
Dialogmøder om 

spildevandsadministration 

2021

Dialogmøde om 
spildevandsadministration

Den 30. september samt den 12. 
og 14. oktober 2021

Velkommen !



Dagens program
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9.00-9.30 Ankomst og kaffe

9.30-10.45 Velkomst og kort nyt fra Miljøstyrelsen 

Nyt fra Miljøministeriets departement 

Udledningstilladelser v. Miljøstyrelsen

Klimatilpasning - Vejledning om serviceniveauer for tag og overfladevand  v. Miljøstyrelsen

10.45-11.00 Kaffepause 

11.00-12.05 Fejltilkoblinger v. Københavns Kommune

Nyt fra fagdatacenter for punktkilder v. Miljøstyrelsen 

12.05-12.50 Frokost

12.50-14.10 PFOS-sagen fra Korsør v. Slagelse Kommune

Opdateret FAQ om krav til udledning om visse forurenende stoffer v. Miljøstyrelsen

Nøgletalsrapport og katalog over renseteknologier v. Miljøstyrelsen

Opdatering af tilslutningsvejledning v. Miljøstyrelsen

14.10-14.35 Kaffe med kage

14.35-15.15 Nyt fra vandplanlægningen v. Miljøstyrelsen 

Afrunding og tak for i dag 



Miljøministeriets organisering på spildevandsområdet
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Kort nyt fra Miljøstyrelsen 

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021

… og husk i øvrigt at tilmelde jer nyheder fra MST her : 

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

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


Beredskabsplaner for drikkevands- og spildevandsforsyninger
– En analyse af behovet for ændret regulering er i gang

Arbejdsgruppe: 
DANVA, Danske Vandværker, Beredskabsstyrelsen, KL og Miljøstyrelsen: 

- Er eksisterende lovgivning tilstrækkelig og hensigtsmæssig? 
- Er der er behov for ændring af regulering, vejledninger m.m. ?

Blandt emner i spil til anbefalinger/forslag :  
- hjemmel til at fastsætte regler om beredskabsplanlægning for forsyninger, og minimumskrav hertil, 
- koordinering af tilgang på tværs af aktører, øvelser og evalueringer.   

Status:
Gruppens drøftelser afsluttet. 
Analyse og opsamling ved at blive udarbejdet til kommentering og godkendelse i arbejdsgruppen

Ult. December forventes afleveret et beslutningsoplæg til Miljøministeriets departement
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Smitteopsporing af COVID-19 i spildevand – iværksættes landsdækkende 
L234: Ændring af Epidemiloven – d. 24.6.21,  i kraft  d.1. juli 2021 

Ny §44 a 
Stk 1. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte overvågning af spildevand med henblik på at 
forebygge og inddæmme udbredelsen af smitsomme sygdomme

- SSI og STPS skal inddrages
- Mulighed for at indgå aftale med, eller give påbud til spildevandsforsyningsselskaber om deltagelse
- Kommunen afholder spildevandsselskabets udgifter

Stk 3: Spildevandsforsyningsselskaber, omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, kan efter 
aftale med Statens Serum Institut (SSI) eller en kommunalbestyrelse bistå med og medvirke til 
aktiviteter, der er forbundet med overvågning af spildevand for smitsomme sygdomme.

Pilotprojekt gennemført sommeren 2021
SSI-aftale med 15 forsyningsselskaber om prøvetagning på 16 renseanlæg og 40 decentrale 
prøvesteder

Opskalering til nationalt niveau i fuld gang – forventes på plads nov. 
- Aftaler med de 15 forsyningsselskaber forlænget. Prøvetagning 3 gange/uget på renseanlæg og 

decentrale prøvesteder
- Omfatter de 200 største anlæg i landet, fordelt på 76 forsyningsselskaber 
- Aftale om afhentning og analyse med Eurofins

Spørgsmål og vejledning findes hos SSI og Sundhedsministeriet
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Forsyningsselskaber omfattet af vandsektorloven skal årligt 
afrapportere nøgletal inden for sundhed, 
forsyningssikkerhed, energi, klima og miljø. 

