
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 spildevand 

 

Dialogmøder om spildevand 2017 
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29. november 2017, Middelfart 
6. december 2017, Aarhus 
11. december 2017, København 



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  

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde om spildevand 2017 2 



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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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  

Miljøstyrelsen i sin nye form 
 
  

 Den 1. februar 2017 er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og 

Miljøstyrelsen blevet lagt sammen under navnet Miljøstyrelsen – en ny grøn 

velfærdsstyrelse med fokus på miljø i bred forstand.  

 687 medarbejdere centralt placeret i København 

 372 de decentrale enheder.  

 

 

 

 

4   Miljø- og Fødevareministeriet  



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  

Miljøstyrelsen 
 
 
 Hovedopgaver og fokus  

• Beskyttelse af mennesker og natur gennem initiativer til et sundere miljø både til lands, til vands 

og i luften. 

• Herunder arbejdes der bl.a. med cirkulær økonomi, kemikalielovgivning, grønne virksomheder, 

reduktion af luftforurening, naturbeskyttelse, vandmiljø og drikkevand. 

• Administration af diverse tilskudsordninger såsom tilskud til skov-, vådområde- og 

vandløbsprojekter. 

• Overvågning af vand, natur, grundvandskortlægning og invasive arter samt forvaltning af jagt og 

vildt – herunder udstedelse af jagttegn. 

 

 

 

5   Miljø- og Fødevareministeriet  



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  

 

Vandforsyning: 
 
 
- sikre sundt drikkevand, effektiv  
   spildevandsrensning og rent badevand 
 
- sikre de overordnede rammer for klimatilpasning 
 
- arbejde for at øge udviklingen og eksporten 
  af vandteknologi 

 

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde om spildevand 2017 
6 



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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§§ 
 virksomheder 

Miljøstyrelsens 

enheder - spildevand 

planlægning 



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 

Nyt om spildevand 

 

Dialogmøder om spildevand 
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29. november 2017, Middelfart 
6. december 2017, Aarhus 
11. december 2017, København 



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  

Forsyningssikkerhedsanalyser 

I forlængelse af regeringens forsyningsstrategi gennemfører Miljø- og Fødevareministeriet 
analyser af forsyningssikkerheden og behovet for justering af lovgivningen 
 
 Faktisk niveau for forsyningssikkerhed og samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt 

forsyningssikkerhedsniveau  

 Behov for skærpelse af det kommunale og statslige tilsyn  

 Behov for opdatering og harmonisering af udledningstilladelser på spildevandsområdet 

 Muligheder for, at kommunerne kan implementere mål fra spildevands- og 

klimatilpasningsplaner 

 Behov for harmonisering af kvalitetsledelse for drikkevandsselskaber, og indførsel af   

kvalitetsledelse for spildevandsselskaber 

 Hensigtsmæssig serviceniveau for regnvand på terræn 
 
Analyserne er igangsat i september og skal være færdige 1. april 2018 
 
Der er nedsat en følgegruppe, som inddrages i arbejdet.  
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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  

Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi - FODS 6.1 terræn, klima og vand 

Strategien er igangsat i 2017 og løber frem til 2020 – med finansiering på 33 mio. kr.  
 
3 scenarier: 
• Forbedring af PULS databasen 
• Vandløbsreferencemodel 
• Hydrologisk informations og prognosesystem (HIP) 

 
 

PULS: 
Der skal udvikles en ny forbedret PULS database – PULS 2.0 
• Bedre performance 
• Bedre datakvalitet 
• Bedre understøttelse af opgaveløsninger 
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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  

Udvalgte MUDP projekter 

1. MUDP- fyrtårnsprojektet VARGA skal gøre Renseanlæg Avedøre til et internationalt 
fyrtårn som ressourceproducerende renseanlæg 
 
 

2. Partnerskab med KL, kommuner, forsyninger og teknologivirksomheder om de 
regnbetingede udledninger (overløb):   

 
”Antallet af hændelser, hvor regnbetingede udledninger belaster vandmiljøet skal følges 

tæt for vurdering af behov for yderligere indsats” (Fødevare– og Landbrugspakken) 
 
Kogebog "Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra fælleskloakerede 

afløbssystemer".    
   - Hør mere lige inden vi går til frokost ! 
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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  

Det sker på mikroplastområdet  

 

 Partnerskab om mikroplast i spildevand 2017 
 

 Metode til måling af mikroplast i spildevand under udvikling 
      - Sker i regi af ydelsesaftalen med Aarhus Universitet 

 
 En national handlingsplan mod plastikforurening  

 - Påbegyndes, så snart der foreligger en plaststrategi fra EU 

 
 Kunstgræsbaner  

  - Vejledning i offentlig høring indtil 12. december 2017 
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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  

Pesticider i gartnerispildevand 

Pesticidstrategien, april 2017, punkt 12: 
 
”Der gennemføres en særlig indsats ift. gartnerierne, både i forhold til at mindske udslip 
til miljøet og brug af ulovlige midler.” 
 
Branchen anerkender problematikkerne og arbejder på en handleplan med indsats på 
spildevand- og affaldsområdet, samt for at reducere fund af ulovlige pesticider.  
 
Miljøstyrelsen arbejder med at præcisere regelgrundlaget og udarbejde anbefalinger til 
håndtering af spildevand og affald fra gartnerier. Kommunerne og branchen inddrages i 
arbejdet. 
 
Ultimo november offentliggøres en konsulentrapport om håndtering af pesticidholdigt 
spildevand fra gartnerier med en teknisk, miljømæssig og økonomisk vurdering af 
forskellige renseteknologier til lokal rensning og central rensning på specialiserede 
anlæg.  
  
Miljøstyrelsen leverer en branchevejledning for gartnerier – forventes i høring ultimo 2017 
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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  

Rejsehold for oversvømmelse og erosion  

Rejseholdet er i gang og er på landsturné i disse dage. 
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Evalueringen viser, at kommuner og 
forsyninger er godt på vej med 
klimatilpasningsopgaven! 
 
Der skal nu arbejdes på etablering af gode 
helhedsorienterede løsninger 
 
Rejseholdet besøger kommuner – og 
opfordrer til, at forsyninger også deltager 
 
Ansvaret for løsninger og prioritering ligger 
fortsat hos kommuner og forsyninger! 
 
