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Praktiske retningslinjer for webinaret

• Du skal bruge Q&A til at stille spørgsmål – vi prøver at få besvaret så meget som muligt efter de 
enkelte præsentationer eller til sidst.

• Indled venligst Q&A med dit navn og kommunen, som du kommer fra

• Webinar’et bliver ikke optaget.

• Slides lægges hurtigst muligt efter mødet på Miljøstyrelsens hjemmeside, under ”Vand i hverdagen”
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PROGRAM

9.30 -10.55
Velkomst og nyt fra Miljøstyrelsen v. Henrik Hagen Olesen, Miljøstyrelsen
Nyt fra Departementet v. Miljøministeriets departement
Overløb og planlagte udledninger - v. Miljøstyrelsen - Vandforsyning
Spildevandshåndtering i ikke-kloakerede områder  v. Miljøstyrelsen - Vandforsyning

BAT-begrebet ved spildevandsadministration  v. Miljøstyrelsen - Vandforsyning

10.55-11.05 Pause
11.05-12.25 Nyt om PULS, kvalitetssikringsmodul og spildevandsdata  v/ Miljøstyrelsen –

Fagdatacenter for punktkilder

Afløbskoefficienter v. Lise Lyngsie Jacobsen, Herlev Kommune

Nyt om spildevand i vandområdeplaner v. Miljøstyrelsen – Vandmiljø og 
Friluftsliv
Klassifikation af kloakledninger v. Miljøstyrelsen - Vandforsyning

12.25-12.30 Afrunding og afslutning



Miljøministeriets organisering på spildevandsområdet
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Vandforsyning
Vandmiljø og 

Friluftsliv

7 lokale 

overvågnings-

enheder

Fagdatacenter

for punktkilder

 Spildevandsvejledning

 Tilsyn

 Vandplanlægning

 Fysisk tilsyn

 Kontakt til forsyning 

generelt  og om 

klager/ 

driftsforstyrrelser

 Indsamler og 

kvalitetssikrer 

data

 Afrapporterer

Virksom-

heder

 Tilladelser

 Tilsyn

Miljøstyrelsen

MIM - Departement



Kort nyt fra Miljøstyrelsen

Webinar den 2. december

Dialogmøde om spildevand 2020



Forsyningsselskaber omfattet af vandsektorloven 
(kommunalt ejede vandselskaber og forbrugerejede 
vandværker >200.000 m3/år) skal årligt afrapportere på 
nøgletal inden for sundhed, forsyningssikkerhed, energi, 
klima og miljø. 
Spildevandsselskaber 2017-2019, gennemsnit  
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https://mst.dk/natur-vand/vand-i-
hverdagen/vandsektoren/performancebenchmarking/performa
ncebenchmarking-af-spildevandsselskaber/

Performancebenchmarking på tredje år 

Forsyningssikkerhed er forbedret:  0,60 afløbsstop pr. km 
ledning i 2019 mod 0,65 afløbsstop pr. km ledning i 2017.

Selvforsyningsgraden for energi øget fra 68 % til 70 %

Renseanlæggenes gennemsnitlige udledningskvalitet  
(udløbskoncentration, for N, P og BI5, stort set uændret.

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/vandsektoren/performancebenchmarking/performancebenchmarking-af-spildevandsselskaber/


Kort nyt relateret til miljøfarlige forurenende stoffer

Miljøstyrelsen arbejder på at opdatere FAQ om udledning af visse forurenende stoffer –
Vi forventer at sende udkast i høring i 1. kvartal 2021.

Miljøstyrelsen arbejder på at opdatere tilslutningsvejledningen. 
Vi forventer at sende i høring i inden udgangen af 1. halvår af 2021.

MFS Nøgletalsrapport for renseanlæg 
– forventes udgivet inden årets udgang 2020  (Udgave fra 2014 ligger, her). 

Udvides med 
• lægemidler, PFOS/PFAS og nøgletal for mekaniske renseanlæg
• Specifikke nøgletal for MBNDK anlæg – som står for 96% af spildevandsbehandlingen
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https://mst.dk/media/121330/samlet-pdf-noegletal-for-miljoefarlige-stoffer-i-spildevand-fra-renseanlaeg_02102014.pdf


Håndhævelsesvejledningerne for miljø(2005) og natur (2007) bliver opdateret

Formål
- Opdatering, med udgangspunkt i det eksisterende 

indhold

- Forenkling ved sammensmeltning af vejledninger

- Bedre gennemskuelighed for myndigheder og dem 
som vi kontrollerer

- Mere ensartet linje i håndhævelsen på tværs af 
ministeriet – se Miljø- og Fødevareministeriets 
kontrolstrategi her: 
https://mst.dk/media/147684/kontrolstrategi.pdf

- At inddrage relevante, aktuelle eksempler
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Udkast forventes klar til høring i foråret 2021

Indsend gerne relevante eksempler på håndhævelse til vandforsyning@mst.dk

https://mst.dk/media/147684/kontrolstrategi.pdf
mailto:vandforsyning@mst.dk


Kommunale beredskabsplaner for forsyninger

Analyse af behov for evt. ændring af regulering ift. beredskabsplanlægning hos vand- og 
spildevandsforsyninger

Samarbejdsprojekt under forberedelse på opfordring af Danske Vandværker og DANVA. 

Arbejdsgruppe bestående af DANVA, Danske Vandværker, Beredskabsstyrelsen, KL og Miljøstyrelsen. 

Analysen skal bla. se på følgende :

1. Er eksisterende lovgivning for beredskabsplanlægning tilstrækkelig og hensigtsmæssig ?

2. Er der behov for ændring af regulering, opdatering af vejledninger m.m. ?

3. Anbefalinger og forslag til eventuelle ændringer af nuværende set-up omkring beredskabsplanlægning. 

Der arbejdes i to spor : spildevand og drikkevand.

Indsend gerne eventuelle relevante eksempler på oplevede uhensigtsmæssigheder i beredskabsreguleringen til 
vandforsyning@mst.dk. 

"

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde om spildevand 202010
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Akutte uheld og ansvarsfordeling 

Miljøstyrelsen har i år udsendt et brev til alle spildevandsforsyningsselskaber om kontakt til MST – generelt og ved akutte 
hændelser.  Hovedindholdet var:

1. Præcisering af spildevandsselskabernes ansvar ved væsentlig forurening eller fare herfor 

2. Spildevandsforsyningsselskaberne har én indgang til MST som tilsynsmyndighed – MSTs lokale enheder

3. Ved væsentlig forurening eller fare herfor – kontakt Miljøstyrelsens lokale enhed

4. Ved større uheld som kan medføre fare for miljøet af særlig alvorlig karakter kan Miljøstyrelsen også kontaktes uden 
for åbningstid. 