Spildevandsselskaber 2017-2020, gennemsnit  
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https://mst.dk/natur-vand/vand-i-
hverdagen/vandsektoren/performancebenchmarking/performa
ncebenchmarking-af-spildevandsselskaber/

Performancebenchmarking på fjerde år 

Udledningskvaliteten forbedret siden 2019. 
Renseanlæggenes gennemsnitlige udløbskoncentration, for N, 
P og BI5 er svagt faldende.

Selvforsyningsgraden for energi er faldet lidt 
(66 % mod 70% i 2019).

Klima Energiforbrug –

Transport

kWh/m3 debiteret 

vand

2020

2019

2018

2017

0,50

0,50

0,45

0,51

Energiforbrug –

Rensning

kWh/m3 debiteret 

vand

2020

2019

2018

2017

0,86

0,90

0,88

1,10

Miljø

Renseanlæggenes

Udledningskvalitet som

Beregnet gennemsnit

Vandkvalitet kvælstof

mg total-N/l

2020

2019

2018

2017

4,45

4,79

4,73

4,88

Vandkvalitet fosfor

mg P/l

2020

2019

2018

2017

0,45

0,47

0,45

0,46

Vandkvalitet BI5

mg BI5/l

2020

2019

2018

2017

3,66

3,70

3,45

3,92

Den samlede

Egenforsyningsgrad

% 2020

2019

2018

2017

0,66

0,70

0,68

0,53

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


Svømmebade 
– lavklorering blev i Juni frarådet aht. inaktivering af corona.  

Juni 2020:  
Ud fra et forsigtighedsprincip fraråder Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed at 
svømmebade opererer med lavere niveau af frit klor end 0,8 mg/l 
– for at sikre  inaktivering af coronavirus.  (Svømmebads-BEK rummer den mulighed).

Status :
MST har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at afklare om anbefalingen kan trækkes 
tilbage og lavkloring genoptages. 

Vi informerer så snart vi hører fra Styrelsen for Patientsikkerhed
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Regnbetingede udledninger – MFS Typetal på vej

MST har igangsat udarbejdelse af MFS typetal for regnbetingede udledninger for separat 
kloak og fælleskloak

– forventes offentliggjort i 2022.
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Nyt fra Departementet

v. Miljøministeriets departement

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021



Politisk interesse for spildevandsområdet

- Ikke miljøregulering på lovprogrammet 
- Rotte bekendtgørelse

- Klimatilpasning

- Spildevand i naturen

- Miljøfarlige stoffer
- PFOS
- Hospitaler
- Gartneri

- Klima- og energineutral vandsektor
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Klimatilpasning

National Klimatilpasningsplan

Input om udfordringer

Arbejdsgrupper:

- Regulering
- Højtstående grundvand
- Økonomisk regulering af 

spildevandsselskaber
- Finansiering og samfundsøkonomi
- Data og digitalisering

Pilotprojekter:
- Højtstående grundvand
- Helhedsplanlægning af vandløb
- Stormflodssikring af København
- Forudsigelse af oversvømmelser
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Spildevand i naturen

- Ministerbrev vedr. manglende tilladelser

- Fokus på utilfredsstillende indberetninger 
af overløb

- Fokus på planlagte udledninger af urenset 
spildevand

- Fokus på kvælstof i 
landbrugsforhandlinger

- Fokus på organisk materiale og fosfor i 
vandområdeplaner
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Miljøfarlige stoffer

- Strategi for Miljøfarlige stoffer
- Viden
- Overvågning
- Kildeopsporing
- Regulering/Indsats

- UWWTD- Containment of Emerging Concern
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Energi- og klimaneutral vandsektor
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Spørgsmål?
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Udledningstilladelser til RBU

v. MST - vandforsyning

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021



FAQ’er om udledningstilladelser til regnbetingede udledninger
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Vejledende svar på spørgsmål som typisk kan dukke op f.eks.

 hvor bør tilladelser kunne findes

 hvad udgør en gældende tilladelse til et ældre overløbsbygværk

 hvem har initiativpligten til at få lavet en ny, hvis den ikke findes

 hvad skal indberettes i PULS  (uddybes i det følgende)

Hvor finder jeg FAQ’erne ?

