
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Dialogmøde om 

spildevandsregler 

 

Dialogmøde om 
spildevandsregler 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

 
 
 
 
 
 
 
- forvalte MFVMs ca. 200.000 hektar skov- og naturarealer 
 
- bevare, pleje og genskabe naturværdier på arealerne 
 
- dyrke statsskovene bæredygtigt og levere certificeret træ  
 
- gennemføre praktiske opgaver i forbindelse med jagt- og 
vildt forvaltning 
 
- gennemføre konkrete frilufts- og naturprojekter 

 
 
 
 
 
  
 
- betjene minister og Folketing på vand og natur 
 
- planlægge overordnet for natur, vandmiljø og hav 
 
- lægge strategier for at sikre truede dyr og planter 
 
- overvåge vandmiljøet og naturen og formidle data  
 
- kortlægge grundvandsressourcer 
 
- sikre sundt drikkevand, rent badevand og effektiv 
spildevandsrensning 
 
- sikre de overordnede rammer for klimatilpasning 
 
- Øge udviklingen og eksporten af vandteknologi 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Kommunerne er SVANAs myndighedspartner 

 
 Det er kommunerne, der er nærmest forureningskilderne og administrerer 

reglerne i praksis. 
 
 Det er kommunerne, der er i dialog med borgerne og de fleste virksomheder. 
 
 Det er kommunerne, der forstår den virkelighed, som vores regler, rammer, 

planer og vejledninger skal ud at virke i. 
 
 Kommunernes viden og erfaring er det fundament, SVANA skal stå på, når vi 

skal udarbejde eller tilpasse den miljømæssige regulering på 
spildevandsområdet.  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

 
Initiativer til et styrket myndighedspartnerskab med kommunerne 

 
 
 
 

 Opsøge inputs og feedback i arbejdet med regler og vejledninger, herunder 
spørgeskemaundersøgelse om erfaringerne med spildevandsvejledningerne 

 
 Tre regionale dialogmøder 
 
 Nedsætte et spildevandspanel 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Myndigheds organisering på spildevandsområdet  

Dialogmøde om spildevandsregler, 24. november 2016, København 6 

Miljø- og 

Fødevare-

ministeriet 
Kommuner 

Energi-, 

Forsynings- og 

Klimaministeriet 

Erhvervs-    

og Vækst-

ministeriet 

SVANA MST 

Miljømæssige 

spildevands-

regulering & 

vejledning. 

Tilsyn med 

spildevands-

selskaberne 

Tilladelse 

til større 

virksomhed

ers 

udledning+ 

tilsyn 

Administrerer 

og udmønter 

spildevandsreg

uleringen,  

herunder tilsyn 

ENS 

Økonomiske 

spildevands-

regulering 

KFST 

Fastsætter 

økonomiske 

rammer og 

effektiviserings-

krav for drikke- & 

spildevands-

selskaberne.  



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

SVANAs organisering på spildevandsområdet 
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Vandforsyning Vandplanlægning 

 

7 lokale 

overvågnings-

enheder 

 

Fagdatacenter 

for punktkilder, 

Østjylland 

 Ansvar for miljø-

mæssig spildevands-

regulering 

 Årlig kontrol 

 Sagsbehandling 

 Tilsyn 

 

Vandplanlægning, 

herunder miljømål og 

indsatsprogrammer 

 Tilsyn 

 Kontakt til forsyning 

om klager og 

driftsforstyrrelser 

 Indsamler data om 

punktkilderne  

 Afrapporterer 

 



Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Spildevandsplaner i en ny kontekst 

 

Dialogmøde om 
spildevandsregler 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Spildevandsplanen i en ny kontekst 

Rammen:  
 
Miljøbeskyttelseslovens § 32: ”Kommunen udarbejder en plan”… 
 
Indholdet:  
Spildevandsbekendtgørelsens § 5 : ”Planen skal indeholde…”) 
 
Processen:  
Spildevandsbekendtgørelsens §§ 6 og 7 (”forhandles, offentliggøres med 8 ugers 
frist” 
 
 
 
… noget gammelt, noget nyt… 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Spildevandsplanen i en ny kontekst 

 
Revision af vandsektorloven og miljøbeskyttelsesloven 2016, bl.a.: 
 
• Mere skarp præcisering af ansvarsfordeling mellem kommunerne og 

spildevandsselskaberne 
 

• Forpligtelser for selskaberne i forhold til kommunens spildevandsplan 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvordan fungerer spildevandsplanen? 