5. Opfordring til også straks at kontakte det kommunale beredskab i overensstemmelse med den relevante kommunes 
anvisninger. 

Et tilsvarende oplysningsbrev med myndighedsrelevant indhold om rolle- og ansvarsfordeling samt miljøskade forventes 
snart udsendt til kommunerne

"
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Kort nyt fra departementet i 
Miljøministeriet

v/ Departementet

Webinar den 2. december

Dialogmøde om spildevand 2020



Lovforslag og 

bekendtgørelsesændringer 

om spildevandsselskabernes 

klimatilpasning

Lone Jansson

oktober 2020https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/644
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Nye regler spildevandsselskabernes klimatilpasning

• 100 % finansiering af 
klimatilpasning  

• Samfundsøkonomisk 
hensigtsmæssigt niveau

• Projektledelse

• Ensartet regler for 
effektivisering

• Billigste løsning

• Mulighed for valg af anden 
løsning mod supplerende 
betaling

/
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/15

Fastsættelse af serviceniveauer



Valg af løsning
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National klimatilpasningsplan 

• Analyse af de grundlæggende 
strukturelle udfordringer på 
tværs af by og land

• Pilotprojekt om 
helhedsorienteret 
vandløbsplanlægning  

• Fast track om højtstående 
grundvand

• Model for 
stormflodsbeskyttelse

• Pilotprojekt om vejrvarsling 

• Samlet national plan for 
klimatilpasning i Dk

/17
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1. Der indføres grænseværdier for lattergasemissioner

2. Økonomiske incitamenter til forbrænding af fosfor fjernes

3. Vejledning ift blødgøring af vand

4. Undersøges om den økonomiske regulering kan indrettes, så drikke- og spildevandsselskaber 
får stærkere incitamenter til at udnytte egne ressourcer effektivt til gavn for forbrugerne

5. Der gennemføres en Parismodel for en energi- og klimaneutral vandsektor

6. Undersøges det, hvad en konsolidering af sektoren vil have af effekter
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Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi



1. Der indføres grænseværdier for renseanlæggenes lattergasemissioner for 
renseanlæg, der renser spildevand svarende til 30.000 personers udledning (PE). 
Dermed omfatter grænseværdierne ca. 65 pct. af spildevandsmængden og 75 pct. af 
lattergasemissionerne fra processen. På baggrund af erfaringerne drøftes det senest i 
2025 med aftalepartierne, om grænsen skal sættes ned fra 30.000 personers 
udledning (PE) til et lavere niveau. Der gennemføres derudover en analyse af 
drivhusgasudledninger fra spildevandsoverløb.
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Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Ton CO2 i alt
Metan emission - Biogas 7.250
Metanemission – Procesemissioner 7.500
Metanemission - Septiktanke 36.500
Lattergasemission fra udløb 15.917
Lattergasemissioner fra processer 130.636
Drivhusgasmissioner i alt 197.803 



3. Der udarbejdes en vejledning om, hvordan 
blødgøring (fjernelse af kalk) kan implementeres 
i eksisterende drikkevandsforsyninger. Der laves 
en evaluering i 2024, hvorved det bl.a. vurderes, 
om der fortsat eksisterer forsyninger med 
potentiale for blødgøring. Samtidig undersøges 
om den økonomiske regulering på 
uhensigtsmæssig vis forhindrer, at 
samfundsøkonomisk gavnlig blødgøring 
iværksættes. 
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Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi



4. Gennemføres en ”Parismodel for en 
energi- og klimaneutral vandsektor”. 
Modellen indebærer, at Miljø- og 
Fødevareministeriet beder alle drikke- og 
spildevandselskaber, omfattet af 
vandsektorloven, melde deres ambitioner i 
forhold til energiforbrug, energiproduktion, 
CO2-emissioner, lattergas-emissioner og 
metan-emissioner frem mod 2030 ind til 
Miljøstyrelsen.

og Fødevareministeriet / Titel på præsentation
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Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Performancebenchmarking - energi

2019 2018 2017

Egenforsyningsgrad - rensning 88% 84% 68%

Egenforsyningsgrad - Transport 1% 0% 0%

Samlet egenforsyningsgrad 70% 67% 53%



Sommer/efterår 2019:  
Offentlig debat bla. på baggrund af overløbshændelser og  

DTU’s rapport om usikkerhed på modelberegnede overløbsmængder.

Samråd 11. Sept 2019 :

”Vi skal have bedre styr på overløb ”

Maj 2020:  
Debat om planlagt udledning af i alt 290.000 m3 mekanisk renset 

spildevand til Øresund    

Samråd 25. Juni 2020:

Fokus på planlagte udledninger – men også på overløb

Offentligt fokus på overløb
DR 23.7.19:

Urenset kloakvand havner i åer og 

søer, men ingen ved hvor meget.

TV2-Lorry 22.5.20 

Kommuner tillader udledning af 

spildevand i Øresund i fem dage –

eksperter er rystede



- Bedre, mere sikre data om overløb  -> grundlag for afgift på næringsstoffer fra overløb ?

- Indberetning af data vedr. overløb : forsyninger ? 

- Indsats-krav i forbindelse med VP3  

- Tag- og overfladevand : tiltag i forbindelse med klimatilpasningsplan 

24

Fremtidig regulering af overløb ?



Klimatilpasning 

§ 23

§ 30

RBU 

Spildevandstilladelser – myndighed/revision 

Spredt bebyggelse

Nedsivning

Spildevandslav 

Højtstående grundvand

Påbudsanalyse

Forslag til ændringer i bekendtgørelse



Jóannes J. Gaard

jojga@mfvm.dk

41 78 20 29

mailto:jojga@mfvm.dk


Overløb og planlagte udledninger – et stort 
opmærksomhedspunkt (også) i 2020 
v. Miljøstyrelsen - Vandforsyning

Webinar den 2. december

Dialogmøde om spildevand 2020



Overløbene - Hvad ønsker vi  ?

• Belastningen fra overløb skal være så lille som muligt/være tilpasset hensynet til 

målopfyldelsen i vandområderne og minimere lokale påvirkninger  

• Bedst mulig viden om belastninger → de bedst mulige data om udledte 

mængder (N, P, volumen, mm.) – under hensyntagen til økonomi

• Et dækkende kontrolgrundlag i form af klare, kontrollerbare, 

belastningsrelevante vilkår i tilladelser til overløb



Opfølgning på samråd 11. sept. 2019

Ekstra serie faunaundersøgelser 

• Resultater anvendes i den fortløbende vandplanlægning og i tilsynet med de regnbetingede udløb

• Opfølgende tilsyn på udvalgte overløb på de undersøgte strækninger i 2020 

Forbedring af videngrundlag:

• Ny PULS database, PULS 2.0  - sat i drift februar 2020 

• Kommunernes indberetningspligt i PULS blev indføjet i spildevandsbekendtgørelsen

• Nedbringelse af usikkerheden på modelberegnede overløbsdata  - analyse leveret.  