 FAQ’erne er lagt på Miljøstyrelsens hjemmeside 



Udpluk af væsentlige pointer fra udvalgte FAQ’er

 Udledningstilladelser til regnbetingede udledninger bør kunne findes hos 
spildevandsforsyningselskabet eller hos kommunen som tilladelsesmyndighed

 Miljøstyrelsen beder ikke kommunerne om at udarbejde nye tilladelser til konkrete 
regnbetingede udledninger hvis de mangler – som tilsynsmyndighed kan 
Miljøstyrelsen indskærpe overfor spildevandsforsyningsselskabet at forholdet skal 
lovliggøres.

 Kommunerne har ikke lovhjemmel til at gennemtvinge en lovliggørelse af en 
regnbetinget udledning. Hvis kommunerne bliver opmærksom på udledninger, f.eks. til 
et ældre overløbsbygværk uden tilladelse bør kommunen gøre 
spildevandsforyningsseskabet opmærksom på det ulovlige forhold. Det er herefter 
selskabet, der skal sørge for at forholdet bliver lovliggjort og søge om en tilladelse.
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Udpluk af væsentlige pointer fra udvalgte FAQ’er - fortsat

 Oplysninger om overløbsbygværker i U-skema, som fremgår af en gældende 
spildevandsplan, kan ikke udgøre retsgrundlag (udledningstilladelse) for de 
regnbetingede udledninger

 Hvis der kommer ny viden fx om en udlednings miljøpåvirkning i det modtagende 
vandområde er det som udgangspunkt spildevandsforsyningsselskabet som ejer af 
spildevandsanlægget, der skal sørge for at søge om en fornyet tilladelse til den 
aktuelle udledning 

Der er også hjælp at hente i FAQ’erne ift. hvor man kan finde gamle tilladelser, hvad 
retsgrundlaget for meddelelse af udledningstilladelser til regnbetingede udledninger er 
samt overblik over hvad der historisk set udgør en udledningstilladelse og hvilke 
ændringer i regelgrundlaget som kommunerne med fordel kan være opmærksomme på. 
F.eks. var der før den første miljøbeskyttelseslov i 1974 tale om, at en kendelse fra 
Vandløbsretten udgjorde tilladelsen. 
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Udledningstilladelser i PULS – opmærksomhedspunkter

Miljøstyrelsens brev til alle kommuner 
om opdatering af retsgrundlag og grunddata i 
PULS af 1. oktober 2020 er stadig aktuelt

- ikke mindst set i lyset af 
ministerens hyrdebrev til kommunerne

af 3. februar 2021 om tilladelser til udledning af 
spildevand
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Opmærksomhedspunkter for renseanlæg ved indberetning til PULS
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• retsgrundlag + vedhæftet Pdf (den samlede gyldige tilladelse)

Obs: 

- kun EN gyldig tilladelse (resten historiske)

- U-skema (evt. bilag til tilladelse) kan ikke stå alene 

- tilladelsen (Pdf) bør være datomærket – ellers kommunens påtegning i 

bemærkningsfeltet vedr. gyldighed

• Tjek, at der er overensstemmelse mellem vilkår i retsgrundlag og Pdf

• Indsæt bemærkning om evt. bypass på anlægget og henvis til udløbsnummer (RBU) i 

PULS

• Indsæt specielle vilkår som ”andet vilkår” 

Eks. Undtagelser fra vilkår ved lav temp, årligt mængdekrav, vilkår om overløb mv.