Kommunen: 
Plangrundlag 
Hjemmelsgrundlag 
Administrationsgrundlag 
 
 
 
 
Spildevandsselskaberne: 
Uformelt – realisere kommunens planer 
Formelt – enkelte bindinger (MBL § 32 b) 
 
 
 
 
Borgere, virksomheder, organisationer: 
Hvad gælder for mig 
Information om kommunens planer 
Muligheden for at blive hørt 

/ Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning / Dialogmøde om spildevandsregler2016 11 

Grad af binding 

MEGET 

lidt 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Den perfekte rollefordeling 

 
 
Kommunens spildevandsplan er rammesættende for spildevandsforsyningsselskabet. 
 
 
Selskabet vælger den bedste metode, bedste drift etc. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Den perfekte rollefordeling 

 
 
 
 
 

Alle gør det, de er gode til! 
 
 

Balancen mellem: 
 

 de politiske valg og den praktisk drift 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Kommunernes 

indberetning/offentliggørelse af data 

 

 

Dialogmøde om 
spildevandsregler 
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Udledningstilladelser til spildevandsselskaberne 

Kommuner er tilladelsesmyndighed  – Entydigt 

- ændring af spildevandsbekendtgørelsen 24/2-2015:  

• Slut med dobbelt myndighedsbehandling 

• Slut med kopi af tilladelse til tilsynsmyndigheden 

• Ny pligt til at offentliggøre tilladelserne på kommunens hjemmeside. 

Baggrund : Kommuners registrerings-pligt, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 65  

 
Fremtid : Digitale – Korrekt retsgrundlag (indtastet) og scannet kopi i PULS 
 
Hvorfor ?  
• altid klarhed om hvad der GÆLDER lige nu 
• adgang for tilsynsmyndighed og aktindsigt 
• ensartet register i hele landet 
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Spildevandsdatabasen PULS  – nye roller 
 

Ændring af spildevandsbekendtgørelsen 24/2-2015:  

• Spildevandsselskaber + kap. 5 virksomheder overtog kommunernes ansvar for 

kvalitetssikrede egenkontroldata i PULS  

• Kommuner bevarer dog ansvar for stamdata og tilladelsesdata (Dataansvarsaftalen) 
 

Hvorfor:  

Forsyningernes/virksomhedernes ansvar: 
• bestiller/rekvirent for analyser + målinger 

• kvalificeret kvalitetssikring af data 

Kommuner er som myndighed ansvarlig for korrekt retsgrundlag 

 

Spildevandsselskabernes analyserapporter skal ikke længere sendes til SVANA 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

 

NOVANA indberetning 2016 
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15. december 2016 
 Scandic Aarhus City 

Dialogmøde om 
spildevandsregler 
 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

NOVANA – Punktkilder 
  
 Dataejer: kommune  

  Database 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tilsyn og rapportering: SVANA og DCE-AU 
 

  

/ Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning / Dialogmøde om spildevandsregler2016 18 

 

• Renseanlæg 

• RBU 

• Industri 

• Akvakultur 

• Spredt bebyggelse 
 

 

PULS og BBR 

 

 

• NOVANA - Punktkilderapport 

• Tilsyn og lovpligtig kontrol af udledning 

• National afrapportering af tilstand og udvikling i vandmiljøet *  

• EU’s byspildevandsdirektiv 

• Helcom, Ospar og andre internationale forpligtelser 

• Vandområdeplanlægning 

• Aktindsigt Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  
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December 

-1. marts 

• Kommuner, forsyninger og Miljøstyrelsen modtager brev om indberetning af 
data 

• Kvalitetstjek af stamdata og udledningsdata fra foregående år – frist 1. marts 

•  Kontrolberegninger påbegyndes (Vandforsyning i København) 

 
1. maj 

• FDC rapporterer udledningsdata til DCE til den Nationale 
rapportering 

1. juli – 1. okt 

• FDC rapporterer til EU ift Byspildevandsdirektivet 

• Helcom, Ospar ol. 