Tilsyn

• Prioriteret tilsyn med fokus på overløb - også i 2020



Nedbringelse af usikkerhed på modelberegnede overløbsdata

Baggrund
• DTU rapport februar 2019: Op til 200 pct. usikkerhed
• Fokus på overløb og samråd 11.sept. 2019
• Politisk aftale nov. 2018: Flere parametre i økonomisk regulering  

- evt. afgift på overløb (stiller krav til datakvalitet)

Kommissorium

Udbud september 2019:

”Formålet med denne opgave er at få nedbragt usikkerheden på 
opgørelsen af udledte mængder til under 50 %. Dette skal ske ved at 
der udarbejdes en manual for valg af beregningsmetode og 
standardværdier til brug for kommunernes indberetning af overløb 
af spildevand.”
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Forslag til vidensniveauer

Modeltype Måledata

Niveau 0 Ingen data Ingen

Niveau 1 Massebalanceberegning baseret på opland 
og afløbssystemets kapacitet

Ingen/få. Kræver dog viden om afløbssystemets videreførende 
kapacitet, magasineringskapacitet og oplandsarealet.

Niveau 2 Ikke kalibreret 1D hydrodynamisk model
Få. Kræver dog kendskab til topografiske data, udformningen af 
afløbssystemet og overløbsbygværket samt viden om andre fysiske 
strukturer der vedrører størrelsen af potentielle overløbsmængder.

Niveau 3 Kalibreret 1D hydrodynamisk model
Sammenhængende målte tidserier til kalibrering af den 1D 
hydrodynamiske model. Dette kunne være flowmålinger centrale 
steder i afløbssystemet.

Niveau 4 Softwaresensor Online monitering af f.eks. vandstand i overløbsbygværk kobles 
med CFD-modeller og danner grundlag for softwaresensorer

Niveau 5 Direkte måling af overløbsmængde Overløbsestimering udelukkende baseret på flowmålinger og 
vandstand.
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• Differentieret indsats afhængigt af overløbsmængder  - for at investere der hvor der udledes mest

• Kategorisering af overløbsbygværkerne på grundlag af ”vidensniveau” og overløbsmængder

• Inddeling af anlæg efter ”Vidensniveau” baseret på anvendt beregningsmodel og datakvalitet

Forslag til løsning



Estimering af usikkerhed

Regn-
input

Bidrag-
ende
areal

Uvedkom-
mende vand

Hydraulisk 
model

Komb. 
hydraulisk 
usikkerhed, 
Uc

Enhedstal 
for stof

Komb. total 
usikkerhed, 

Uc

Nuværende
fordeling

Omk.
effektiv 
fordeling

Niveau 1 30 % 50 % 50 % 100 % 125 % 45 % 135 % 1.577 2.635

Niveau 2 30 % 50 % 50 % 50 % 90 % 45 % 100 % 2.710 998

Niveau 3 0 % 0 % 0 % 30 % 30 % 45 % 55 % 384

Niveau 4 0 % 0 % 0 % 5 % 5 % 45 % 45 % 253

Niveau 5 0 % 0 % 0 % 20 %* 20 % 20 % 30 % 17
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Nedbringelse af usikkerhed på modelberegnede overløbsdata
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Konklusioner/anbefalinger
• Omkostningseffektivitet ->  Nedbring usikkerheden mest der hvor volumen er størst. Dvs jo større overløbsvolumen, jo bedre 

beregningsmetoder.  
• Hvis 

- de 17 største anlæg bringes op på niveau 5 (volumen >>100.000 m3), 
- 253 anlæg med (volumen >> 10.000 m3) bringes på niveau 4 , 
- 384 anlæg (heraf 375 med volumen > 10.000 m3) bringes på niveau 3

Kan den vægtede usikkerhed bringes ned på 50% for en årlig meromkostning på 20 til 37 mio. kr. pr. år. 
• Hvis usikkerheden for alle overløbsbygværker – også de mindste - skal ned på 50% vil det koste op mod 270 mio. kr. om året.
• Beregninger af lokale overløbsvolumener anbefales baseret på konkrete forhold i oplandet
• Der er ikke grundlag for at opdatere nuværende enhedstal for stofkoncentrationer.

Hvad sker der nu?
• Rapportens anbefalinger indgår i forhandlinger om vandområdeplanerne
• De nye vidensniveauer og beskrivelser forventes medtaget i datateknisk anvisning med henblik på indberetning af 2020 data

Rapporten kan findes her:
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/sep/bedre-data-for-spildevandsoverloeb/

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/sep/bedre-data-for-spildevandsoverloeb/


Bl.a.:

Ofte ældre tilladelser - uden tidsbegrænsning, statiske 

Ufuldstændig/manglende inddatering af retsgrundlag og vilkår i PULS   

- forbedring på vej m. PULS 2

Ufuldstændig/manglende opdatering af PULS 1 anlægsdata

- forbedring på vej m. PULS 2

Uensartede vilkår i tilladelser   

Hvad er de øvrige udfordringer ? – fra et MST perspektiv



Hvad er mulighederne  ?
1. Indenfor eksisterende regulerings paradigme
Tilladelser og vilkår : 

- Fornyelse/revurdering af tilladelser ?
- Mere vejledning til kommuner/forsyninger ?
- Paradigmer/standarder for udledningstilladelser/vilkårsparametre ?  

Bedre data og styring vedr. mængder og belastning
- Fælles, fast definition af overløbshændelse ?
- Datakvalitet: flere målinger og bedre, mere standardiseret modelanvendelse  
- Indrapportering direkte fra forsyninger ?  
- Indrapportering on-line/IoT ?

2. Nye muligheder med ny teknologi /metoder ?
- Mere dynamiske tilladelser 
- Bedre styring/løbende måling / kontrol

3. Investeringer i forebyggelse/klimasikring 
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Seneste 5 år: 
• 13 kommuner har meddelt udledningstilladelser af den type

• Stort set alle med særlige vilkår (varighed, tidspunkt på året, i tørvejr, styring - udnyttelse af 
bassinkapacitet mv.)