Udledningstilladelser i PULS – specielle vilkår i udledningstilladelse
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Opmærksomhedspunkter for overløb
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• retsgrundlag + vedhæftet Pdf (krav for tilladelser meddelt efter 1. november 2019)

U-skema (evt. bilag i spildevandsplan) kan som udgangspunkt ikke stå alene 

tjek, at der er overensstemmelse mellem data i retsgrundlag, Pdf og                 

spildevandsplaner

• Eventuelle vilkår til overløbshyppighed eller - mængde skal fremgå af retsgrundlaget 

for overløb (krav for tilladelser meddelt efter 1. november 2019)

Opfordring - Lad os sammen gribe fremtidens digitale muligheder!

Opret derfor så vidt muligt retsgrundlag for ALLE overløb med vilkår om overløbshyppighed

eller – mængde – uanset tilladelsen alder



Klimatilpasning – vejledning om 
fastsættelse af serviceniveauer for tag-
og overfladevand
v. MST - vandforsyning

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021



De nye regler per 1.1.2021:

- Lov nr. 2210 af 29/12-20 om ændring af lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, 
vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v.

- Bekendtgørelse nr. 2276 af 29/12-20 om fastsættelse af serviceniveau m.v. for
håndtering af tag- og overfladevand

- Bekendtgørelse nr. 2292 af 30/12-20 om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4  

- Bekendtgørelse nr. 2275 af 29/12-20 om spildevandsforsyningsselskabers 
omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkost-
ninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre
parter i øvrigt

- Bekendtgørelse nr. 2291 af 30/12-20 om økonomiske rammer for vandselskaber

- Bekendtgørelse nr. 2294 af 29/12-20 om ændring af bekendtgørelse om vand-
selskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (udmøntning af vandsektorforliget)  
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Baggrund

• Politisk aftale fra maj 2020
• Bredere mulighed for klimatilpasningsprojekter
• Imødegå stigende nedbørsmængder og øget pres på kloaknettet
• Understøtte at der klimatilpasses til samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau

• Lovforslag og to primære bekendtgørelser 1. januar 2021: 
MIM: Serviceniveaubekendtgørelsen
ENS: Omkostningsbekendtgørelsen

• Udgangspunkt: Alle selskabernes omkostninger til klimatilpasning til projekter fra og med 1. jan 2021 skal 
som udgangspunkt overholde de nye regler

• Overgangsordning: Indmeldte projekter der opfylder visse betingelser kører efter hidtil gældende regler.

• Fra 1. Jan 2027 skal alle projekter overholde de nye regler. – Overgangsordningen er søgt formet så allerede 
udført arbejde og investeringer ikke i unødigt stort omfang gå tabt.

• Miljøstyrelsen udkommer med vejledning i høring i okt. 2021. Spildevandskomiteen har været følgegruppe 
under udarbejdelse af vejledningen.
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Hvornår finder de nye regler anvendelse?

 Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2021 

 Serviceniveaubekendtgørelsen:

Kommunalbestyrelsens eller spildevandsselskabets 
fastsættelse af serviceniveau for håndtering af tag-
og overfladevand inden for et geografisk afgrænset 
område

Krav om at beregning sker efter den samfundsøkonomiske metode, 
jf. bekendtgørelsens bilag 1

 Gælder allerede kloakerede områder og områder, der nykloakeres

 Ændrer ikke på spildevandsselskabets ansvarsområder ift. håndtering:
tag- og overfladevand, der afledes til selskabets anlæg

 Den samfundsøkonomiske metode anvendes ikke:
- når det fastsatte serviceniveau ikke overstiger en 5-års regnhændelse i separatkloakerede områder 
og en 10-års hændelse i fælleskloakerede områder
- når hovedformålet med et projekt er andet end klimatilpasning, fx miljømål som overløb.
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Kommunens forpligtelser ved fastsættelse af serviceniveau

 Træffer et principielt valg i spildevandsplanen - § 3 eller § 4

 Hvis et serviceniveau skal være bindende skal det være fastsat efter den samfundsøkonomiske metode og 
fremgå af spildevandplanen

 Områder/vandoplande skal være definerede og begrundede

 Kan fastsætte serviceniveau for oversvømmelsestruede adgangsveje til kritiske sundhedsfunktioner – skal 
fremgå af spildevandsplanen