 



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 

Abonnér på MST’s nyhedsbrev om vandforsyning mv  

tilmelding sker på vores hjemmeside mst.dk/service/nyheder/ 
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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 

Den reviderede spildevandsvejledning 

v/ Jacob Christian Bertram  

og Torsten Duer  

 

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde om spildevand 2017 16 

Dialogmøder om spildevand 

29. november 2017, Middelfart 
6. december 2017, Aarhus 
11. december 2017, København 



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  

Formålet med den nye spildevandsvejledning 
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• Opdateret og med de nye regler 

 
• Digital, herunder med links, på www.mst.dk, men også på www.retsinformation.dk 

 
• Dynamisk (dvs. løbende revision ved nye regler mv.) 

 
• Kobling til andre sagområder og henvisninger til andre vejledninger 

 
• Kan printes og læses i sin helhed og anvendes som opslagsværk via stikordsregister, være 

søgbar mv. 
 

• Indeholder figurer og skemaer 
 

• Vi beholder den nuværende opbygning og struktur  
 

http://www.mst.dk/


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  

Det nye indhold 
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Kap. 1 om bekendtgørelsens område er næsten uændret 
 
Kap. 2. om definitioner er væsentligt udvidet  
  
Kap. 3 om spildevandsplanens indhold er væsentligt udvidet og tilpasset den nye 
lovgivning, herunder adskillelsen af selskabets driftsmæssige opgaver og kommunens 
planlægning, og konsolideringen af krav til indhold i spildevandsbekendtgørelsen. 
 
Kap. 4 om spildevandsplanens retsvirkning, forsyningspligten og den årlige drøftelse af 
forsyningsforholdene er helt nyt, mens vedtagelse af spildevandsplanen er opdateret og 
udvidet. 
 
Kap. 5 om registrering af oplysninger om ejendomshandler er helt nyt. 
 
Kap. 6 om klimatilpasning (oversvømmelseskort) er helt nyt 
 
 
 
  



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  

Det nye indhold 
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Kap. 7 om tilslutning er opdateret og udvidet 
 
Kap. 8 om tilslutningsretten og –pligten er opdateret 
 
Kap. 9 om udledning er opdateret og udbygget, inkl. ny nævns- og domspraksis 
 
Kap. 10 om udledning fra renseanlæg er opdateret 
 
Kap. 11 om udledning fra virksomheder er opdateret 
 
Kap. 12 om tilførsel af stoffer til grundvandet er opdateret 
 
Kap. 13 om bundfældningstanke er helt nyt 
 



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  

Det nye indhold 
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Kap. 14 spredt bebyggelse har fået tilføjet reglerne om minirenseanlæg og er generelt 
uddybet og præciseret vedr. påbud om forbedret spildevandsrensning. Desuden er tilføjet 
reglerne om hjælpeordningen. 
 
Kap. 15 om nedsivning er opdateret 
 
Kap. 16 om udsprøjtning er opdateret 
 
Kap. 17 om samletanke mv. er opdateret 
 
Kap. 18 om tømningsordninger opdateret og udbygget vedr. olieudskillere 
 
Kap. 19 er tilføjet reglerne for ansøgning via Byg og Miljø, reglerne om samtidighed og om 
PULS. 
 
  
 



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  

Det nye indhold 
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Kap. 20 er udvidet med nye domme 
 
Kap. 21 om loven er opdateret 
 
Kap. 22 om tilsyn og håndhævelse er opdateret og udbygget/præciseret 
  
 
Der er tilføjet et omfattende stikordsregister, oversigt over nævnsafgørelser og domme 
  
 



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 nye spildevandsbekendtgørelse  
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Hovedformålet: 

 
 at gennemføre konsekvensændringer af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2015/2193 af 25. november 2015 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra 
mellemstore fyringsanlæg (MCP direktivet). 
 

 Det drejer sig om primært om § 13, stk. 2, § 17, stk. 3-5, § 39 og kap. 19 om fælles 
bestemmelser. 
 

Dertil kommer en formel opdatering af en række bestemmelser, overgangsbestemmelser og  
bilag 1 – dvs. uden ”indholdsmæssig” betydning. 
 
 
 



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 

Vandplanlægning ift. spildevand 

v/Thomas Rützou og Ronnie Juhler 

Pedersen 

29. november 2017, Middelfart 
6. december 2017, Aarhus 
11. december 2017, København 

Dialogmøde om spildevand 
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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  

Status for arbejdet i Vandplanlægning 

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 

vandområdedistrikter 

 

Status for spildevandsindsatsen i vandplanerne 2009-2015 (VP1)  

 

Vandrådspakke 2017 
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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  

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 
vandområdedistrikter 

Vejledningen skal være en støtte til kommunerne, 
når de i deres administration af sektorlovgivningen 
skal sikre gennemførelsen af de foranstaltninger,  
der er fastlagt i bekendtgørelse om 
indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 
 
De konkrete indsatser over for spildevand er 
beskrevet i afsnit 4.2.4 
 
Vejledningen angiver håndteringen af 
retningslinjerne fra vandplanerne 2009-2015 
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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  

Status for spildevandsindsatsen i vandplanerne 2009-2015 (VP1) 

Folketinget har bedt om en orientering 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af BBR og PULS opgjort status for 
kommunernes gennemførelse af spildevandsindsatsen i VP1  
 
Kommunerne har efterfølgende kvalitetssikret opgørelserne 
 
Opgørelsen viser overordnet, at de fleste kommuner har gennemført VP1 
spildevandsindsatsen i tilfredsstillende omfang 
 
Husk at opdatere BBR! 
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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  
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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  

Status for spildevandsindsatsen i vandplanerne 2009-2015 (VP1) 

Folketinget har bedt om en orientering 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af BBR og PULS 
opgjort status for kommunernes gennemførelse 
af spildevandsindsatsen i VP1  
 

Kommunerne har efterfølgende kvalitetssikret  
opgørelserne 
 

Opgørelsen viser overordnet, at de fleste 
kommuner har gennemført VP1 
spildevandsindsatsen i tilfredsstillende omfang 
 
Husk at opdatere BBR! 
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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  

Status for spildevandsindsatsen i vandplanerne 2009-2015 (VP1) 

Folketinget har bedt om en orientering 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af BBR og PULS 
opgjort status for kommunernes gennemførelse 
af spildevandsindsatsen i VP1  
 