• Nogle af tilladelserne blev ikke udnyttet (ingen væsentlig forringelse af udledning i 
praksis)

• 3 kommuner har meddelt afslag 

Resten af 2020: 2 projekter i pipeline og 2021 og frem: 4 projekter i pipeline.
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Planlagte udledninger af spildevand  
- opfølgning på samråd om Øresundssagen: Rundspørge 2020



Indberetning for overløb i PULS – ansvar og 
sanktionsmuligheder 
v. Miljøstyrelsen - Vandforsyning

Webinar den 2. december

Dialogmøde om spildevand 2020



- Udstede udledningstilladelser (MBL), føre register over tilladelserne og lægge tilladelserne på kommunens hjemmeside
(SPV-bek.)

Derudover i PULS:

Stamdata: 

- Indberette, ajourføre og kvalitetssikre data (SPV-bek.)

Retsgrundlag (tilladelsesdata): 

- Ajourføre og kvalitetssikre eksisterende data (SPV-bek. / Dataansvarsaftalen)

- Indlægge kopi af udledningstilladelser givet efter den 1. november 2019 (SPV-bek.)

Udledning: 

- indberettede mængder (SPV-bek.)

Regelhenvisninger: Miljøbeskyttelseslovens §§ 27 og 28, stk. 1 (MBL), Spildevandsbekendtgørelsens § 65, stk. 1 og 2 og 
bilag 4 (SPV-bek.), Dataansvarsaftalen (DA)

Indberetning af data for overløb – kommunernes opgaver



Spildevandsselskabernes pligter: Når der er vilkår i udledningstilladelsen om indberetning til 

tilsynsmyndigheden. Bør så vidt muligt gøres i PULS. 

Andre forpligtelser for spildevandsselskaberne til indberetning?

Vandsektorlovens §5, stk. 2 om performancebenchmarking:

”Nødvendige oplysninger til brug for performance benchmarkingen (miljø, sundhed, energi og klima og 

forsyningssikkerhed”

- Resultaterne kan tjene som beslutningsgrundlag bl.a. for kommunerne ved planlægningen af 

spildevandsaktiviteter, fx til vurdering af behov for nye tiltag, jf. lovbemærkningerne.

Miljøbeskyttelseslovens §32 a, vedr. oplysninger til spildevandsplaner:

Kun oplysninger til brug for kommunens spildevandsplanlægning, og kan derfor ikke anvendes til årligt, at indhente 

data specifikt til PULS, uden at det også er til brug for spildevandsplanlægningen.

Indberetning af data for overløb – og sanktionsmuligheder 1/2



Kommuners sanktionsmuligheder overfor selskaberne…. Ingen pt. 

Reguleringen er baseret på forventning om dialog, fælles forståelse, tillid og 

samarbejdsånd mellem parterne.

OPFORDRING: 

Samarbejde mellem kommuner og spildevandsselskaber - FÆLLES 

ANLIGGENDE

Indberetning af data for overløb – og sanktionsmuligheder 2/2



Spildevandshåndtering i ikke-

kloakerede områder 

v. Miljøstyrelsen - Vandforsyning

Webinar den 2. december

Dialogmøde om spildevand 2020



Vand fra vaskepladser i ikke kloakerede områder

Vask af marksprøjter har sin egen bekendtgørelse (nr. 1401 fra 2018)

Andre vaskepladser er en individuel vurdering:

• Hvad vaskes der på pladsen?
• Hvilke vaskemidler bruges der?
• Hvorledes renses vandet inden det bortskaffes?
• Hvorledes er sårbarhed af overfladevand og/eller grundvand?
• Kan vandmængderne reduceres?
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Vand fra vaskepladser i ikke kloakerede områder

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med bortskaffelsesmetoder:

Udledning til overfladevand (se fx NMK-10-00930)
 Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer
 Indsatsbekendtgørelsen
 Habitatbekendtgørelsen

Nedsivning
• Nedsivning af miljøfarlige forurenende stoffer frarådes i spildevandsvejledningen
• Betingelserne i spildevandsbekendtgørelsens § 40

Udbringning på landbrugsjord
• Sandsynligvis egnet for vask fra landbrugsredskaber, som hovedsageligt indeholder 

markjord, kunstgødning og gylle
• Kræver opsamlingskapacitet til perioder, hvor der ikke kan udbringes

Samletank og efterfølgende til renseanlæg
• Reduktion af vandmængder
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Spildevandsrensning i det åbne land

Vejledninger og retningslinjer for spildevandsrensning i det åbne land er 15 – 20 år gamle

•Pileanlæg med nedsivning, nr. 26 2003
•Pileanlæg med membran,  nr. 25, 2003
•Beplantede filteranlæg, nr. 52, 2004

Der sker en løbende videreudvikling af nogle af teknologierne

Kommunerne kan give tilladelser efter en konkret vurdering

Alternativ spildevandsbortskaffelse
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Spildevandsrensning i det åben land

Godkendelse af alternativ spildevandsbortskaffelse, som beskrevet i 
spildevandsvejledningen afsnit 14.4:

• Ansøgningen skal indeholde et konkret projekt med dokumentation for anlæggets 
opbygning, renseeffektivitet mm.

• Hensigtsmæssigt at stille krav til egenkontrol fra anlæg, hvor der ikke er retningslinjer 
for opbygning af anlægget, og hvor dokumentation for anlæggets renseevne er 
begrænset

• Der kan stilles krav til serviceordninger, hvis det vurderes nødvendigt under hensyn til 
anlæggets indretning og risiko for nedbrud
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Håndtering af spildevand i kolonihaver

Kolonihaver får ofte mere og mere karakter af ”sommerhusområder” – hvad gør man så 
med spildevandet?

• Kloakering
• Samletanke, alt eller kun det sorte spildevand

Vi vil gerne vide, om der er en problemstilling, vi skal tage op. Skriv gerne til os på 
vandforsyning@mst.dk
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BAT-begrebet ved 

spildevandsadministration

v. Miljøstyrelsen - Vandforsyning

Webinar den 2. december

Dialogmøde om spildevand 2020



BAT i gældende lovgivning relateret til spildevand

BAT-begrebet indgår i følgende love og bekendtgørelser relateret til spildevand:

• Miljøbeskyttelseslovens § 3
• Godkendelsesbekendtgørelsen
• Spildevandsbekendtgørelsen (implementering af BAT-konklusioner)
• Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer
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Hvad er BAT

”Den mest avancerede teknologi for en bestemt sektor, herunder den måde hvorpå 
anlægget konstrueres, bygges, vedligeholdes, drives  og lukkes ned. Teknologien skal 
dog være teknisk og økonomisk gennemførlig for den relevante sektor og skal sikre så 
højt et beskyttelsesniveau som muligt” (Spildevandsvejledningen afsnit 2.1.13)

Vigtige pointer om BAT:

• Der skal lægges særlig vægt på forebyggelse gennem anvendelse af renere teknologi
• Den forurening, som ikke kan forebygges, skal begrænses mest muligt ved anvendelse 

af den bedst mulige renseteknologi
• BAT er ikke anvendelse af en nærmere bestemt teknik, men sikring af et 

forureningsniveau, som kan opnås ved anvendelse af BAT
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Eksempel på BAT, 1: Rense ved kilden

En virksomhed har en spildevandsstrøm på 10 m³/døgn, som indeholder 10 µg/l af stoffet 
X. Inden udledning ledes strømmen sammen med andre vandstrømme, som ikke 
indeholder X, således, at den samlede udledning er 1000 m³/døgn.