 Kommunalbestyrelsen skal anvende lokale mere retvisende data for de samfundsøkonomiske beregninger, 
hvis de har dem – dog med begrænsninger ift. bygninger og inventar i boligområder og for erhvervsområder

 Foretage genberegning af et serviceniveau, når der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne herfor

 Hvis spildevandsselskabet generelt skal have mulighed for at udføre supplerende klimatilpasningstiltag ifm. 
med øvrige anlægsprojekter, der ikke øger serviceniveauet for området generelt, men reducerer 
skadesomkostningerne for tag- og overfladevand – skal fremgå af spildevandsplanen
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Kommunens forpligtelser ved fastsættelse af serviceniveau

 Kommunen skal som minimum offentliggøre på deres hjemmeside: 
- Oversvømmelseskort
- Værdikort
- Beskrivelse af løsningstiltag og en oversigt over løsningstyper og enhedspriser
- Serviceniveau
- Evt. redegørelse for omkostninger for serviceniveauer for adgangsveje til kritiske sundhedsfunktioner
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Spildevandsselskabets forpligtelser, når kommunen har pålagt dem at 
fastsætte serviceniveau

 Inddele i geografiske områder, der defineres og begrundes ifm. projektansøgningen

 Udarbejde et oversvømmelseskort og et værdikort

 Anvende lokale data for skadesværdier for bygninger og inventar, hvis kommunen har besluttet det i 
spildevandsplanen

 Foretage flere scenarieberegninger, jf. trappemodel

 Foretage følsomhedsberegninger

 Som udgangspunkt fastsætte serviceniveauet til det, der udviser den største samfundsøkonomiske gevinst

 Spildevandsselskabet skal som minimum offentliggøre på deres hjemmeside: 
- Oversvømmelseskort
- Værdikort
- Beskrivelse af løsningstiltag og en oversigt over løsningstyper og enhedspriser
- Serviceniveau

 At sikre udpegede oversvømmelsestruede strækninger på kommunale adgangsveje til kritiske 
sundhedsfunktioner til det serviceniveau, som evt. er bestemt af kommunalbestyrelsen 

 Foretage genberegning af et serviceniveau, når der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne herfor
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Spildevandsselskabets forpligtelser hvis kommunen fastsætter serviceniveau

 At sikre til det i spildevandplanen angivne serviceniveau, hvis den samfundsøkonomiske metode er fulgt

 At sikre udpegede oversvømmelsestruede strækninger på kommunale adgangsveje til kritiske 
sundhedsfunktioner til det serviceniveau, som evt. er bestemt af kommunalbestyrelsen

 Udarbejde eller opdatere og udlevere oversvømmelseskort til kommunen

 Udlevere oplysninger om sandsynlighed for oversvømmelser, herunder forebyggende tiltag til afhjælpning 
og et overslag herpå
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Den samfundsøkonomiske metode - Trin 1 og 2
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Trin 1 er udarbejdelsen af 

oversvømmelseskort på baggrund af en 

tilstrækkelig detaljeret hydraulisk model, samt 

kortlægning af værdier og hvilke 

skadesværdier der hører til værdierne ved 

oversvømmelse.

Trin 2 er udarbejdelsen af risikokortlægning 

hvor oversvømmelseskort sammenstilles med 

værdikort. Det viser skadesomkostninger, der 

forventes ved de forskellige regnhændelser.



Den samfundsøkonomiske metode Trin 3 og 4
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I Trin 3 beregnes gennemsnitlige 

årlige omkostninger for de valgte 

serviceniveauer.

I Trin 4 fastlægges omkostninger ved 

de forskellige skitserede løsningstiltag 

og serviceniveauer.

Trin 1-4 gentages med 

implementering af de valgte 

klimatilpasningsløsninger.



Den samfundsøkonomiske metode Trin 5 og 6
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I Trin 5 opgøres gevinsten som 

de sparede skadesomkostninger

I Trin 6 beregnes 

nettonutidsværdi, som danner 

grundlag for fastlæggelse af 

serviceniveau for det 

pågældende vandopland.



