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Administrationsgrundlag for
reducering af regnvand
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Formål
At sikre forståelse for og god planlægning og administration af håndtering af regnvand i områder
med krav om reducering til 2l/s pr. hektar (10000m2) iht. Slagelse Kommunes Spildevandsplan med
hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 28. stk. 1.
Anvendelsesområde
Administrationsgrundlaget gælder for erhvervsbebyggelse og samlede boligbebyggelser. Der er i
administrationsgrundlaget dog ikke taget stilling til enkelte enfamiliehuse.
Byggesagsbehandling - ansøgning
Der skal i forbindelse med vurdering af sagen sikres, at regnvandet bliver på egen grund indtil det
kan afledes videre via en drossel hvis størrelse skal fastsættes inden byggetilladelsen meddeles.
Opbevaring/forsinkelse af vandet kan ske via bassin over/under terræn eller på
lukkede/afgrænsede arealer på terræn. Der gøres venligst opmærksom på, at der inden for Slagelse
by er forbud mod nedsivning.
I forbindelse med byggesagen skal der indsendes bassinberegninger såfremt der skal ske udledning
til det offentlige regnvandssystem. Beregningen skal udføres som vist i Spildevandskomiteens
”skrift 30” eller tilsvarende: https://ida.dk/om-ida/spildevandskomiteen/skrifter:

Her indtastes:
• Koordinaterne for relevante målestation (fx Slagelse By: 6143701 og 586881)
• Gentagelsesperiode (5 år som udgangspunkt).
• Sikkerhedsfaktor (fra skrift 27 med 1,2 som udgangspunkt).
• Befæstede areal (fratrukket faktor fra afløbskoefficient).
• Afskærende lednings kapacitet (drossel).

Resultatet af beregningen angiver hvor mange kubikmeter vand der skal kunne opbevares/forsinkes
på ejendommen – altså den nødvendige størrelse af forsinkelsesbassinet.
Kommunen kontrollerer beregningen i forbindelse med byggesagsbehandlingen og påser, at der
etableres et forsinkelsesbassin med den nødvendige størrelse.
I beregningen må som udgangspunkt vælges en 5 årshændelse med en klimafaktor på 1,2. Ved
særlige risikoforhold, hvor der kan forekomme uhensigtsmæssige konsekvenser ved overløb
(oversvømmelse af bygninger, kældre mv), bør der bruges en højere klimafaktor fx 1,3.
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Vejledende afløbskoefficienter til dimensionering af overfladearealer
- 1,0 = tætte belægninger
- 0,8 = belægninger med grus/græsfuger
- 0,6 = grus belægninger
- 0,1 = have- /parkarealer med afvanding
Byggesagsbehandling – færdigmelding
Ved færdigmelding af byggesagen skal der fremsendes dokumentation for isætning af drossel i form
af datablad/certifikat fra producenten med angivelse af antal l/s, samt fotodokumentation for
isætning af drosselen i brønden.
Principper for anvendelse af administrationsgrundlaget vist ved eksempel
Ved nybyggeri skal alt overfladevand fra tage og belægninger mv, tilkobles et regnvandsanlæg med
reducering til 2 l/s pr. hektar. Fx 6000m2 grund = 1,2 l/s.
Ved til- og ombygning hvor der ikke tidligere har været stillet krav om reducering af regnvand,
pålægges som udgangspunkt ikke reducering for de arealer der bevares (tage, belægninger mv).
Det er dog ikke muligt at modregne udledning fra tidligere bygninger/belægninger på grunden
hvorfor der skal ske reducering såfremt en bygning nedrives og genopføres, ligesom udskiftning i
belægning vil medfører krav om reducering af overfladevandet.
Udgangspunktet for beregning af drossel skal uanset mængden af eksisterende og nyt byggeri
basere sig på den samlede grundstørrelse fx 6000m2 (0,6 hektar x 2 l/s) = 1,2l/s drossel.
Udgangspunktet er således, at vand fra alle nye belægninger og tage (se eksempel) skal ledes til et
dimensioneret forsinkelsessystem med drossel fx max 1,2l/s før det ledes ud til det eksisterende
regnvandssystem på grunden illustreret på figur 1. Der kan forsat ledes regnvand direkte ud i
systemet fra de arealer og bygninger der bevares som hidtil.
Sker der senere ændringer på ejendommen ved tilbygning, udskiftning af belægninger eller
opførelse af huse, skal overfladevandet fra disse arealer tilkobles det reducerede system og om
nødvendig udbygges.
Eksempel på ombygninger (figur 1)

Eksempel på fuld udledning fra eksisterende tage og belægninger samt begrænset udledning med
drossel fra nye tage og belægninger.
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Eksempel på senere udvidelse (figur 2)

Eksempel på senere udvidelse af eksisterende regnvandssystem fra forrige eksempel, ved
omlægning af belægning og genopførelse af hus.
Øvrig vejledning
Vejledende dimensioneringer af regnvandsledninger.
- 5 årshændelse giver en dimensionsgivne regnvandsstrøm på 170 l/s/ha
- 10 års hændelse 230l/s/ha (10 år).
- Klimafaktor 1,2 (normalt) og 1,3 ved (”farlige situationer”).
- Fyldningsforhold 1,0 for liggende ledninger og 0,33 for stående.
Tillæg for slagregn.
- Ved udsatte eller fritliggende, vestvendte facader kan tillægges regnarealet med 1/3
facadeareal under den forudsætning, at regnvandet fra facaden bliver opsamlet, f.eks. i
overfladebrønde.
Se mere på kloakviden:
www.kloakviden.dk
Regnvandshåndtering Slagelse Kommune:
www.slagelse.dk/regnvand
Planer og regulativer for spildevand Slagelse Kommune:
www.slagelse.dk/PlanerogRegulativerSpildevand

5

Slagelse Kommune
Miljø, Plan og Teknik
Miljøafdelingen
Dahlsvej 3
4220 Korsør
www.slagelse.dk

Februar 2019
Redaktion: Miljøafdelingen, Spildevandsgruppen
Design: Miljø, Plan og Teknik/NFN
Tryk: Slagelse Kommune