• Punktkilderapport 

• Tilløbsdata for renseanlæg til DCE 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

 Kommunernes indberetning  - stamdata og retsgrundlag 
 

Opdater stamdata i PULS 
 

• Vær i god tid – registrer ændringer løbende 

• Er punktkilden nedlagt i løbet af 2016?  Husk dato på !! 

• Er der andre ændringer på punktkilden ? 
 

  

Retsgrundlag 
 

• Ved ny tilladelse - opret nyt retsgrundlag 

 Vedhæft tilladelsen i PULS   

 Betydning: historikken på anlægget bevares 

 
• Fejlagtige retsgrundlag rettes 

  dvs. forkert indlagte data; ikke ændringer i retsgrundlag 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

 
 

• Årsvandmængder 
 
• Industribelastning i PE på 

anlægget   
 

• Ind- og udsivning på anlæg 

 
 

 

/ Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning / Dialogmøde om spildevandsregler2016 21 

Indberetning af renseanlægsdata for 2016  

 (indtastes som måleresultater) 

 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Links til rapporter 
 
Vandmiljø og natur 2014 
 
http://svana.dk/media/203511/vandmiljoe-og-natur-2014.pdf 

 
 
Punktkilderapport 2014 
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2015/nov/punktkilderapport-2014/ 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Vandområdeplanernes 2015-2021 

spildevandsindsats  

 

Dialogmøde om 
spildevandsregler 
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Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

 
Vandområdeplanerne og bekendtgørelser blev offentliggjort den 27. juni 2016 
og trådte i kraft 1. juli 2016. 

 
Planerne er baseret på lov om vandplanlægning med tilhørende 
bekendtgørelser. 
 
Vandområdeplaner er alene informationsredskaber. Bindende elementer 
forefindes i bekendtgørelser.  
 
Vandområdeplanerne erstatter vandplaner for første planperiode 2009-15. 
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Overordnet om vandområdeplanerne for anden 

planperiode 2015-2021 



Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

 
Overordnet om vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 
 
 
• Vandområdeplanerne var i offentlig høring fra december 2014 til juni 2015 

 
• Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen) modtog ca. 7.000 høringssvar 

 
• Høringssvar er behandlet og kommenteret i omfattende høringsnotater, der blev offentliggjort samtidig med 

vandområdeplanerne. 
 

• Der er efter høringen foretaget en række ændringer som følge af: 
 

• Fødevare- og landbrugspakken 
• Høringssvar 
• Ny viden 

 
 
 

• Indsatsprogrammerne skal nu udmøntes af kommuner og relevante myndigheder. Parallelt vil Miljø- og 
Fødevareministeriet arbejde videre med  blandt andet målrettet regulering af landbruget mv. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Spildevandsindsatsen i VP1 

I forbindelse med vedtagelsen af VP1 blev det besluttet at fordele gennemførelsen af 
spildevandsindsatsen på første og anden planperiode.  
 
• Ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse: Ca. 35.000 ejendomme (af i alt ca. 42.000)  
 

• Vandplanerne/vandområdeplanerne viderefører regionplanernes indsats overfor ca. 39.000 ukloakerede ejendomme i 
spredt bebyggelse, hvor spildevandsrensningen endnu ikke var forbedret. Derudover blev der fastsat en supplerende 
indsats i vandplanerne 2009-2015. 

 
• Kommunerne skal meddele mindst 5 påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak pr. 1.000 

indbyggere pr. år. Denne gennemførelsestakt betyder, at indsatsen er afsluttet i løbet af anden planperiode. 

 
• Regnbetingede udledninger: 246 stk. ( af i alt 614) 

• Kommunerne skal gennemføre 40 % af indsatsen overfor regnbetingede udledninger i første planperiode og 60 % af 
indsatsen i anden planperiode. 