Kaffepause – vi er tilbage kl. 11.00
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Fejlkoblinger

v. Københavns Kommune

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021



Fejltilslutninger
Anbefalinger til reduktion 

af fejltilkoblinger i 

afløbssystemet med fokus 

på når spildevand ledes 

til regnvandssystemer

22-09-2021 Mia Jahn Knudsen, Vand og VVM Mail: FQ7S@KK.dk

Oplæg ved Miljøstyrelsens dialogmøde med Kommunerne



Københavns Kommune

47
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Agenda
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Hvorfor er forebyggelse af fejltilslutninger interessant

Årsager til fejltilslutninger

Anbefalede tiltag til forebyggelse af fejltilslutninger

Hvad så nu

Spørgsmål, kommentarer og dialog på tværs



Samarbejde i 7-parts kredsen på tværs i hovedstadsområdet om forslag til indsatser, der kan 
reducere risikoen for fejltilslutninger i afløbssystemet
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Udarbejdet på baggrund af egne 

erfaringer og dialog med blandt 

andet:

• Køge Kommune

• Aalborg Kommune

• Aalborg forsyning

• Fredensborg Kommune

• Teknologisk Institut



Hvorfor er forebyggelse af fejltilslutninger interessant

Miljø 

Bakterier

Omfanget af 
fejltilslutninge
r er ukendt

• Tid og 
ressourcer
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Hvorfor er forebyggelse af fejltilslutninger interessant

Miljø 

Bakterier

Omfanget af 
fejltilslutninge
r er ukendt

• Tid og 
ressourcer
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• Fejltilslutninger påvirker vandmiljøet

• Miljøeffekten af separatkloakering og reduktion af overløb igennem afkobling mindskes

• Fejltilslutninger modvirker at vi opnår Vandområdeplanernes målsætninger



Hvorfor er forebyggelse af fejltilslutninger interessant

Miljø 

Bakterier

Omfanget af 
fejltilslutninge
r er ukendt

• Tid og 
ressourcer
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• Fejltilslutninger medvirker fækale og sygdomsfremkaldende bakterier i vandmiljøet

• Badevandet kan påvirkes

• Mennesker kan komme i kontakt med spildevand



Hvorfor er forebyggelse af fejltilslutninger interessant

Miljø 

Bakterier

Omfanget af 
fejltilslutninge
r er ukendt

• Tid og 
ressourcer
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• Teknologisk institut vurderer, at der sker fejltilslutninger i 5-10 % af tilslutninger på nationalt plan (Omfatter 

både spildevand på regnvandssystemer og omvendt)

• Der er en del konkrete eksempler på fejltilslutninger, på trods af at fejltilslutninger ikke opsporet 

systematisk

• I Fredensborg Kommune har systematisk opsporing blandt 3100 ejendomme vist at knap 1% havde koblet 

spildevand til regnvandsledningen og at 8% havde koblet regnvand til spildevandsledningen

• DANVA vurdererat vand fra 160.000-200.000 mennesker årligt udledes grundet fejlkoblinger

og når vi ikke ved at der er fejltilslutninger gør vi intet ved det



Hvorfor er forebyggelse af fejltilslutninger interessant

Miljø 

Bakterier

Omfanget af 
fejltilslutninge
r er ukendt

• Tid og 
ressourcer
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• Opsporing af fejltilslutninger er tidskrævende. 