Kommunerne har efterfølgende kvalitetssikret  
opgørelserne 
 

Opgørelsen viser overordnet, at de fleste 
kommuner har gennemført VP1 
spildevandsindsatsen i tilfredsstillende omfang 
 
Husk at opdatere BBR! 
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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  

Vandrådspakke 2017 

Med udgangspunkt i aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken er 
beskrevet at kommunerne i et hovedvandopland skal løse følgende 
obligatoriske opgaver: ”alle vandløb i det foreliggende udkast til 
vandområdeplaner med et opland under 10 km2 skal vurderes på 
baggrund af opdaterede faglige kriterier for, 
hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har begrænset økologisk 
potentiale og derfor ikke bør indgå i vandområdeplanerne” 
 
Ved meddelelse af påbud til ejere af ejendomme i spredt bebyggelse 
opfordres kommunerne til at foretage en vurdering af, om der er tale et 
vandløb, som ikke umiddelbart opfylder de opdaterede kriterier, og som 
derfor potentielt kunne udgå af planlægningen 
 
 

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde om spildevand 2017 30 



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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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  

Vandrådspakke 2017 

Med udgangspunkt i aftalen om Fødevare- og  
Landbrugspakken er beskrevet at kommunerne i et 
hovedvandopland skal løse følgende obligatoriske 
opgaver: ”alle vandløb i det foreliggende udkast til 
vandområdeplaner med et opland under 10 km2 skal 
vurderes på baggrund af opdaterede faglige kriterier for, 
hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har 
begrænset økologisk potentiale og derfor ikke bør indgå 
i vandområdeplanerne” 
 

Ved meddelelse af påbud til ejere af ejendomme 
i spredt bebyggelse opfordres kommunerne til at  
foretage en vurdering af, om der er tale et vandløb,  
som ikke umiddelbart opfylder de opdaterede 
kriterier, og som derfor potentielt kunne udgå af 
planlægningen 
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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  

Vandrådspakke 2017 

Med udgangspunkt i aftalen om Fødevare- og  
Landbrugspakken er beskrevet at kommunerne i et 
hovedvandopland skal løse følgende obligatoriske 
opgaver: ”alle vandløb i det foreliggende udkast til 
vandområdeplaner med et opland under 10 km2 skal 
vurderes på baggrund af opdaterede faglige kriterier for, 
hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har 
begrænset økologisk potentiale og derfor ikke bør indgå 
i vandområdeplanerne” 
 

Ved meddelelse af påbud til ejere af ejendomme 
i spredt bebyggelse opfordres kommunerne til at  
foretage en vurdering af, om der er tale et vandløb,  
som ikke umiddelbart opfylder de opdaterede 
kriterier, og som derfor potentielt kunne udgå af 
planlægningen 
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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 

Regnbetingede udledninger fra 

fælleskloakerede områder 

v/Jóannes Jørgen Gaard 
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Dialogmøder om spildevand 

29. november 2017, Middelfart 
6. december 2017, Aarhus 
11. december 2017, København 



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  

Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
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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  

Partnerskab: 
 
MST 
KL 
Dansk Miljøteknologi 
DANVA 
DI 
DTU 
EnviDan A/S 
Esbjerg Forsyning 
Esbjerg Kommune 
Furesø-Egedal Forsyning 
Grønbech & Sønner A/S 
Helsingør Kommune 
Aarhus Vand 
 

 
 
Hillerød Forsyning 
HOFOR 
HydroSystems ApS 
Ikast-Brande Spildevand 
Kolding Kommune 
KRÜGER A/S 
Københavns Kommune 
Mosbaek A/S 
Skanderborg Forsyning 
Sorbisense A/S 
Stjernholm A/S 
Danova 
VandCenter Syd  
 

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde om spildevand 2017 36 

Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 
 
 
 
 
 



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  

 
Kogebog 
 

• Gennemgang af lovgivning 

- EU og dansk 

• Miljømål 

- Generelle mål 

- Mål ift kemisk tilstand 

- Hvilke stoffer ift hvilke vandområder 
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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  

 
Kogebog 
 

• Etablering af viden/overblik over afløbssystemets funktion 

• Revurdering af udledningstilladelser  

• Kvantificering af klager fra borgere  

• Identifikation af ikke-registrerede overløbsbygværker  

• Udvælgelse af overløb, der skal måles ved 

- Udgangspunkt i analyse af afløbssystemet 

- Udgangspunkt i analyse af recipienten 
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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  

 
Kogebog 
 

• Fastlæggelse af effekter af overløb 

- Hydraulisk overbelastning  

- Aflejring af slam og sedimenter fra afløbssystemet  

- Æstetisk påvirkning ved afsætning af flydestof på vandløbsbrinker  

- Hygiejnisk forurening  

- Udledning af organisk stof, som kan medføre iltsvind og/eller trænge ind i gydebanker  

- Udledning af næringssalte, som kan medføre eutrofiering i søer og fjorde  

- Udledning af stoffer med toksiske effekter, herunder miljøfremmede stoffer  
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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  

 
Kogebog 
 

• Målinger i fælleskloak 

- Vandstandsmålinger 

- Vandføringsmålere  

- Måling af vandkvalitetsparameter  

• Kvalitetskontrol, drift og vedligeholdelse  

- Kompatible data 

- Rensning og rekalibrering af måleren med jævne intervaller  
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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  

 
Kogebog 
 

• Metoder til at fastlægge frekvens samt volumen af regnbetingede overløb fra 
fælleskloak Vandstandsmålinger 

- Bestemmelse af overløbsfrekvens  

- Bestemmelse af overløbsvolumener på basis af målinger  

- Bestemmelse af stofmængder aflastet fra overløb  
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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  

IDAs spildevandskomitee fra 2002: 
- Den hydrauliske effekt fra de regnbetingede udløb synes at være 
veldokumenterede og har en effekt på biologien i især mindre vandløb.  
 
- Væsentlige iltsvind pga. regnbetingede udløb forekommer normalt ikke. Der er 
eksempler på alvorlige iltsvind i danske vandløb med dårlige forhold (dvs. 
vandløb, som også har lave iltkoncentrationer i tørvejrsperioder).  
 