 
• Renseanlæg: 26 stk. (af i alt 37) 

• Kommunerne gennemfører indsatsen overfor renseanlæg. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Ændringer i spildevandsindsatsen fra vandplaner 2009-2015 til 
vandområdeplaner 2015-2021 

 
Spildevandsindsatsen i VP2 bygger helt grundlæggende på den indsats, der blev 
besluttet med VP1 
 
Ændringer: Opdateret datagrundlag, blødbundsvandløb uden miljømål, 
vandløbsstrækninger i risiko for manglende målopfyldelse, ændringer som følge af 
høringen. 
 
• Kommunerne har opdateret sine oplysninger om regnbetingede udledninger. Dette har betydet, at det 

samlede antal regnbetingede udledninger omfattet af indsatsprogrammet er blevet reduceret. 

 
• Blødbundsvandløb har ikke længere et detaljeret biologisk miljømål i forhold til smådyrsfaunaen (DVFI). 

Dette har medført, at spildevandsindsatser af hensyn til blødbundsvandløb er blevet fjernet i 
vandområdeplaner 2015-2021. 

 
• Basisanalysen til vandområdeplaner 2015-2021 identificerede ca. 115 km nye vandløbsstrækninger, hvor 

der er risiko for manglende miljøopfyldelse i 2021, hvis spildevandsbelastningen ikke reduceres. 
 

• Ændringer som følge af høringen af vandområdeplaner 2015-2021.  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Indsats i vandområdeplaner 2015-2021 

Spildevandsindsatsen i anden planperiode består dels af den udskudte indsats fra 
vandplaner 2009-2015 og dels af en yderligere indsats som følge af basisanalysen til 
vandområdeplaner 2015-2021 
 

 
Ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse: I alt ca. 6.771 ejendomme  

 
- Ca. 350 ejendomme fra ny indsats i Vandområdeplaner 2015-2021. 

  
 

Regnbetingede udledninger: 370 stk.  

 
 

Renseanlæg: 11 stk.  

 
- 2 stk. fra ny indsats i vandområdeplaner 2015-2021. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

 
 

Virkemidler og finansiering 
 
 
Vandforbrugerne betaler for spildevandsindsatsen 
 
 
• Ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse 
 

• Virkemidler: Decentral renseløsning eller kloakering. 

 
 
• Regnbetingede udledninger 
 

• Virkemidler: Udbygning af bassin.  

 
 
• Renseanlæg 

 
• Virkemidler: Opgradering af renseeffektiviteten. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

 
Fødevare- og landsbrugspakken 

 
 

Eventuel reduktion i omfanget af målsatte vandløb i vandområdeplanerne. 

 
• Spildevandsindsatserne er fastsat af hensyn til målsatte vandløb, så udtagning af vandløb vil som reglerne er i dag 

betyde færre spildevandsindsatser i vandområdeplanerne. 

 
 
Aftale med KL om øget fokus på renseanlæg og regnbetingede udledninger 

 
• SVANA har bl.a. sat fokus på overløbene ved igangsættelse af et partnerskabsprojekt til kortlægning af ”best practice”  

for bestemmelse af overløbshyppigheder og – mængder, samt løsninger på markedet til bestemmelse og reduktion af 
overløb. Øget viden om/måling af overløb giver et godt grundlag for en øget indsats med overløbene. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

 
 

Umiddelbart forestående på spildevandsområdet 
 
 
 
 
Opgørelse af gennemførelsen af VP1-indsatserne, der skulle være gennemført senest 
30. oktober 2016 
 
 
Høring af udkast til vejledning til bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for 
vandområdedistrikter 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

 
Miljøfarlige forurenende stoffer 

Indsatser overfor miljøfarlige forurenende stoffer:  
 
 
Berørte miljømyndigheder skal inden for deres ressort foretage opsporing af kilder til 
forurenende stoffer, som hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål.  
 
Om nødvendigt skal myndigheden, hvis der er hjemmel hertil i den pågældende sektorlov, 
revidere meddelte godkendelser og tilladelser, så gældende miljøkvalitetskrav kan 
overholdes.  
 
