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Aftaletillæg nr. 1 – Bilag 2 

Godkendt på styregruppemødet den 7. december 2015 

FÆLLES PRINCIPPER FOR UDLEDNING 

1. Indledning 
Dette Bilag 2 til Aftaletillæg nr. 1 fastlægger Parternes fælles principper for fastsættelse af krav til 
fremtidige udledningstilladelser til Harrestrup Å-systemet. 
 

2. Krav til udledning 
 

2.1. Overløb fra fælleskloak må maksimalt ske fem gange årligt (n=5). 
 

2.2. For udledninger fra nye kloakerede arealer gælder, at der som udgangspunkt må udledes 1-2 l/s pr. 
ha. Der må udledes mere, hvis den hydrauliske belastning kan rummes indenfor rammerne af 
Kapacitetsplanen, fx ved at der kompenseres med arealer, der udgår af Kapacitetsplanen.  
 
 

3. Krav til udledningstilladelserne 
 

3.1. Miljømyndigheden udarbejder udledningstilladelserne efter gældende lovgivning og så vidt muligt i 
overensstemmelse med dette bilag. 
 

3.2. Miljømyndigheden sætter krav til miljø og hydraulik ud fra principper om brug af (BAT) og under 
hensyn til proportionalitet og helhedsbetragtninger.  
 

3.3. Udkast til udledningstilladelsen lægges op på en fælles portal. Parterne adviseres om udkastet så 
vidt muligt mindst 2 uger før den endelige tilladelse udarbejdes.  
 

3.4. Såfremt Parterne har bemærkninger til udkastet, lægges bemærkningerne på portalen. Såfremt der 
er uenighed mellem Parterne om udkastet, forelægges projektet for Projektgruppen inden 
miljømyndigheden træffer den endelige afgørelse. 
 

3.5. For udledningstilladelser, der udspringer af kapacitetsprojektet, og som vedrører Parternes egne 
udledninger eller øvrige større udledninger (fx Vejdirektoratet, Banedanmark og lignende), skal 
ansøger og miljømyndighed sammen forelægge et kommende udledningsprojekt for 
Projektgruppen til drøftelse, inden der udarbejdes et udkast til udledningstilladelse. Forelæggelsen 
skal omfatte en redegørelse for projektet, de indledende overvejelser om udledningstilladelsen, 
herunder den bedste tilgængelige teknologi (BAT), proportionalitet, projektets betydning for 
Harrestrup Å-systemet i sin helhed og sammenhæng med kapacitetsplanen. Desuden skal der 
redegøres for projektets betydning ud fra en helhedsbetragtning, der omfatter overløb og effekt på 
renseanlæg.   
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3.6.  Parterne udarbejder en plan for fælles håndtering af større udledninger (fx vejdirektoratet, 
Banedanmark og lignende). 
 

4. Vidensdeling og koordinering  
 

4.1. Parterne etablerer en fælles portal, hvor høringsudkast og nye udledningstilladelser lægges ud i 
forbindelse med partshøringen, og hvor ny viden og erfaringer med relevans for 
udledningstilladelser samles til fælles deling og inspiration. 
 

4.2. Projektgruppen drøfter en gang årligt status for udledningstilladelser til Harrestrup Å-systemet og 
eventuelle behov for nye tiltag eller fokusområder.  
 

4.3. Parterne arbejder for at udvikle en fælles skabelon for meddelelse af fremtidige 
udledningstilladelser. 
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