- Toksiciteten synes at være større i udløb fra separatkloakerede oplande 
(specielt fra veje) end i udløb fra fælleskloakerede oplande.  
 
- Miljøfremmede stoffers resulterende effekt på recipienterne skal fastslås.  
 
- Forsinkelsesbassiner har en signifikant kapacitet for fjernelse af de fleste 
forurenings-typer. 
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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  

 
TEKNOLOGIKATALOG 
 

• Metoder til reduktion af regnbetingede overløb  

- Tiltag ved kilden, dvs. reduktion af tilstrømningen  

- Tiltag på afløbssystemet  

- Tiltag ved udløbet  

• Metode til økonomiske beregninger af tiltag  
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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  

 
TEKNOLOGIKATALOG 
 

• Måleteknologi 

• Teknologier til reduktion af overløbsmængder og udledt forurening  

- Reduktion af belastning med overfladevand 

- Bygværker og hydraulisk-mekaniske enheder for tilbageholdelse af vandet i 
afløbssystemet  

-  Realtidsstyring af afløbssystemer 

- Mekanisk rensning af overløbsvand   
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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  

  

1.  Opdatering af data 

2. Inspektion af overløbsbygværker 

3.      Påvirkning af vandmiljøet   

4.      Hot spot måleindsats  

5.  Vurdering af evt. indsatsbehov 
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 
Opsamling: 
 
 
 



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  

 
1.            Opdatering af data 
 

- Kommunen skal i følge Miljøbeskyttelsesloven give udledningstilladelse til alle 
overløb og dette skal fremgå af kommunens spildevandsplan. 

- Kommunen skal i følge og dataansvarsaftalen registrere alle overløbslokaliteter 
i PULS.  

- Kommunen fastsætter i udledningstilladelsen jf. spildevandsvejledningen krav 
for hvilke mængder, der må aflastes for hvert overløb. 
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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  

 
2. Inspektion af overløbsbygværker 
 
- Forsyningen skal sikre, at alle overløbsbygværker er hensigtsmæssigt 
indrettet. Som minimum bør der være riste og skumbræt ved alle overløb. 
Endvidere bør alle bygværker være vedligeholdt, som minimum bør riste være 
renset og bygværket været renset for aflejringer.    
 
- Forsyningen bør foretage opmålinger i bygværket, hvis der mangler vigtige 
data (til evt. modelberegninger). Dette kan for eksempel være overløbskote og 
længde for at kunne beregne aflastede mængder.   
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 
 



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  

 
3. Påvirkning af vandmiljøet   
 
- Forsyningen undersøger efter overløbsbygværker har været i kraft,  om der er 
visuel påvirkning ved udløb til de modtagende vandområder og umiddelbart 
nedstrøms disse. 
 
- Kommunen bør i forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen 
undersøge, om der kan registreres påvirkning fra overløb i overvågningsdata.  
 
- Kommunen bør foretage en vurdering af om en eventuelt aflastning er 
betydelige i forhold til følsomhed af det vandområde, hvortil der udledes. 
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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  

 
4.       Hot spot måleindsats  
 
- Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen vurdere, 
hvilke overløb der er kritiske i forhold til påvirkning af de lokale vandområder og 
hvor der er tvivl om de faktiske overløbsmængder, bør der ske 
en  tidsbegrænset eller permanent registrering af overløb. 
. 
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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  

 
5. Vurdering af evt. indsatsbehov 
 
- Kommunen vurderer baseret på 1-4., om der er et indsatsbehov.  

 
- Forsyningen skal så på baggrund af kommunens eventuelle krav vurdere, om der skal ske 
forbedring i form af simple forbedringer af bygværk (rist og overløb), eller er der et behov for at 
reducere aflastning/rensning af overløbet.    
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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  

 
 

Spørgsmål? 
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 
fælleskloakerede afløbssystemer 
 



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 

Performance benchmarking 

v/Jóannes Jørgen Gaard 

29. november 2017, Middelfart 
6. december 2017, Aarhus 
11. december 2017, København 
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Dialogmøder om spildevand 

 





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 

1.Indførelse af årlig obligatorisk benchmarking af vandselskabernes 
performance inden for miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. 

2.Benchmarking skal så vidt muligt basere sig på eksisterende data. 

3.Dialogværktøj mellem forsyning og kommune 

http://mfvm-intranet/


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 

 
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 
- 93 drikkevandsselskaber 
- 68 spildevandsselskaber 

http://mfvm-intranet/


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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Performancebenchmarking 
 

 
Udviklet i samarbejde mellem MST, KL, 
Dansk Vandværker og DANVA 



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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Område fra forligskredsen Parameter Nøgletal 

Miljø, klima og sundhed  Overløb Overløb m3/år/ha reduceret opland 

Forsyningssikkerhed Afløbsstop 
Antal afløbsstop i forsyningens anlæg, 

antal/10 km ledning 

Energi Energiforbrug 

Bruttoenergi til transport og rensning af 

spildevand fra kunderne til renseanlægget, 

kWh/deb. m3 i kloakoplandet 

Energi og klima 
CO2 og 

klimapåvirkning 

Nettoenergi til transport og rensning af 

spildevand fra kunderne til renseanlægget, 

kWh/deb. m3 i kloakoplandet 

Miljø Vandkvalitet 
Gennemsnitlig udløbskoncentration af mg tot-

N/l, mg-tot P/l og BI5, mg/l 

Performancebenchmarking 
 



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  

 
  
”Ikke alt, der kan tælles, tæller,  
og ikke alt, der tæller, kan tælles” ”  
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Performancebenchmarking 
 



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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Performancebenchmarking 
 



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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Performancebenchmarking 
 



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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Performancebenchmarking 
 

http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/vandsektoren/performancebenchmarking/ 



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 

Oplæg fra Gunilla D. Ørbech, Assens Kommune (den 29. november 
i Middelfart), Knud Mikkelsen, Hjørring Kommune og Dorthe 
Røndbjerg, Aalborg Kloak A/S (den 6. december i Aarhus) og Hanne 
Jønsson, Lolland Kommune (den 11. december i København).  - 
Oplæggene er lagt særskilt under nyheden om dialogmøderne på 
hjemmesiden 
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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  
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Performancebenchmarking 
 

1,1 

0,7 

0,6 

0,8 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Mindre <1,5 mio m3 Mellem 1,5-3 mio. m3 Store > 3 mio. m3 Alle gennemsnit