Der igangsættes projekter med henblik på at indhente yderligere viden om miljøfarlige 
forurenende stoffer i vandmiljøet.  
 
Stoffer, tilføjet EU’s liste over prioriterede stoffer i 2013, omfattes af et foreløbigt 
indsatsprogram fra udgangen af 2018 – udgangen af 2021.  
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Velkommen til Miljøstyrelsen 

 

 

Miljøstyrelsen om Byg og Miljø mv.  
 

 

Dialogmøde om 
spildevandsregler 
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Nyt fra Miljøstyrelsen 
spildevand og digitale systemer 

Byg og miljø 
Samtidighed og ansøgning om 
spildevandstilladelser 
 

DMA 
Udstilling af data og offentliggørelse af data 

 
Andre emner 
CWW 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Regulering – minirenseanlæg, miljøfarlige 

stoffer, akutte hændelser 

Og projekt om decentrale renseløsninger 

 

 

Dialogmøde om 
spildevandsregler 

/ Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning / Dialogmøde om spildevandsregler2016 35 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Biologiske minirenseanlæg 

Typegodkendelsesordningen ophørt 12/1 2016 
 
Kommunen fortsat: 
• Godkendelses- og tilsynsmyndighed 
• Sætter vilkår 
 
Nyt supplerende: 
 
Spildevandsbekendtgørelsens §§ 33 og 34 krav om: 
• Serviceordning, herunder slamtømning, driftseftersyn og egenkontrolprøver 
• Min. ét årligt serviceeftersyn inkl. bl.a. egenkontrol 
 
 
Herudover over fastsætter kommunen andre relevante vilkår: 
• Udlederkrav fra spildevandsplan (S/O/P) 
• Evt… 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Biologiske minirenseanlæg 

Vejledning til kommuner, borgere og kloakmestre: 
 
www.svana.dk søg på ”minirenseanlæg”  
 
eller  
 
Vejledning nr. 9735 af 14/07/2016 på www.retsinformation.dk  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Biologiske minirenseanlæg 

CE-mærkning af anlæg: 
 
• Angiver renseeffekt i % for forskellige stoffer 

 
Udlederkrav: 
 
• Koncentration i mg/l for relevante stoffer (S/O/P) 
 
Kommunen vurderer, om anlægget forventes at fungere, herunder: 
 
Renseeffekt → udlederkoncentration 
 
Husk at indregne bundfældningstank! 
 
 
Ultimativt: Borgerens anlæg skal overholde vilkårene (udlederkoncentrationer) i praksis 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Rensning af husspildevand i det åbne land 

Projekt og rapport:  
Spildevandsrensning i det åbne land 

- omkostninger til etablering og drift af løsninger til rensning af husspildevand 

 
 
 
Målrettet kommuner, borgere og spildevandsselskaber, vejledning om: 
• Valg mellem kloakering og decentral rensning 
• Valg af konkret decentral løsning for en eller flere ejendomme 

 
 

 
Partnerskab:  
Kommuner, spildevandsselskaber, borgere, brancheorganisationer, producenter og 
kloakmestre involveret 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Rensning af husspildevand i det åbne land 

Rapporten skitserer: 
 
• De mest almindelige løsninger 

- Decentrale anlæg 
- Kloakmedlemskab 
- Fælles private spildevandslav 

 

• Fordele og ulemper 
 

• Omkostningerne på kort og lang sigt 
- Nu og her, over 20 år, 40 år og 75 år 

 

• Potentiale i forhold til cirkulær økonomi 
- genanvendelse af selve anlæg, genanvendelse af ressourcer i spildevandet, ressourceforbrug 

til drift 
 

• Potentielle alternative forretningsmodeller 
- leasing af mobile anlæg, turn-key anlæg med mange-årige servicekontrakter mm. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Miljøfarlige/fremmede stoffer 

1022: Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 
 
 
Blev 1/1 2016 delt i to bekendtgørelser:  
• 439 med ophæng i lov om vandplanlægning 
• 921 med ophæng i miljøbeskyttelsesloven 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Miljøfarlige/fremmede stoffer 

Bekg. nr. 439 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande 
og grundvand: 
 
• Hvordan miljømål fastsættes 

 
• Bilag med miljøkvalitetskrav (MKK) i vandområder, grundvand  mm. 
 