Der findes en anvendelig rensemetode, som kan bringe koncentrationen af X ned til 0,1 
µg/l.

Udledte mængder af X: 

Rensning inden sammenblanding: 10 m³/døgn * 0,1 µg/l = 1 mg/døgn

Rensning efter sammenblanding: 1000 m³/døgn * 0,1 µg/l = 100 mg/døgn

Hvis det er en mindre spildevandsmængde, som skal renses kan det tillige være billigere, 
end at rense alt vandet.
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Eksempel på BAT, 2: rensning af vejvand

”Regnvandsbassiner på minimum 180 m3 kan udføres overalt, hvor pladsen tillader det, og 
bassinerne kan med fordel gives en landskabelig bearbejdning. Etablering af regnvandsbassiner 
på 180 - 250 m3/red.ha er teknisk gennemprøvet og økonomisk muligt. Flertallet vurderer 
således, at bedste tilgængelige teknik, BAT, i forbindelse med anlæg af våde regnvandsbassiner 
er bassiner med vådvolumen på 180 - 250 m3 /red.ha.” (NMK-10-00107)

• Bassiner er teknisk gennemprøvet
• Bassiner er økonomisk mulige
• Kan udføres, hvor pladsen tillader det

Andre løsninger kan også være BAT, fx når pladsen ikke tillader bassiner.

Våde bassiner fjerner partikelbundet forurening. Andre metoder til tilsvarende tilbageholdelse af 
partikler kan også være BAT.

Ansøger vælger rensemetode og laver en vurdering i forhold til BAT. Kommunen kan starte 
dialog om, hvorvidt det ansøgte er BAT.
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Eksempel på BAT, 3: Neutralisering af stærkt basisk spildevand

Spørgsmål: Kan det tillades at lede spildevand med pH op til 12 i kloakken

Svar: Kloakarbejdere skal trygt kunne arbejde helt op til skelbrønd, og hvis mange leder 
så basisk vand til, kan det gå ud over renseprocesser på renseanlægget

Svaret kunne også have indeholdt en BAT-begrundelse:

• Kan der findes rengøringsmetoder, som giver mindre basisk spildevand?
• Neutralisering med syre er en kendt, gennemprøvet og effektiv metode
• Neutralisering med syre er økonomisk overkommelig og bruges overalt, hvor der 

forekommer basisk spildevand
• Kraftig basisk spildevand er et miljømæssigt problem, jf. ovenstående svar
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PAUSE til kl. 11.05

Webinar den 2. december
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Nyt om PULS, kvalitetssikringsmodul og 
spildevandsdata v/ Miljøstyrelsen –
Fagdatacenter for punktkilder

Webinar den 2. december

Dialogmøde om spildevand 2020



Lisbeth Nielsen
FDC for Punktkilder
MST Østjylland

Webinar 29. oktober 2020

Dialogmøde om spildevand 2020

PULS 2.0 Renseanlæg



PULS for renseanlæg

Status for PULS 2.0 projektet

Ændringer i brugergrænsefladen

Overvejelser om:

• Skønnet belastning 
• Dataarkæologi
• Årsvandmængder 

Webinar og møder om PULS
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I FDC synes vi selv, det er blevet meget nemmere 
af bruge og vejlede om PULS og det er også de 
meldinger vi har fået fra kommunale og 
forsyningsbrugere

Der er rigtig mange ændringsønsker til forbedring 
af PULS – tages hen ad vejen i DMP’s følgegruppe 
for overfladevand
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PULS 2.0 blev idriftsat til 1. februar 2020

Færdiggøres dec. 2020 – overgår til drift

• Ændring af brugerfladen – samling af prøver og 
årsindberetning

• Indlæsning af egen udledningsberegning – fremover kun 
muligt for MST

• Forbedring af udtræk af analyse- og måledata 
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Brugerfladen ændres fordi

• Der bliver mere sammenhæng i datatyperne på anlægssiden

• Det bliver muligt at låse data i hele blokken ”Indberetning”

• Nogle brugere er begyndt at rette/indlæse årsvandmængder tilbage i tid 

• Også i rapportering sker der udfyldelse tilbage i tid og også med egne 
udledningsberegninger

dette er ikke hensigtsmæssigt, da disse data skal udstilles i 
Danmarks Arealinformation og være ”de autoritative udledte mængder” 
fra de enkelte anlæg, som svarer til MST’s indberetning

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde om spildevand 2020 / PULS II60



Skønnet belastning

Er fjernet på anlæg med 

• analysebaseret udledning 

fordi der ellers også 

• skrives en teoretisk udledning ud 

og det er noget tungt manuelt arbejde at sortere dem fra 
som ikke skal beregnes teoretisk
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Dataarkæologi – den hensigtsmæssige måde at rette stamdata

Hvis man skal kunne følge de enkelte anlæg gennem tiden, skal 
rettelser, nedlæggelse og nyoprettelse af anlæg gøres 
hensigtsmæssigt

Rettelser

• Koordinater – hvis anlæg eller målesteder ligger forkert

• Andre stamdata som har været åbenlyst forkerte
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Dataarkæologi – den hensigtsmæssige måde at rette stamdata

Nedlæg gammelt anlæg og opret nyt anlæg hvis:

• anlægget bliver udbygget til anden rensetype fx. fra M til MBN 

eller MB til MBNDK

• udledningen skifter vandområde  - fx. fra et vandløbssystem til 

et andet eller flyttes fra vandløb til fjord/hav

giver kontinuitet i anlæggets historik  
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Et tænkt eksempel

Lilleby Renseanlæg har været et MB-anlæg på 1000 PE siden 1989. 

• anlægget udbygges i 2021 til et MBNDK-anlæg på 3000 PE og flere små 
anlæg i kommunen nedlægges og spildevandet afskæres til det nye anlæg 

• udløbet flyttes fra nærliggende vandløb til udledning i havet 

Hvis der blot rettes i stamdata, vil anlægget herefter se ud som om:

• det siden 1989 har været på 3000 PE 

• altid har været et MBNDK anlæg

• altid har haft udledning til havet
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Årsvandmængder

Kommunens opgave efter dataansvarsaftalen* men overlad det 
gerne til forsyningen – en fordel at man nu kan se, hvis der 
allerede ligger indlæst vandmængder

Årsvandmængde indberettes både i tilløb og afløb 
– giver en mere korrekt beregning

Vær obs. på forskellen mellem til- og afløb
• hvor stor er forskellen i %? 
• og hvad kan skyldes de store forskelle?