Afløbsstop pr 10 km ledning 



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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Performancebenchmarking 
 

0,5 0,4 0,5 0,5 

3,9 

5,0 

4,5 4,5 

2,9 

3,3 

2,9 
3,0 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Mindre <1,5 mio m3 Mellem 1,5-3 mio. m3 Store > 3 mio. m3 Alle gennemsnit

Udløbskvalitet 

tot-P mg/L

tot-N mg/L

BI5 mg/L



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  

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde om spildevand 2017 69 

Performancebenchmarking 
 

1.711,8 

2.421,0 

2.969,8 

2.334,8 

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

Mindre <1,5 mio m3 Mellem 1,5-3 mio. m3 Store > 3 mio. m3 Alle gennemsnit

M3/Red areal ha Vand fra regnbetingede overløb til recipient 



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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Performancebenchmarking 
 

0,6 0,6 

1,4 

1,3 

0,6 0,6 

1,3 

1,2 

0,3 0,3 

1,5 

0,6 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Bruttoenergiforbrug -
Transport (kWh)

Nettoenergiforbrug -
Transport (kWh)

Bruttoenergiforbrug -
Rensning (kWh)

Nettoenergiforbrug -
Rensning (kWh)

Brutto- og nettoenergiforbrug 

Mindre <1,5 mio m3

Mellem 1,5-3 mio. m3

Store > 3 mio. m3



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  

 
 

Spørgsmål? 
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Performancebenchmarking 
 
 



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 af 2017-data i 

PULS 

v/Lisbeth Nielsen og Bo Skovmark 
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Dialogmøder om spildevand 

29. november 2017, Middelfart 
6. december 2017, Aarhus 
11. december 2017, København 



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: MST og DCE-AU 
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• 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 (industri) 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  

Hvilke renseanlæg afrapporteres i NOVANA-indberetningen ? 

• Renseanlæg som modtager sp.v. fra et kloakoplande beskrevet i 
spv. plan 
 

• Industri-renseanlæg med direkte udledning 
 herunder afværgeforanstaltninger 
 
 
I BBR 
 

• Spredt bebyggelse: spildevandsudledningen fra områder uden  
 for kloakopland  
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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  

Hvem er ansvarlig for indberetningen  ? 

Kommunen har jf. dataansvarsaftalen ansvaret for: 

• At oprette og opdatere stamdata og retsgrundlag for de anlæg, som 
kommunen er godkendende myndighed for 
 

• At indlægge årsvandmængde, ind-/udsivning og industri-belastning 

 
Analyse- og måledata: 

• Forsyningen har pligt til, jf. spildevandsbekendtgørelsen,  
at indlæse validerede analyse- og måleresultater i PULS 

 
• Kommunen kan indlæse analyse- og måleresultater i PULS for private 

renseanlæg, herunder industrianlæg 
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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  

NOVANA-indberetning af renseanlægs- og industridata 

 
Stamdata 
Retsgrundlag (udledningstilladelsen) 
Analyser og måleresultater 
Årsvandmængde 
 
 
Kampagne på renseanlæg 2016-17 
• Ind- eller udsivning  
• Industribelastning på anlæg 
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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  

 Kommunernes indberetning  - stamdata og retsgrundlag 
 

Opdater stamdata i PULS 
 

• Vær i god tid – registrer ændringer løbende 

• Er punktkilden nedlagt i løbet af 2017?            Husk dato i feltet !! 

• 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  

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde om spildevand 2017 79 

Stamdata 



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  

Nye stancoder for ”Udledningstype” – liste 1073 

Vaskepladser (typisk på landbrug)   kode 21 
Grundvandssænkning  kode 22 
 

 

Typisk har vi brugt:  

kode 2 for renseanlæg  
kode 5 for industri 
 

SKAL være hhv. 2 og 5, hvis der skal foretages beregning i PULS  
eller hvis det skal være muligt at identificere industri-anlæggene 
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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  

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  

Indberetning  af NOVANA-parametre for renseanlæg 2017 

 

• Årsvandmængder :  Altid afløb – også gerne tilløb 
  

 Benyttes til at beregne et mere korrekt udledningsresultat 
 
 

• Ind- og udsivning på anlæg :  Indløb 
  

 ny stancode for udsivning  
   

 Giver indsigt i andel af uvedkommende vand i kloakken  

 jf. igangværende projekt ”Bedre viden om uvedkommende vand” 

 
 
• Industribelastning i PE på anlægget: Indløb 

 
 Andel af processpildevand på anlægget i PE - (org. st, vandmængde el. andet) 
 
 Hvis ingen tilslutning af processp.vand  =  indberet 0 PE 
 
  

 Benyttes ved opdatering af enhedstal til spredt bebyggelse.  

 Anlæg med andel af ”andet spildevand end husspildevand” kan fravælges  
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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  

Hvilke data bruges ved beregning af udledning? 

Renseanlæg 

• Egenkontroldata  

• eller enhedstal pba. ”skønnet belastning i PE” 

• eller manuelt beregnede udledninger indlæst 

 

 

Industrier med særskilt udledning  

• Egenkontroldata  

• eller beregnede udledninger 

 

I DataTekniskAnvisning findes tabeller med enhedstal for renseanlægstype*   
* 

* 
MST’s hjemmeside http://mst.dk/media/114565/dta-renseanlaeg-punktkilder-endelig.pdf   
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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  

 

Kvalitetstjek af data og Puls-udfordringer 
 
 

Laboratorierne har haft vanskeligheder med at indlæse vandførings-
data korrekt ind – forkert ”måletidspunkt” – blokkerer for beregning  
 
• Løsning: kvalitetskontrol hos laboratorium – er ved at være løst 
 

 
Hvis der skal rettes allerede indlæste data 

 
• Løsning: forkast hele prøven, så laboratoriet kan indlæse rettelser 

 
 

PULS kan ikke håndtere nogle afløbskrav fx. procent vandføring 
 
• Løsning : måske ændring af udledningskrav ? 
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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  

Fort. 