 
Bekg. nr. 921 om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet: 
 
• Regler for udledninger af forurenende stoffer 

 
• Vurderinger af stoffer, der ikke er fastsat MKK for 

 
• Procedure for fastsættelse af MKK for nye stoffer 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Akutte hændelser (uheld på renseanlæg mm) 

Forurener har pligt til straks at: 
• Underrette 
• Forhindre yderligere 
• Afværge overhængende fare 
 
Mange aktører kan være involveret ved akutte hændelser 
 
Behov for og ønske om: 
• Mere klarhed om roller og ansvar 
• Sikre god kommunikation 
 
Kommuner: 
• Samarbejdet fungerer upåklageligt, så ingen ændring af praksis 
• Husk fokus på forebyggelse – fx vilkår i tilladelser, systemer til overvågning og 

beredskabsplaner 
 
SVANA: 
• Igangsat arbejde med målrettet vejledning 
• Inddrager spildevandspanelet om vejledning og formidling 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Udviklingsinitiativer på spildevandsområdet 

  

Dialogmøde om 
spildevandsregler 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Performance benchmarking 
 

 

Indførelse af årlig obligatorisk benchmarking af 
vandselskabernes performance 

- Skal indberettes af alle vandselskaber med en debiteret 
vandmængde på over 200.000 m3 
 
- Første obligatoriske Performance benchmarking i 2018 
baseret på tal fra 2017 
 
- Forsøgsindberetning i 2017 

45 

Miljø 

- Ledningstab 

- Udløbskvalitet 

 

Energi 

- Bruttoenergiforbrug 

Klima 

- Nettoenergiforbrug 

Forsyningssikkerhed 

- Forbrugerafbrydelsesminutter 

- Afløbsstop 

Sundhed 

- Kontrol af drikkevand 

- Overløb fra fælleskloak 

/ Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning / Dialogmøde om spildevandsregler2016 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Partnerskab omkring regnbetingede overløb fra fælleskloak 
 

 
Output: 

 

1. En kogebog for best practice i  
• registreringer af overløbshyppigheder og -mængder og  

• mulige begrænsning af konsekvenser af overløb 

 

2. Et katalog over teknologier til: 
• registreringer af overløbshyppigheder og -mængder og  

• begrænsning af konsekvenser af overløb 
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Svana 

Dansk Miljøteknologi 

DI  

Virksomheder 

DANVA 

Forsyninger 

KL  

Kommuner 

Universiteter 

IDAs 

spildevandskomitee 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

 
 
103,5 mio. kr. i 2017 
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Miljøteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram (MUDP) 

 

 ”Online-styring af 

afløbssystem og 

renseanlæg i Tårnby 

Kommune”.  

Rambøll 

1,25 mio. kr. 

 

 ” Intelligent 

klimatilpasning i det 

åbne land” 

Solrød kommune 

1,25 mio. kr. 

Teknologiudvikling 

 

Demonstration 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Partnerskab omkring mikroplast  
 

 
Output: 

 

1. Opdatere vidensgrundlag 
• 2 MST projekter 

• 3 MUDP-projekter 

• 3 nye analyser 

 

2. Katalog over teknologier til: 
•  måling og 

•  rensning for mikroplast 
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Svana 

DANVA 

Forsyninger 

Universiteter 

GTS 

KL  

Kommuner 
Dansk Miljøteknologi 

DI  

Virksomheder 



 ” Grundfos Bio-

Booster: Rensning af 

hospitalsspildevand.” 

Herlev Hospital 

8,6 mio. kr. 

Hospitalsspildevand 
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 ” ”Fremtidens 

ressourceeffektive og 

hygiejnisk sikre 

hospitalsvaskeri” 

Teknologisk institut 

1,3mio. kr. 

 

 ” Miljøeffektiv rensning 

af højpotente 

lægemiddelstoffer i 

hospitalsspildevand.” 

Teknologisk institut 

4,7mio. kr. 