* dataansvarsaftalen
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Årsvandmængder - forskelle på til- og afløb

• Målenøjagtighed på flowmålere

• Det afvandede slam indeholder vand

• Genbrugsvand på anlæg retur til indløb

Lidt statistik:

• I alt indberettet på 460 af 482 anlæg med 
analysebaseret beregning

• 32 anlæg med indberetning kun på et af målestederne 
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Årsvandmængder - statistik

Antal anlæg % afvigelse m3

Indløb mere end 5% større 

end udløb

41 5-21 5.700 – 2.691.000

Udløb mere end 5% større 

end indløb

16 5 - 24 32.000 – 410.200

Indløb sat lig med udløb 322 0 0
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1.000.000 800 (ved genn. 0,8 mg/l) 6000 (ved genn. 6 mg/l)

Et eksempel på merudledning 



Møder om PULS 2.0 

DANVA og MST har holdt et virtuelt mødeinformations- og 
dialogmøde for PULS-brugere i forsyningerne 30. nov. der var 
100 deltagere

DMP afholder igen Webinarer jan-feb. 2021

• Visning af PULS 2.0 som det ser ud efter projektafslutning

• Link og nyheder kan findes på hjemmesiden

https://miljoeportal.dk/
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Kvalitetssikrings-

modul i PULS



Indhold

• KS modulets formål

• Hovedleverancer:
o Indlæsningskontrol
o Elektronisk kontrol
o Visualisering i brugerfladen

• Fremtidigt indberetnings-flow

• Hvordan kommer det til at se 
ud?

• Gevinster

• Projekt-status
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Formål
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1. At reducere fejlraten på 
egenkontrol-data i PULS med 
90%

2. At reducere FDC’s tidsforbrug 
ifm. KS med 50%

# anlæg: 546
# analyse- og måleresultater: 114.503

Analyser uden tilhørende vandføring: 3.589

Duplikater: 4.264

Enhedsfejl: 167

Fejl i fraktionsangivelse: 4.172

Outliers: 1.282

Total: 13.474

FDC og medarbejdere i vandforsyning
bruger sammenlagt ca. 2000 timer årligt 
på kvalitetssikring i PULS

Fejl 2019 (pr. 20.04.2020)



Hovedleverancer

Indlæsningskontrol
• Regelkatalog med godkendte stancode-kombinationer
• Stopper mange fejl allerede ved laboratoriet

Elektronisk kontrol
• Outlier detection – faste eller beregnede grænseværdier
• Sker nu løbende i stedet for 1-2 gange årligt

Visualisering i brugerfladen
• Listevisning af KS-resultater
• Grafer
• Værktøj til forsyninger og tilsynsmyndighed for bedre 

overblik og løbende rettelser i data
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Fremtidigt indberetnings-flow
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Visualisering



Indlæsningskontrol - regelkatalog
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• Miljøstyrelsen vedligeholder kataloget, der definerer ikke-godkendte 

indlæsningsformater i PULS



Visualisering i brugerfladen – listevisning af KS-
resultater
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Eksempler på gule og røde advarsler

• Der er ikke indrapporteret en 

vandføring for prøven (hvor der 

findes analyser)

• Temperatur er > 30°C

• Analysen af parameter xx 

afviger signifikant fra tidligere 

analyser på anlægget

• To vandføringer på prøven

• Flere prøver med samme 
målested og formål på samme 
dag

• pH < 0 eller > 14
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Visualisering i brugerfladen – grafer



Gevinster

• Stopper mange fejl allerede ved laboratoriet

• Hjælp til intern kvalitetssikring og indblik i data

• Værktøj til formidling af fejl til laboratorierne

• Bedre oversigt over data der mangler godkendelse

• Hurtigere proces for kvalitetssikring af data

• Reducerer tidsforbrug hos FDC og tilsynsmyndighed
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Status for projektet

• Modulet bliver sat i produktion i løbet af første kvartal 2021
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2. december 2020

PULS og RBU

RBU-tilladelser i PULS



PULS 2.0 og indberetning af 2019 RBU- data

PULS 2.0 gik i luften 5. februar 2020

MST udsendte breve primo februar 2020, vedr. indberetningen af 2019 data Vedhæftet et 
regneark med 2018 data der lå i PULS pr. 20.1.2020. 

Sendt til både kommune og forsyning.

Fristforlængelser frem til primo juli pga. PULS 2, Corona og stor fokus fra på området.

Der er sket et løft i de indberettede data for 2019 og mange forsyninger har lagt målt mængder 
for overløb i PULS.

Enkelte forsyninger har overløb og Bypass (overløb inde på renseanlægget) der ikke er 
registreret i PULS

Manglende udløb skal oprettes af Kommunerne i PULS så forsyningens registreringer kan 
kommer med i PULS
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Fokuspunkter for 2020 indberetningen

Ny inddeling i beregningsniveau skal påføres alle indberettede 
udledte mængder i PULS 2

Nyheder i PULS

Det er nok at importerer beregningsniveau, vandmængde og 
årsnedbør, hvorefter udledte stofmængder udregnes med 
enhedstallene der angivet for Udledningen.

Udledte mængder låses af MST når de er afrapporteret (ca. 1 
maj)

3 regneark skal kobles for at få overblik over data

Stamdata
Kloakoplande
Udledninger

MST udsender ”koblet” regneark til alle kommuner og 
forsyninger ultimo 2021 med markering af felter hvor 
datakvaliteten skal tjekkes

Ny Datateknisk anvisning for regnbetingede udløb sendes 
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Rapport om bedre data for overløb

Formålet med denne opgave er se 
hvordan/om usikkerheden på opgørelsen 
af udledte mængder fra Regnbetingede 
overløb kan nedbringes til under 50 % og 
hvad koster det. 

Manual  for valg af beregningsmetode 
og standardværdier til brug for 
kommunernes indberetning 
af overløb af spildevand til PULS. 

https://www.kfst.dk/media/pyvhqhxy/rapport-standardiseret-
bestemmelse-af-overl%C3%B8b.pdf
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Projektet medfører en opdatering af ”Datateknisk anvisning for 
regnbetingede udløb” som forventes at skulle benyttes i forbindelse 
med afrapporteringen af  2020 data i PULS 2.0.