• Forebyggelse er mest effektivt og mindre omkostningsfuld i nye områder / hvor der sker separatkloakering 

eller afkobling



Hovedårsager til fejltilslutninger §
Bygningsreglementet indeholder ikke krav til dokumentation af 

færdigmeldinger for separatkloakering, og kommunen kan derfor ikke 

sætte vilkår herom i byggesagen 

Tilsyn er ikke længere en del af den kommunale praksis i forhold til 

kloaktilslutninger 
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Andre årsager til fejltilslutninger/udledninger
Mange interessenter er inde over et kloakerings-/separeringsprojekter, 

hvilket skaber behov for tydelige krav og fyldestgørende kommunikation 

og overlevering mellem parterne

Menneskelige fejl når ledninger ikke er synligt markeret med 

ledningstype

Forsyningsselskabets stikskitse er fejlbehæftet

Der sker ingen systematisk fejlopsporing. Badevandsprøver har et andet 

mål og bakterier kan stamme fra dyr, og fortynding vanskeliggør en 

konklusion 

Spildevand hældes ved pga. uvidenhed direkte i vejriste
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Kategorier for anbefalede tiltag til forebyggelse af fejltilslutninger:

Øget kommunikation og samarbejde

Øgede krav i sagsbehandling og mere tilsyn i forbindelse med separatkloakering

Anlægstekniske forbedringer i udførslen

Ansvar og finansiering af opsporing og udbedring
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Øget kommunikation og samarbejde

Øget kommunikation og samarbejde
Forventet 

effekt

Ressource-

forbrug

Øget dialog med Kloakbranchen og VVS 
Lav Lav

Nemt og tilgængeligt materiale for alle parter via en digitalisering Mellem Mellem

Kampagne til borgere og erhvervsdrivende vedr. vejriste i se-

paratkloakerede områder

Høj Mellem
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Øgede krav i sagsbehandling og mere tilsyn i forbindelse med 
separatkloakering

Øgede krav i sagsbehandling og mere tilsyn i forbindelse med 

separatkloakering
Forventet 

effekt

Ressource-

forbrug

Sikring og deling af information om placering af stik 
Mellem Mellem

Vilkår i tilslutningstilladelsen 
Høj Mellem

Kontrol og løbende tilsyn under arbejdet 
Høj Høj

Tiltag i Udledningstilladelse 
Mellem Mellem
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Anlægstekniske forbedringer i udførslen

Anlægsteknik forbedringer i udførslen
Forventet 

effekt

Ressource-

forbrug

Farvekoder og særlige dimensioner på rør
Høj Lav

Brug unikt ID-markeringsbånd på regnvandsledningerne
Mellem Lav

Markering af brønde og stik med spraymaling 
Mellem Lav
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Ansvar og finansiering af opsporing og udbedring
Drejebog for ansvar og procedure for udbedring 

Håndtering af en fejlkobling består overordnet af tre faser: opsporing, påbud 

og udbedring med følgende ansvarsforhold. 

Lokalisering af fejlkobling: Forsyning i forsyningens ledningsnet og kommunen 

øvrige steder 

Påbud: Kommune 

Udbedring: Grundejer (byggelovens 17)

I dag er praksis omkring ansvarsfordelingen for opsporing i højere grad 

dialogbaseret end lovbestemt hvilket kan være en barrierer. 

Derfor anbefales det at lave en drejebog, der tydeliggør ansvarsforhold og 

aftalte aktiviteter mellem forsyningsselskab, kommune og grundejer. 
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Her finder du kataloget om 
”Anbefalinger til reduktion af fejltilslutninger i afløbssystemet”

Afrapporteringen inklusiv katalog over anbefalede tiltag kan fås ved henvendelse til:

Mia Jahn Knudsen FQ7S@kk.dk

Eller

Jan Rasmussen jrasmu@kk.dk
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Hvad så nu

Vi har udarbejdet et katalog med forebyggende tiltag som forsyninger og kommuner kan 
benytte som idekatalog.

