion i udledningen af BOD, total P og 
total N ved projektets gennemførelse. Den ansøgte udledning vurderes ikke at vil 
hindre målopfyldelse i recipienterne.  
 



Natura 2000 
Udledning af spildevand kan potentielt påvirke arter eller naturtyper, som Natura 
2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger 
opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via 
vandløb. 

Randers Fjord 
Udledningen af tag- og overfladevand sker via Hornbæk Enge til Gudenåen, som har 
forbindelse til Randers Fjord. Randers Fjord er en del af Natura 2000-område nr. 14 
Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. 

Udledningen af renset regnvand fra tag- og overfladearealer erstatter den nuværende 
udledning af opspædet spildevand. Begge afledninger løber videre til Gudenåen.  

Spildevand fra oplandet ledes på nuværende tidspunkt til Randers Centralrenseanlæg, 
som udleder til Kristrup Landkanal/Randers Fjord. 

Da oplandet til bassin F13BS34 ikke har indgået i beregninger omkring udledte 
mængder, er der stor usikkerhed omkring det angivne overløb fra fælleskloakken. Da 
afledningen fra området har været neddroslet til 10 l/s, og der for overløbet er angivet 
en qa-værdi på 48 l/s vurderes det, at hovedparten af regnvandet fra oplandet er sket 
til renseanlægget.  

Ud fra beregningsforudsætningerne for spildevandsplan for Randers Kommune vil der 
være følgende udledning: 

 m3/år BOD  
kg-O2/år 

COD 
kg-O2/år 

N  
kg-N/år 

P  
kg-P/år 

Udledning – Status  
(overløb til Svejstrup Bæk) 

8.789 483 1.406 87,9 22,0 

Udledning – Plan  
(udledning til Hornbæk Enge)* 

85.902 129 1.503 112 15,0 

*Opland på 20,26 befæstet ha 

Ændringen af udledningen vil også medføre, at der sker en ændring i udledningen fra 
Randers Centralrenseanlæg, som udleder til Kristrup Landkanal/Randers Fjord. Det 
forventes, at udledningen af næringsstoffer fra renseanlægget vil blive reduceret da 
den hydrauliske belastning bliver reduceret.  

Den samlede udledning af næringsstoffer fra de berørte udledninger fremgår af 
nedenstående skema. 

Udledning  Status Plan 
Randers 
Centralrenseanlæg Vandmængde (m3/år) 9.064.482 9.031.041 

 Total kvælstof (kg N/år) 62.659 62.428 

 Total fosfor (kg P/år) 4.585 4.568 

Overløb Vandmængde (m3/år) 8.789  



Udledning  Status Plan 
 Total kvælstof (kg N/år) 88  

 Total fosfor (kg P/år) 22  

Regnvand  Vandmængde (m3/år) 0 85.902 

 Total kvælstof (kg N/år) 0 112 

 Total fosfor (kg P/år) 0 15,0 

 
Udledning N kg/år P kg/år 
Natura 2000-område - status 62.747 4.607 

Natura 2000-område - plan 62.238 4.561 

Ændring -509 -46 

Ud fra skemaet vil den samlede udledning af kvælstof og fosfor blive reduceret med 
509 kg-N/år og 46 kg-P/år. Det vurderes derfor, at projektet i sig selv ikke vil have en 
negativ påvirkning på Natura 2000-området. 

I vandområdeplan for Randers Fjord fremgår, at målsætningen for Randers Fjord ikke 
er opfyldt. Årsagen er angivet til at være en væsentlig belastning med kvælstof og 
fosfor gennem årene fra landbrug og punktkilder. Den totale belastning for 
Hovedvandopland Randers Fjord er for punktkilder angivet til at være 354 tons N/år 
og 39,0 tons P/år1.  

Der er i vandplaner og vandområdeplaner angivet indsatser, der skal sikre, at 
belastningen med kvælstof og fosfor fra landbrug og punktkilder er faldende. Den 
kumulative effekt er således en faldende belastning med næringsstoffer, som vil 
påvirke naturtyper og arter i Natura 2000-området i positiv retning. I Vandområdeplan 
2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn er der for Randers Fjord angivet en 
reduktion på 1,3 tons N/år fra spildevand. 

Randers Kommune har siden vedtagelse af spildevandsplan 2009-2012 vedtaget en 
række tillæg til spildevandsplanen i form af separatkloakeringsprojekter, 
byggemodninger mv. På nuværende tidspunkt vil de vedtagne tillæg medføre en 
reduktion i udledning af næringsstoffer til Randers Fjord på 3.068 kg-N/år og 971 kg-
P/år. Separatkloakeringen af Neder Hornbæk er en del af dette. Randers Kommune har 
ikke kendskab til planlagte projekter, der derudover vil forøge udledningen af 
næringsstoffer til Randers Fjord væsentligt. 

Det vurderes på baggrund af dette, at udledningen i sig selv og sammen med andre 
spildevandsudledninger ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 
2000-området.  

 
1 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 – Hovedvandopland Randers Fjord 



Bilag IV-arter 
Hornbæk Enge og Svejstrup Bæk er omfattet af en udpegning af formodede 
forekomster af bilag IV-arten odder. Fjernelsen af udledningen af opspædet spildevand 
fra Svejstrup Bæk vurderes ikke at vil beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for odderen. Det vurderes, at det vil have en positiv effekt. Udledning af 
renset tag- og overfladevand ved overrisling af areal ved Hornbæk Enge vurderes ikke 
at vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for odderen.  
 
Grundvandsinteresser og drikkevandsboringer 
Den påtænkte placering af regnvandsbassinet ligger udenfor område med særlige 
drikkevandsinteresse, BNBO, indvindingsopland og 300 meter beskyttelseszone til 
almen vandværk.  

Der vil i et mindre omfang ske nedsivning af overfladevand fra hele oplandet i bassin 
ved Chr. III kanal. Det vurderes ikke at have negativ indvirkning på grundvandet, da 
bassinet hverken ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser, 300 
meters beskyttelseszone eller indvindingsopland til vandværksboringer, BNBO eller 
nitratfølsomt indsatsområde. 

Konklusion 
Projektet vurderes samlet set ikke vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af 
miljøet, og derfor heller ikke er omfattet af kravet om VVM-miljøvurdering. 
 
Lovgrundlag 
Sagen behandles i henhold til:  

 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) jf.  lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021 

 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr 2091 af 12. 
november 2021. 

 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres samtidig med afgørelse om udledningstilladelse efter 
miljøbeskyttelsesloven. Klagevejledningen til denne afgørelse fremgår af 
udledningstilladelsen. 
 
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 


