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• Juridiske love vs. Naturlove 

• Klimaændring – Lovgivningsændring  

• Landbrugets behov Byens behov 

• Vandafledning vs. Miljø 

• Vandparkering  
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 Udledningstilladelser 
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• Hvordan bestemmes kravet til neddrosling. 

 

• Tidligere praksis fra regionplaner og statslige 

vandplaner: 1-2 l/s/ha  

 

• Nye klagenævnsafgørelser ændrer denne 

praksis.  

 

• Vandløbets hydrauliske kapacitet skal 

respekteres.  



Hvad lægger Natur og Miljøklage nævnet vægt på 
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Kommunens afgørelse 



Natur og Miljøklagenævnets 
afgørelse 
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• Kommunen skal ved den fornyede behandling af sagen sikre at den udledte 

vandmængde neddrosles i et sådant omfang, at vandløbets hydrauliske 

kapacitet respekteres. 

 

• Neddrosle til medianmaksimum 0,34 l/s/ha eller 

 

• Konkret vurdering af vandløbets hydrauliske kapacitet.  

 

 

Der må ikke være hyppigere eller større oversvømmelser af vandløbet, end 

hvad der ville være tilfældet ved afstrømning fra vandløbets naturlige opland 

 



Bassindimensionering 
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Bassiner og tømmetider 
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Afløbstal Bassin vol.  Afløbstid 

(l/s/red.ha) m3/red.ha dage 

0.3 8900 34 

0.5 7350 17 

1 5650 7 

2 4350 2.5 

4 4351 1.3 
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Max afstrømning vurderes for at finde  
vandløbenes udledningskapacitet 

Medianmaksimum 



Afgørelser ændrer praksis – nye 
metoder 

En nylig afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet, Sagsnr.: 18/05374 (tidl. NMK-10-01097), 
stadfæster, at en robusthedsanalyse kan benyttes til at fastsætte et acceptabelt afløbstal fra et 
forsinkelsesbassin: 

 

Brønderslev Kommune har efterfølgende i maj 2018 fået udarbejdet en robusthedsanalyse af 
sidevandløbet samt Hjallerup Mosegrøft, der indeholder vurderinger af vandspejlstigning og risiko 
for sedimenttransport i relation til forskellige udledningstal med og uden forsinkelse af de 
eksisterende udledninger.  

 

Nævnet finder, at det på baggrund af robusthedsanalysen kan lægges til grund, at det i 
tilladelsen fastsatte afløbstal respekterer vandløbets hydrauliske kapacitet. 
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Nye afgørelser stiller yderligere krav 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, Sagsnr.: 18/05374 (tidl. NMK-10-01097): 

 

I den konkrete klagenævnsafgørelse var der dårlig økologisk tilstand i det overfladevandområde, 
som var modtager for udledning af tag- og overfladevand, vurderet på baggrund af 
kvalitetselementet fisk. Idet kvalitetselementet fisk således befinder sig i den laveste klasse, 
udgør enhver forringelse af dette element en forringelse af tilstanden for overfladevandområderne 
i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i vandrammedirektivet.  

 

Klagenævnet pålagde derfor kommunen i forbindelse med sagens behandling at foretage en 
vurdering af, om udledningen kan betyde, at især kvalitetselementet fisk forringes, hvormed der vil 
ske en forringelse af tilstanden for overfladevandområdet, eller om udledningen i øvrigt indebærer 
risiko for, at der ikke opnås en god tilstand for det berørte overfladevandområde. 
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• Kommunerne forpligtes til i 
fællesskab at udarbejde 
helhedsplaner for de 
samlede 
vandløbssystemer, 
herunder får mulighed for 
at inddrage 
forsyningsselskaberne i 
helhedsplanlægningen 

• Vandløbslovens 
formålsbestemmelse 
udvides til også at omfatte 
klimatilpasning. 

Vandløbsudvalgets 
anbefalinger 



Udvikling i nedbør 
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• Mere vinternedbør ─> 
 større vinterafstrømning + mere grundvand 
• Mere grundvand ─> 
 større sommerminimumsafstrømning 
• Mindre sommernedbør ─> 
 mindre sommermiddelafstrømning 
• Flere sommerskybrud ─> 
 større sommermaksimumsafstrømning + 
 flere oversvømmelser 

Klimatilpasning af vandløb –  
tilpasning til hvad? 
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Klimatilpasning af vandløb –  
tilpasning til hvad? 

Helt overordnet: 
 

• Større vinterafstrømning ─> 
 Større vandløb 
• Større sommerminimumsafstrømning ─> 
 Større vandløb 
• Mindre sommermiddelafstrømning ─> 
 Mindre vandløb 



Klimatilpasning af vandløb –  
tilpasning til hvad? 
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Tidsfaktoren: 
 

• Større vinterafstrømning ─> 
• Naturligt større vandløb – meget langsom ændring 

• Større sommerminimumsafstrømning ─> 
• Naturligt større vandløb – meget langsom ændring 

• Mindre sommermiddelafstrømning ─> 
• Naturligt mindre vandløb – hurtig ændring 
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Klimatilpasning af vandløb  
– hvad kan der gøres? 

Hvad kan man gøre for at holde 
afvandingstilstanden uændret? 



Vandføringsevne - Manningtal 
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Forventet udvikling i medianmaksimum 
og medianminimum 1961-1990 til 2021-2050 
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Uggerby 

å 

Uggerby 

å 

 Åmose å 

Ribe å Tryggevælde 

å 

Medianmaksimum l/s/km2 

Uggerby å Ribe å Åmose å 
Tryggevælde 

å 

1961-1990 49 53 65 34 
1991 -2020? 
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Uggerby 

å 

Uggerby 

å 

 Åmose å 

Ribe å Tryggevælde 

å 

Medianmaksimum l/s/km2 

Uggerby å Ribe å Åmose å 
Tryggevælde 

å 

1961-1990 49 53 65 34 
1991 -2020 44-46 43-46 49-56 27-31 
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Udfordringer – behov for tæt 
samarbejde 

 

 

 

Hvad er udlederpraksis i dag – og efter næste klagenævnsafgørelse? 
 

Skal vandløbsregulativerne ændres og hvor i givet fald hvornår? 
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Klimatilpasning af vandløb –  
effekter og konsekvenser 

Vandløbssiden – hydrometri.dk 