At laboratorierne indlæser data med forkerte parameterkoder 
 
• Løsning: kvalitetskontrol hos laboratorium/forsyning 

 
 
At beregninger blokkere for rettelser af analyse– og måledata  
 
• Løsning implementeret: ugentlig automatisk sletning af ikke-låste beregninger 

 
 
At der indlæses vandføring med enheden m3/kvartal og formål 
”egenkontrol” – blokkerer for beregninger  
 

• Løsning implementeret i NemPULS: indlæses med formål  ”driftskontrol”   
(liste 1081 stancode ) 
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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  

Fort. 

Laboratorierne indlæser ikke sammenhørende analyser og måledata – 
hvis ingen vandføring til en analyse – ingen beregning 
 
• Løsning:  at der er fokus på at sikre sammenhæng i data  

 
 
Der indlæses analyser på anlæg med krav til parametre fx N og P, men 
ingen tilhørende vandføring – skaber ukorrekte beregninger  
(sker på en del små anlæg) 

 
• Løsning:   

at der tilknyttes en vandføring til de enkelte prøver 

eller at beregningskaskaden ændres 
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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  

Tips og tricks i PULS 

Åbn flere faner med PULS –  

det gør det nemmere at overskue 

indtastninger eller rettelser 
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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  

Tips og tricks i PULS 

Lav udskrift af stamdata eller retsgrundlag 
 
Tjek ændring i skema - tilføj de rigtige koder - tast ind - tjek om 
ændring er ok  
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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  

NOVANA-indberetning regnbetingede udløb (RBU) 

Status for RBU i Puls 
Dataansvar 
Stamdata 
Kloakoplande 
Enhedstal 
Beregning af udledte mængder 
 
Kampagne de seneste 10 år for 
opdatering af data 
 
 



RBU i PULS 2016 



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  

RBU med 0 udledning 



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  

RBU med areal = 0 ha 



Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver  
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Dataansvarlig ifølge dataansvarsaftalen:  

 

Kommuner: stamdata, udledte mængder mm 

 

Forsyninger efter aftale med Kommuner: udledte mængder 

(normalår/konkretår) 

 

MST: ansvarlige for beregninger hvor kommunen/forsyningen ikke har 

opdateret udledte mængder 

 

Data opdateres hver andet år. Men det anbefales at det gøres løbende 

dog er data fredede i perioden 1. marts til ca. 1. juli pga. afrapportering 



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  

Hvilke RBU-data skal i PULS 

Alle forsyningsselskabernes regnbetingede udløb skal lægges i PULS. 

 

Større private og kommunale regnbetingede udløb som f.eks. private boligområder, 

industrivirksomheder, vejvand fra Hoved- og Motorveje, med et tilsluttet befæstet areal > 1.500 m2. 

  

I princippet skal alle regnbetingede udløb ligger i PULS, men da de mindre udledningers 

forureningsbidrag er marginalt kan udledninger med et tilhørende befæstede arealer der er mindre 

end 1.500 m2 undlades.  



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  

Stamdata 



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  

ScKode liste 1074 
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ScKode Beskrivelse Bemærkning 

0 ikke oplyst Ikke oplyst 

1 SE Separat regnvand 

2 SF Separat regnvand med forsinkelsesbassin 

3 OV Overløbsbygværk 

4 OVI Overløbsbygværk, internt 

5 OS Overløbsbygværk med sparebassin (mindst 20 m3/ha befæstet areal) 

6 OSI Overløbsbygværk med sparebassin, internt (mindst 20 m3/ha befæstet areal) 

7 OF Overløbsbygværk med forsinkelsesbassin på overløb 

8 OFI Overløbsbygværk med forsinkelsesbassin på overløb, internt 

9 OK Overløb med spare- og forsinkelsesbassin (kombibassin) 

10 OKI Overløb med spare- og forsinkelsesbassin, internt (kombibassin) 

11 NL Planlagt nedlagt (Kun til planbeskrivelse) 

12 BE Beregningspunkt, f.eks. til datasummering foran renseanlæg 

13 UR Urenset spildevand 



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  

Kloakopland 



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  

Nødvendige data i PULS for fælleskloak for 

at kunne foretage niveau-1 beregning 
Hvor i PULS findes data Datakrav 

Bygværkstype (Sc1074) Status/Plan * 

oplysninger 
  

Tot. areal (ha) Kloakopland Skal være > 0 

Red. areal (ha) Kloakopland Skal være > 0  

      

Volumen Sparrebassin (m3) Status/Plan oplysninger Må godt være 0 

Afløb fra overløbsbygværk 

/sparrebassin =Qa (l/s) 
Status/Plan oplysninger Skal være > 0 

Evt. nedstrøms punktkilde  Punktkilde stamdata Der skal være red. areal på alle 

punktkilder også det længst nedstrøms. 

Tørvejrs spildevandsmængde + evt. 

indsivning (l/s) 
Kloakopland   

Udledningsberegningsmetode (Sc1075) Punktkilde stamdata Skal være: 

15 for niveau 1 enhedstal 

17 for niveau 3 

Normal år enhedstal identifikator Punktkilde stamdata Se liste i tabel 10 

Nødvendige data i PULS for fælleskloak for at kunne foretage nivea-1 beregning 



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  

Nødvendige data i PULS for separatkloak 

for at kunne foretage niveau-1 beregning 
Hvor i PULS findes data Datakrav 

Bygværkstype (Sc1074) Status/Plan oplysninger   

Tot. areal (ha) Kloakopland Skal være > 0 

Red. areal (ha) Kloakopland Skal være > 0 (ved 

spildevandskloakeret opland kan 

arealet dog være 0) 

Volumen forsinkelsesbassin (m3) Status/Plan oplysninger Skal ikke udfyldes, hvis der ikke er 

bassin 

Tørvejrs spildevandsmængde + evt. 

indsivning (l/s) 
Kloakopland Skal udfyldes hvis spildevandet løber 

til overløbsbygværk. 

Udledningsberegningsmetode (Sc1075) Punktkilde stamdata Skal være: 

15 for niveau 1 enhedstal 

17 for niveau 3 

Normal år enhedstal identifikator Punktkilde stamdata Se liste i tabel 10 

Nødvendige data i PULS for separatkloak for at kunne foretage niveau-1 beregning  



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  

Niveau 1 (kode 15): Enhedstalsberegning på baggrund af typetal.  

Niveau 2 (kode 16): Skrift xx. Benyttes ikke længer 

Niveau 3 (kode 17): Modelberegnede mængder (vand+NPO) eller målte 

vandmængder ganget med typetal for koncentrationer. (dTA – RBU). 