• SVANA deltager i KL 
arbejdsgruppe 
 

• SVANA følger MUDP-
projekter 
 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Forsyningssikkerhed 

 

- Udledningstilladelser harmoniseres med vandplaner? 
 
- Yderligere krav til kvalitetsledelse? 
 

MFVM ansvarlig for  
Forsyningssikkerhed 
 
- Hensigtsmæssige serviceniveauer? 
 
- Implementering af mål fra spildevands- og klimatilpasningsplaner? 
 
- Ændret tilsyn? 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Myndighedssamarbejdet på spildevandsområdet  

 

Dialogmøde om 
spildevandsregler 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Rammer og proces for regelændringer 

 
Hvordan reguleres spildevandsområdet? 
 

 
• Miljøbeskyttelsesloven (Folketinget) 

 
• Spildevandsbekendtgørelsen (SVANA) 

 
• Spildevandsplanerne (Kommunerne) 

 
• Vejledningen (SVANA) 

 
• Udtalelser (SVANA) 

 
• Domstolene, Natur- og Miljøklagenævnet 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvad er hvad? 

 
• Rammelov  

 
• Udfyldende regler  

 
• Konkrete planer  

 
• Vejledende retningslinjer  

 
• Generelle udtalelser 

 
• Konkrete afgørelser 

 
 
Binder reglerne? Og hvem? 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Svar  på spørgsmålene: 

Hvor kommer initiativet fra? 
   
Hvor ofte ændres reglerne? 
 
Hvad er nemmest? 
 
Hvad er afgørende for, hvilke regler der ændres? 
 
Hvor lang tid tager det? 
 
Hvem udarbejder reglerne? 
 
Kan man påvirke indholdet og processen? 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Revision af spildevandsvejledningen 

SVANA opdaterer vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen, så den afspejler den til 
enhver tid gældende regulering.  
 
Spildevandsbekendtgørelsen ændres ofte, senest ved vandsektorlovens gennemførelse 
pr. 1. marts 2016 og pr. 1. juli 2016 ved oprettelsen af SVANA. 
 
Mål: Vejledningen skal være lettilgængelig, elektronisk og et fortsat godt redskab for 
kommunernes sagsbehandling.  
 
Vejledningen ventes færdig i foråret 2017. 
   
SVANA foretager i denne tid en undersøgelse, hvor alle kommuner er anmodet om at 
besvare et elektronisk spørgeskema.  
 
Vi følger op med disse 3 regionale møder, og vi forventer at nedsætte et 
spildevandsforum, hvor erfaringerne med   vedledningen og forventningerne til den nye 
drøftes. 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Det fremtidige samarbejde 

 

Dialogmøde om 
spildevandsregler 
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Det fremtidige samarbejde 

Præmisser for SVANA er: 

• ensartet informationsniveau og adgang til dialog og involvering i hele landet 

• omkostningseffektiv indsats 
 
Møderne og spørgeskemaundersøgelsen er pilotprojekter som vi lærer af – form  
fremadrettet er ikke fastlagt  
 
 
Refleksionsøvelse: 

• hvad har I fået ud af dagen, er det emner som har jeres interesse?  

• er der brug for lignende aktiviteter i fremtiden? 

• hvilken rolle kan kommunerne spille i vidensdelingen? 

• er der eksisterende netværk, hvor lignende aktiviteter kan afvikles med SVANAs 

deltagelse, men med kommunerne som initiativtagere? 

• bruger I SVANAs hjemmeside, og hvordan kan den medtænkes? 

• særlige opmærksomhedspunkter? 
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Spildevandspanel 

Søges: 
 
Erfarne kommunale brugere af spildevandsreglerne med lyst til at fungere som 
sparringsparter for SVANA vedr. regeludviklingen.  
 
Interesseret? Send en mail til vandforsyning@svana.dk 
 

 
• Panelet nedsættes nu og består af KL, KTC og særligt interesserede 

 
• Mødes efter behov, ca. 1-2 gange årligt   

 
• Første emne i panelet: Revision af spildevandsvejledning 
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Tak for i dag – kom godt hjem 

 

Dialogmøde om 
spildevandsregler 
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