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• Nedsivning 

• Tilslutning til kloak

• Udledning til recipient

HÅNDTERING AF DRÆNVAND



• Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 966 af 23.06.17)

• Spildevandsbekendtgørelse (BEK 1469 af 12.12.17)

• Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb… (BEK 

1625 af 19.12.17)

• Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til 

vandløb… (BEK nr. 1433 af 21.11.17)

LOVGRUNDLAG



• Rense ved kilden

• BAT for punktkilder

• Forurener betaler

PRINCIPPER I DANSK MILJØLOVGIVNING



• Vejledning om kunstgræsbaner, Miljøstyrelsen – UDKAST

• Kunstgræsbaner: Kortlægningsrapport, Miljøstyrelsen  - UDKAST 

• Koncept for regulering af drænvand fra nye kunstgræsbaner, DHI

• Vejledning nr. 2 til tilslutningstilladelser, Miljøstyrelsen 2006

VEJLEDNINGER OG VÆRKTØJER



Mulighed for nedsivning?

•Plads til etablering af nedsivningsanlæg herunder afstandskrav

•Grundvandsstand

•Jordbundsforhold

•Drænvandets sammensætning: Hvilken løsning, hvis behov for rensning? 

NEDSIVNING



• Kloakopland? Type kloakopland?

• Tilslutningsbidrag, afledningsbidrag

• Drænvandets sammensætning og mængder

• BAT 

TILSLUTNING TIL KLOAK 



• Hvilken recipient?

• Tilstand og målsætning?

• Mængder - Hydraulisk belastning?

• Drænvandets sammensætning: Hvilken løsning, hvis behov for rensning? 

• BAT

UDLEDNING TIL RECIPIENT



• Beskrivelse af anlægget inkl. retvisende kloaktegninger, opbygning af 

banen samt placering af banen på kort

• Beskrivelse af løsningen til håndtering af drænvand

ANSØGNING SKAL INDEHOLDE:



Produktnavn, type og fabrikant 

Datablade og leverandørbrugsanvisninger 

REACH erklæring omkring eventuelt indhold af stoffer på kandidatlisten 

Dokumentation for resultater fra udvaskningstest (DIN18035-7, se Afs. 5.1.2) med målinger af: 

• Som minimum målte koncentrationer af TOC, BOD5, tungmetaller, phthalater (DEHP, DIBP, DBP, BBP), alkylphenol + 

alkylphenolethoxylater (nonyl, octyl), phenol samt pH i eluatet

• Resultater fra akut økotoksicitetstest (alger (OECD 201), Daphnia magna (OECD 202) og eventuelt fisk) af eluatet

(OECD 203) ved direkte udledning af drænvand til vandområde 

• Resultater fra eventuel nitrifikationshæmningstest af eluatet ved afledning af drænvand til kloak

Testene skal være foretaget på det anvendte materiale og må maksimalt være tre år gamle. Dokumentationen bør bestå 

af officielle testrapporter med angivelse af analyseinstitut, akkreditering hvis muligt, dato, testmateriale (type og 

produktnavn) samt analyseresultater. 

BESKRIVELSE AF ANVENDTE MATERIALER – FOR SAMTLIGE MATERIALER



For samtlige anvendte kemikalier (f.eks. lim, tømidler m.v.)

• Leverandør

• Sikkerhedsdatablad

• Evt. andre datablade/leverandørbrugsansvisninger

BESKRIVELSE AF KEMIKALIER



Oplysning om, hvorvidt banen vil blive holdt sne- og isfri 

om vinteren og i givet fald hvordan, og hvilket tømiddel der 

vil blive anvendt – areal til sneoplag?

Oplysning om, hvordan banen vil blive holdt fri for ukrudt 

og mos 

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF BANEN



Ansøger bør dokumentere, at der er indhentet 

dokumentation fra flere mulige materialevalg, samt 

redegøre for, hvorfor de udvalgte materialer er BAT i 

forhold til miljømæssige egenskaber (herunder udvaskning 

og bortskaffelse), spillemæssige egenskaber og økonomi 

VURDERING AF BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK 

(BAT) 



Hvad bliver der lagt vægt på i myndighedsbehandling?

• Udvaskningstestresultater vs. grænseværdier.

• Behov for rensning

• BAT for den valgte løsning

MYNDIGHEDSBEHANDLING



• OSD: områder med særlige drikkevandsinteresser

• BNBO: boringsnære beskyttelsesområder 

• Dimensionering af nedsivningsanlæg, herunder overholdelse af  afstandskrav

• OBS! Zink og klorid

NEDSIVNING



• Kapacitet i forsyningens kloaksystem

• ABC-vurdering

• OBS! Zink og klorid

TILSLUTNING TIL KLOAK



• Hydraulik – L/s

• Fysiske forhold – Opstuvning i vandløbet

• OBS! Udvaskning af stoffer:

1) Almindelige spildevandsparametre: organiske stoffer, næringsindhold m.m.

2) Klorid

3) Miljøfremmede stoffer: tungmetaller (primært zink, ftalater (primært DEHP), 

phenoler

UDLEDNING TIL RECIPIENT



• Manglende grænseværdier

• Udarbejdelse af miljøkvalitetskrav til fastsættelse af grænseværdier

• Udlæggelse af blandingszone

UDLEDNING TIL RECIPIENT



• Våde bassiner

• Sandfiltre

• Filtermuld

LOKALE RENSEFORANSTALTNINGER



Funktionskrav vs. moniteringsprogram



Tak for opmærksomheden

SPØRGSMÅL?