Resultater indtastes eller importeres i PULS via 3. partsprodukt 

Normalår: Udledning i et år med normal nedbør (DMI 1960-90) 

Konkretår: Udledningen det konkrete år der indberettes for (egne 

nedbørsmåler (SVK) eller DMI 
 

Udledningsberegnsmetoder 



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  

Gem beregninger  niveau 3 

Sc1008 Parameter Kode Parameter Enhed 

261 Fosfor kg/år 

253 Kvælstof kg/år 

183 COD kg/år 

174 Bi5 kg/år 

12 Vandmængde m³/år 

1153 Nedbør mm 



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 beregnes årsudledningen? 
Niveau 1 (enhedstal / typetal) 
 

Afløbstal/ Basssinvolumen 0 mm 2 mm 10 mm 25 mm 

0,1 µm/s 
3730 2080 530 120 

0,3 µm/s 
2410 1050 220 50 

1,0 µm/s 
910 310 100 20 

2,0 µm/s 
480 210 70 10 

Komponent Separat 

overfladevand 

mg/l 

Separat 

overfladevand 

(mg/l) 

Årsnedbør 

(brutto) 
- 

650   mm 
Årsnedbør 

(netto) 
- 

485   mm 
Volumen - 4850 m3/red. ha/år 
 BI5 6    mg/l 30,3  kg/red. ha/år  
COD 50  mg/l 243   kg/red. ha/år 
Tot-N 2    mg/l 9,7    kg/red. ha/år 
Tot-P 0,5 mg/l 2,4    kg/red. ha/år 

Komponent Overvand 

Middel-

belast-

ning 

(mg/l) 

Spilde-

vand 

  

(mg/l) 

Overløbs-

vand 

Middel-

belastning 

(mg/l) 

 BI5 25 160 30 

COD 160 320 180 

Tot-N 10 43 12 

Tot-P 2,5 13 2,9 

(m3/red. ha/år) 

Nyhed i 2016 



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  

Kvalitetstjek 

Fælleskloak acceptinterval enheder 

Kvælstof/Vandmængde 10-12 mg/l 

Fosfor/Vandmængde 2,5-3,5 mg/l 

Vandmængde/red.areal < 5000 m3/red.ha 

COD/Bi-5 3-7   
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Separatkloak acceptinterval enheder 

Kvælstof/Vandmængde 1,8 -2,2       (0,9 -2,2)* mg/l 

Fosfor/Vandmængde 0,4-0,6        (0,2 – 0,6)*     mg/l 

Vandmængde/red.areal 3500-9000 

(nedbørsafhængig) 
m3/red.ha 

COD/Bi-5 7-9   



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  

 

Kvalitetstjek af stamdata 
 
Forkert type. Mangler bassinvolumen, Red areal. mm  
 



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  

Kvalitetstjek af udledte mængder 



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  

Nødoverløb fra Pumpestation og det øvrige kloaksystem, der kun træder i 
funktion i nødstilfælde ved driftsforstyrrelser som f.eks pumpestop tilstopninger 
ikke lægges i PULS (skal evt. lægges under RBU og med koden 1 for Urenset 
spildevand.  
  
Ved større nødoverløb skal Forsyningen indberette de udledte mængder til 
Miljøstyrelsen som lægger datene i PULS. 



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  

Tips og tricks i PULS 

Nedlæg helst ikke eksisterende RBU’er og læg dem ind igen for at få 

opdateret data.  

 

Lav lister med kommunens RBU’er og lav udtræk af data. ”Udtræk af 

oversigt over beregninger per RBU” Hvor alle stamdata og den senest 

beregnede udledte mænge er angivet. Desuden vises de tilsluttede 

kloakoplandes arealer. 

 

 

 



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 

Punktkilderapporten 2015 

v/Lisbeth Nielsen 
29. november 2017, Middelfart 
6. december 2017, Aarhus 
11. december 2017, København 

Dialogmøder om spildevand 
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Punktkilder afrapporteret i 2015 -16 

Type 2015 2016 

Renseanlæg 839 789 

Industrier med særskilt udledning 165 168 

Akvakultur 215 197 

dambrug 186 175 

havbrug 29 22 

RBU 19.816 19.773 

Spredt bebyggelse 311.500 311.500 

heraf med udledning 88.300 88.300 
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Hvordan beregnes årsudledningen? 

Renseanlæg 

• Egenkontroldata / enhedstal / indlæst beregnede udledninger 

 

Industrier med særskilt udledning  

• Egenkontroldata / indlæst beregnede udledninger 

 

Spredt bebyggelse  

• beregning pba. udtræk fra BBR om ejendomstype og renseforanstaltninger 

 
Akvakultur   

• dambrug - egenkontrol og produktionsoplysninger 

• havbrug - produktionsoplysninger 

 

RBU 

• enhedstal, bassinstørrelse, oplandsstørrelse og befæstningsgrad o.a. stamdata 

• modelberegnet  
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Fosfor (1.000 ton/år) 

Spredt bebyggelse 

Dambrug+havbrug 

Industri 

Renseanlæg 
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udtryk for bedre 
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Spredt bebyggelse 
RBU 

Dambrug+havbrug 
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Kvælstof (1.000 ton/år) 
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Kvælstof, ton N - Normalår 

RBU 1991 -  2016 
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RBU antal – udvikling i indberetningen de seneste 4 år   

  2013 2014 2015 2016 

Fælleskloak 4.370 5.007 4.989 4.800 

Separatkloak 12.675 14.016 14.533 14.689 

Ikke oplyst 503 160 294 204 

Total 17.548 19.183 19.816 19.773 
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Diffus 
belastning 

uden spredt 
bebyggelse 

91% 

Renseanlæg 
5% 

RBU 
2% 

Akvakultur 
1% 

Spredt 
bebyggelse 

1% Industri 
0% 

Kvælstof 

Diffus 
belastning 

uden spredt 
bebyggelse 

67% 

Renseanlæg 
15% 

RBU 
9% 

Akvakultur 
3% 

Spredt 
bebyggelse 

5% 

Industri 
1% 

Fosfor 

Udledning fra punktkilder ift. den diffuse belastning - 2015 

Kilde: DCE: Vandmiljø og Natur 2015 



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 

Punktkilderapporten 2015 

v/Lisbeth Nielsen 
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29. november 2017, Middelfart 
6. december 2017, Aarhus 
11. december 2017, København 