Planer om 5 nye indberetningsmetoder med faldende usikkerhed

Niveau 0 – Puls beregning

Niveau 1 – Simpel massebalanceberegning (usikkerhed 135 %)

Niveau 2 – Ukalibreret 1D hydrodynamisk model (usikkerhed 100 
%)

Niveau 3 – Kalibreret 1D hydrodynamisk model (usikkerhed 55 
%)

Niveau 4 – Softwaresensor (CFD-model) (usikkerhed 45 %)

Niveau 5 – Målebaseret overløbsestimering (usikkerhed 30 %)
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Indberetning af Årligt udledte mængder og antal overløb
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Opret udledningstilladelse for RBU i Puls 2
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Undervisning i PULS 2.0 - Webinar

DMP afholder igen Webinarer jan-feb. 2021

• Visning af PULS 2.0 som det ser ud efter projektafslutning

• Link og nyheder kan findes på hjemmesiden
https://miljoeportal.dk/

https://danmarksmiljoeportal.zendesk.com/hc/da/sections/201659565-Spildevand-og-
badevand-

Webinar om RBU i PULS 2.0
https://www.youtube.com/watch?v=vlL67wZ4VtI&feature=youtu.be

HUSK:

Samarbejd med forsyningerne om indberetning af 
RBU data til PULS 
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Spredt bebyggelse og koder i BBR

Oplysninger er at finde i data-Teknisk anvisning for spredt 

bebyggelse.

Link:
https://mst.dk/media/171240/dp04-spredt-bebyggelse-150119.pdf
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Afløbsforholdene er undersøgt, uden at der kan påvises udledning, eller 

der er anden afklaring af, hvordan spildevandet afledes.

Vælg kode 503 (Øvrige renseløsninger: Ældre nedsivningsanlæg med 

nedsivning til sivebrønd), og så lave en notatlinje om, at afløb efter den 

mekaniske rensning er uvis.

https://mst.dk/media/171240/dp04-spredt-bebyggelse-150119.pdf


Afløbskoefficienter 
v. Lise Lyngsie Jacobsen, Herlev Kommune

Webinar den 2. december

Dialogmøde om spildevand 2020



Håndhævelse af afløbskoefficienter

Miljøstyrelsens dialogmøde den 29. oktober 2020.



Deltagere i regnvandsgruppe

• Iben Nøhr Bertelsen, Ballerup Kommune

• Tore Bro, Køge Kommune

• Lise Lyngsie Jacobsen, Herlev Kommune

• Niels Skov Olesen, Roskilde Kommune

• Rikke Tjørnhøj Rosenkrantz, Gentoft Kommune

• Britta Thorsen, Svendborg Kommune

• Vibeke Villadsen, Frederikssund Kommune



Hvorfor håndhæve afløbskoefficienter?

• Kloakkerne er ofte dimensioneret ud fra afløbskoefficienter.

• Dyrt at udbygge kloakker.

• Fastsætte, hvor meget regnvand hhv. grundejer og 
forsyningsselskab skal håndtere.

• Beholde regnvand lokalt og mindske tørke.



Begreber

• Afløbskoefficient – hvor stor %-del af ejendommens areal, må 
aflede regnvand til forsyningens ledninger. 

• Afløbsret – hvor mange l/s, der må afledes til forsyningens 
ledninger.

• Befæstigelsesgrad – Hvor meget af ejendommens areal der må 
være befæstet.

• Bebyggelsesprocent – Hvor mange kvadratmeter bygningsareal der 
må være.



Fastsættes af afløbskoefficient

• Landvæsenskommisionskendelser (LVK)
– Blev tidligere fastsat i LVK sammen med dimensionering og betaling af afløbssystem.
– LVK er umiddelbart direkte gældende overfor borgerne. (Det strides de lærde lidt om .)

• Spildevandsplan
– Kan fastsættes i spildevandsplanen, men da den ikke er direkte gældende overfor 

borgerne, skal der efterfølgende gives en tilslutningstilladelse.
– Bør fremgår på matrikelniveau i spildevandsplanen.

• Lokalplan
– Kan håndhæve befæstigelsesgraden og fysisk udformning, og er direkte gældende 

overfor borgerne.



Afløbskoefficienten 
gælder for alle grundejere

Hvornår håndhæves afløbskoefficienten?

• Ved nybyggeri og større ombygninger.

• Det skønnes umuligt at håndhæve 
overfor eksisterende forhold. 

• Nye afledninger fra eksisterende 
byggeri kan begrænses.



Afløbsretten beregnes, hvis afløbskoefficient 
overskrides?

• En virksomhed har en matrikel matrikel på 1 ha. og en 
afløbskoefficient på 0,50 (50 %). 

• Det betyder, at virksomheden må aflede tag- og overfladevand 
uforsinket fra 50% af ejendommen, altså fra 5.000 m2. 

• Hvis virksomheden afleder regnvand fra mere end 50 % (5.000 
m2) af ejendommen skal de overholde afløbsretten.



Beregning af afløbsret

• Der er forskellig praksis med hensyn til at fastlægge 
afløbsretten.

• Nogle kommuner benytter en klimafaktor, andre ikke.

• Det har betydning for dimensionering (og prisen) af både 
grundejers og forsyningens anlæg.

Er det ene rigtigt eller kan begge dele være rigtigt, hvis det 
fremgår af spildevandsplanen?



Beregning af afløbsret

Afløbsretten beregnes således: 

regnintensitet (l/s pr. ha) x areal (ha) x afløbskoefficient * 
klimafaktor



Forskellig praksis har betydning

Hvis vi ser på virksomheden med et areal på 1 ha, og 0,5 i 
afløbskoefficient, kan vi se forskellen.

Eksempel på beregning af afløbsret uden brug af klimafaktor:
• Separatkloakeret opland: 110 l/s pr. ha x 1 ha x 0,5 = 55 l/s
• Fælleskloakeret opland: 140 l/s pr. ha x 1 ha x 0,5 = 70 l/s

Eksempel på beregning af afløbsret med brug af klimafaktor på 1,4:
• Separatkloakeret opland: 110 l/s pr. ha x 1 ha x 0,5 x 1,4 = 77 l/s
• Fælleskloakeret opland: 140 l/s pr. ha x 1 ha x 0,5 x 1,4 = 98 l/s



Dimensionering af forsyningens anlæg

• Afløbshændelser

• Skrifter

• Sikkerhedsfaktorer

– Beregningsusikkerhed

– Fortætningsfaktor

– Klimatilpasning



Dimensionering på egen grund

• Hjemmelgrundlaget for 
dimensionering på egen grund er 
usikkert, men vi henviser til DS 432.

• Forslag til formulering: Ved 
dimensionering på egen grund 
benyttes DS 432 med en 
dimensionsgivende regn på 110 
l/s/ha (separat kloak) 140 l/s/ha 
(fælleskloak).