Dialogmøder om spildevand 



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 intensive måleprogram for 

regnbetingede udløb 

v/Bo Skovmark 
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Dialogmøder om spildevand 

29. november 2017, Middelfart 
6. december 2017, Aarhus 
11. december 2017, København 



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  

SIDE 

118 

Intensive måleprogram 

Det intensive program og formålet hermed 
 

Præsentation af et opland 
 

Erfaringer med målinger 
 

Resultater 
 

Fremtiden 
 
 



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 - Intensive måleprogram 

SIDE 

119 

Supplement til det almindelige program for regnbetingede udledninger 

Resultater anvendes til vurdering af typetal (vandmængder og NPO - data) 

I 1998 udvides programmet med Miljøfremmede stoffer og tungmetaller 

Tidligere er målt: NJA målt i alt på 4 lokaliteter, hvoraf 2 for miljøfremmede 

stoffer og tungmetaller 

Fælleskloakeret  

• Hasseris / 94,0 ha(1995 – 1997) 

• Frejlev / 50,9 ha (1998 – 2000) 

• Sulsted / 25,4 ha (2004 – 2006) 

• Gug skole / 27 ha (2012-2013) 

• Grønlandstorv / 60 ha 2014-2016 

• Vejgaard /  120 ha  (2017-2018)  

 

 

Intensive måleprogram 



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  

Separatkloakeret 

• Fyrkildevej / 37,7 ha (1992 – 1994) 

• Sulsted / 14,9 ha (2001 – 2003) 

• Gistrup / 47 ha (2007 - 2010) 

• Brabrand /  100 ha    2010 - 2016 

• Højmarken (Silkeborg) /  20 ha 2010 –  

• Himmelbrovej (Randers) / 20 ha  2017 - 
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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  

NOVANA - Intensive måleprogram 

SIDE 

121 

Udvælgelse af opland 

 Velafgrænset – én type kloakering 

 Rimelig størrelse – gerne > 10 ha befæstet 

 Velbeskrevet opland – hovedsagelig boligbebyggelse 

 Kloaksystem 

- Ingen retningsændringer eller sidetilløb 30 – 50  

   gange diameter før målepunkt 

- Ingen opstuvningsmulighed 

- Muligt at etablere en målestation (hus mm.) 



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  

Målestationen ved Gug Skole 

SVK-regnmåler 



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  

• Midlertidig station i et container 
 

• Indlagt strøm og etableret 
modemforbindelse via telefonnettet 
 

• Online opdatering af niveau, volumen og 
nedbør + fjernstyring af prøvetager 
 

• Opsamles i polypropylen beholder  vha. 
prøvetager med teflonslange 

 
 

Betonledning 

Ø700  4 0/00 

Betonledning 

Ø700  5 0/00 

Terræn 

ISCO 6700 

Prøvetager 

ISCO 2150 

flowmåler 



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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Hydrauliske resultater 



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 - Intensive måleprogram 
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31 hændelser (regn  2,8 – 38,2 mm) 

 

Initialtab på 0,33  ”opfyldning af vandpytter” 

 

Hydrologisk reduktionsfaktor på 0,54 ”andel af  regn til kloak”  

y = 0,539x - 0,1824 
R² = 0,9597 
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Hydrauliske resultater 



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 - Intensive måleprogram 

SIDE 
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Overvand / overløbsvand 

Overvand : Det vand der løber i fælleskloakken under regn fratrukket 

tørvejsvandføringen. Koncentrationen i overvand beregnes ud fra den totalemængde 

stof i overløbsvandet fratrukket stofmængden der løber i tørvejr divideret med 

overvandsmængden.  

Overvandskoncentrationer benyttes ved modelberegning af udløbsmængder 

(Mouse/samba) 

 

Overløbsvand : Det vand der løber over en overløbskant i et overløbsbygværk og 

direkte ud i et vandområde.  
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HMK-koncentrationen af COD som funktion af regndybden 

NOVANA - Intensive måleprogram SIDE 129 



SIDE 130 

Stationsmiddelkoncentrationen (SMK) for overvand og overløbsvand sammenlignet med typetallene 

  enhed COD N P SS 

Gug Skole overvand mg/l 93 3,5 0,8 83 

Frejlev overvand mg/l 59 2,7 0,6 66 

Sulsted overvand mg/l 289 9,1 2,9 224 

Grønlandstorv overvand mg/l 209 7,8 1,7 214 

Gennemsnit overvand mg/l  162 5,8 1,5 147 

Typetal fælles overvand mg/l 160 10 2,5 100-200 

            

Grønlandstorv overløbsvand 274 13,6 2,3 234 

Gug Skole overløbsvand mg/l 108 5,35 1,1 93 

Gennemsnit overløbsvand mg/l 191 9,5 1,7 164 

Typetal fælles overløbsvand mg/l 180 12 2,9 - 
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NPO-resultater Separatkloakerede oplande 

  COD N P SS 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

 Fyrkildevej 29 1,8 0,3 32 

 Sulsted 26 1,6 0,1 18 

 Gistrup 40 2 0,1 37 

 Højmaken* 39 1,5 0,2 62 

 Brabrand* 49 2,2 0,3 120 

 Middel  af  5 målesteder 37 1,8 0,2 54 

 Typetal  40 2 0,5 30 

*Data er endnu ikke afrapporteret og endeligt kvalitetssikret 



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 - Intensive måleprogram 
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NPO og Miljøfarlige stoffer og tungmetaller 

Konklusion 
 
• Datagrundlag fortsat meget noget usikkert – men der er en tendens til 

faldende typetal for fosfor.  
 

• Renseeffekt for de fleste stoffer i våde forsinkelsesbassiner 
 

• Der kan for nogle stoffer - afhængig af en evt. fortynding – være 
problemer i forhold til vandkvalitetskriterier 

 
 



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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Hvad nu.. 

 

Ny intensiv målestation for fælleskloak og separatkloak er etableret i 2017 
 
Er der fortsat behov for at beregne overvandskoncentrationer ? 
 
Skal typetallene for fosfor sættes ned ? 
 
Renseeffekt i bassiner skal undersøges nærmere  