Dimensionering på egen grund fortsat

• Af hensyn til klimaforandringerne ganges den 
dimensionsgivende regn med en klimafaktor på 1,25 
(separatkloak) 1,30 (fælleskloak). 

? Her kan der også være forskellig praksis.?

• Det anbefales, at anlægget på egen grund gøres større for at 
sikre mod fremtidige klimaforandringer. 

• Men det er grundejers eget ansvar.



Håndhævelse

• Afløbskoefficient og afløbsret bør kunne findes for alle 
matrikler

• Tilslutningstilladelse for tag- og overfladevand til alle 
ejendomme, standardskrivelse:

– Gives ved nybyggeri samt større tilbygninger

– Gives sammen med byggetilladelse



Eksempel – Herlev Rådhus



Hængepartier til afklaring

• Klimafaktor eller ej ved beregning 
af afløbsretten? 

• Hvilken klimafaktor skal bruges? 

• Kan praksis fastlægges i 
spildevandsplan?

• Hjemmel for dimensionering på 
egen grund?

• Kobling til byggelovgivning?

Manglende domspraksis.

Vi er i gang – så må vi ændre 
praksis, hvis vi bliver klogere.



Det fortsatte arbejde

Vi håber fra gruppen, at MST vil hjælpe 

med at afklare hjemmelgrundlaget, og på 

den måde være med til at skabe en mere 

ensartet praksis på området.

Vi fra gruppen vil meget gerne deltage i 

et sådan arbejde.



Tak for opmærksomheden



Nyt fra 

vandplanlægningen

Dialogmøde den 30. november 
2020 
Jane Hansen, kontorchef



1. Tidsplan for vandområdeplaner 2021-2027

2. VP2-spildevandsindsatser

3. Kommunernes kildeopsporing

4.  MFS-strategien
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1. Tidsplan for vandområdeplaner for 2021-2027 
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Viden fra faglige projekter 

Indsatsprogrammer 

i VP3 udarbejdes

Forslag til VP3 

sendes i 6 

måneders 

høring
VP3 vedtages

VP3 implementering starter

December 2019 Ultimo 2019/ primo 2020 Forår og efterår 2020 Februar 2021 December 2021

VP3 implementering

VP3 implementering

Basisanalyse for VP3
Vandråd afleverer 

forslag



114

2. VP2-spildevandsindsatser



3. Kommunernes kildeopsporing
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4. MFS-Strategien
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Tak for opmærksomheden



Klassifikation af kloakledninger 
v. Miljøstyrelsen - Vandforsyning

Webinar den 2. december

Dialogmøde om spildevand 2020



Ejerskab til spildevandsanlæg - spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen - kompetent myndighed
ift. spildevandsplanlægning, jf. § 32 i miljøbeskyttelsesloven

Udgangspunktet er spildevandsplanen, 
der er kommunalbestyrelsens bindende 
administrationsgrundlag på spildevandsområdet.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for 
myndighedsudøvelsen og skal ikke 
forholde sig til driftsmæssige spørgsmål.

Spildevandsplanen bør alene omfatte planer 
for forsyning af områder i kommunen.

Spildevandsselskabet har ansvaret for at 
tilrettelægge driften, så den kan sikre en effektiv forsyning/afledning.  
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Ejerskab til fælles spildevandsanlæg

Følger af § 5, stk. 1, nr. 2 i spildevandsbekendtgørelsen:
Det skal angives i spildevandsplanen for fælles spildevandsanlæg, 
om anlægget er privatejet eller ejet af spildevandsselskab.

Undtagelse: almindelige interne private ledningsanlæg mv. 
på privat grund 

Hvis ejerskabet ikke kendes er udgangs-
punktet, at spildevandsanlæg og –ledninger
er ejet af spildevandsselskabet.  

Spildevandsplanen bør være retvisende for 
de faktiske forhold, men det beror på en 
samlet vurdering af konkrete
forhold.
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Tilslutningspligt og forsyningspligt

De fastlagte kloakeringsområder er afgørende for grundejernes pligt til at tilslutte sig 
spildevandsselskabernes anlæg og spildevandsselskabernes forsyningspligt.

Tilslutningspligten indtræder, når der er ført stikledning frem til den enkelte ejendoms 
grundgrænse, ligesom grundejer er forpligtet til at tilslutte sig for egen regning , jf. §
28, stk. 4 i miljøbeskyttelseslovens og § 12 i spildevandsbekendtgørelsen

Af tilslutningspligten følger også spildevandsselskabernes forsyningspligt, jf. § 32 b, 
stk. 1. Forsyningspligten betyder, at spildevandsselskabet er forpligtede til at forsyne 
ejendomme, der ligger inden for selskabets eksisterende og planlagte 
kloakeringsområder.

Ved en senere tilslutning af en ejendom vil spildevandsselskabets 
forsyningsforpligtelse være afgrænset som anført i spildevandsplanen, fx at tagvand 
ikke er omfattet.
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Fælles private spildevandsanlæg

Mulighed for oprettelsen af fælles private
spildevandsanlæg følger af § 5, stk. 3 
i spildvandsbekendtgørelsen, 
og forudsætter stiftelse af et 
aftalebaseret spildevandslav. 
Det fremgår også af spildevands-
vejledningen, at kommunalbestyrelsen
ikke ensidigt kan tvinge eksisterende
ejendomme ind i et fælles privat anlæg.

Kommunalbestyrelsen skal godkende 
oprettelsen af spildevandslavet.
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Klassifikation af kloakledninger

Overtagelse af private spildevandsanlæg:

- Kompetence: kommunalbestyrelsen træffer beslutning i spildevandsplanen.

- Konsekvenser: ansvar for drift og vedligehold af anlægget og udgifterne hertil 
påhviler fremover spildevandsselskabet og anlægget er omfattet af tilslutningspligten

- Ekspropriation: overtagelsen betragtes ikke som ekspropriation, jf. U 1993.733Ø

- Kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed

Fritagelse for tilslutningspligt:
- Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse herom og kræver ændring af 
spildevandsplanen, jf. § 16, stk. 3 i spildevandsbekendtgørelsen

- Forudsætter enighed med den pågældende grundejer, jf. § 16 i 
spildevandsbekendtgørelsen 
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Afrunding og tak for i dag

I er altid velkomne til at skrive til os på : Vandforsyning@mst.dk

og HUSK : I kan tilmelde jer nyheder fra Miljøstyrelsen om Vand her : 
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/nyheder-om-vand-i-hverdagen/

Webinar den 2. december

Dialogmøde om spildevand 2020

mailto:Vandforsyning@mst.dk
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/nyheder-om-vand-i-hverdagen/