Det er konstateret at en væsentlig barrierer for flere tiltag er uafklarede juridiske forhold 
og uhensigtsmæssig lovgivning på tværs af især fagområderne miljø, forsyning og 
byggeri når man ønsker at implementere forebyggende tiltag

Udarbejdelse af konkrete forslag med forventet størst effekt 
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Bliv klogere – Her er vores baggrundsmateriale
Miljøstyrelsen https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/05/978-87-93710-21-4.pdf 

Fredensborg Kommune https://www.fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/spildevand/kloak-ker-undersoegt-

for-fejltilslutninger 

En fælles indsats mod fejlkoblinger i DK https://docplayer.dk/32479693-En-faelles-indsats-i-

danmark-mod-fejlkoblinger-benny-nielsen-afdelingschef-plan-og-projekt-tlf.html 

Kloaksektionen under Dansk Byggeri https://bygge-anlaegsavisen.dk/kloaksektionen-

Ufuldstaendig-sepere-ring-medfoerer-fejlkoblinger 

Watertech https://pro.ing.dk/watertech/artikel/flere-fejlkoblinger-giver-spilde-vand-i-

regnvandssoeer-6218 

Watertech/Køge forsyning Vandetektiver finder fejlkoblinger og sparer mange penge 

INGENIØREN https://ing.dk/artikel/farvekoder-paa-roer-kan-forebygge-ekskremen-ter-badevandet-211345 

Grib vand https://www.gribvand.dk/code/pages/subpage37.aspx?PrintMode=1 

KloakmesterNYT https://www.byggekvalitet.dk/media/25676/kloakmesternyt-nr-35-maj-2017.pdf 

Ålborg Kommune Undersøgelse, se Pdf.aspx (aalborg.dk) 

Eksamensprojekt, se Title (aau.dk) https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Refera-

ter/Pdf.aspx?pdfnavn=16958487-14639033-15.pdf&type=punkt&pdfid=9914 

Ikast Brande kommune https://www.ikast-brandespildevand.dk/nyheder/fejlkoblinger-og-uvedkommende-vand

Tommerup, Assens Kommune Artikel: 208_flere-fejlkoblinger-giver-spildevand-i-regnvandssøer-wa-

tertech-pro.pdf (genvand.dk) 
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Spørgsmål, kommentarer og dialog
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Fagdatacenteret v/

Bo Skovmark, Thomas Frank-

Gopolos og Lisbeth Nielsen

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021



Evaluering af indberetningen af RBU 2020

Stor fokus fra Landbruget og pressen har betydet at data i mange kommuner er blevet 
opdateret.

Mange indberetter antal overløb men evt. tilladelser og vilkår mangler stadig.

Hvor kommunerene ikke har indberettet udledte mængder for 2020 er der benyttet 
nedbørskorrigerede 2019 data

Der er indberettet beregningsniveau for de fleste udløb og hvor de manglede har MST 
anført Niveau 0

Usikkerhed omkring Niveau 4-5

Aktindsigtssager fra Landbruget og Pressen.
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Datateknisk anvisning for regnbetingede udløb (RBU) 

https://mst.dk/natur-vand/overvaagning-af-vand-og-natur/punktkilder/fagdatacenter-for-punktkilder/
https://mst.dk/media/208326/dp02-regnbetingede-udloeb-version-3.pdf

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 for 2020 fordelt på Niveauer

Usikkerhed Antal udløb

Antal 

overløb 

2020

Vandmængde 

2020 (m3/år)

% vand-

mængde

Niveau 0 1.478 10.785 8.291.799 24%

Niveau 1 135% 140 1.696 1.275.838 4%

Niveau 2 100% 1.815 31.211 10.943.278 32%

Niveau 3 55% 517 4.798 3.611.983 11%

Niveau 4 45% 248 4.661 5.926.476 17%

Niveau 5 30% 24 202 4.139.612 12%

I alt 4.222 53.353 34.188.986 100%
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Overslag på usikkerhed af delelementer og den kombinerede usikkerhed af de hydrauliske 
beregninger samt den totale kombinerede usikkerhed på beregning af udledte stofmængder.

Regn-

input

Bidragen

de areal

Uvedkomm

ende vand

Hydraulisk 

model

Komb. 

hydraulisk 

usikkerhed, Uc

Enhedstal 

for stof

Komb. total 

usikkerhed, Uc

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

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

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

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

Niveau 5 0 % 0 % 0 % 20 %* 20 % 20 % 30 %
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Grundlæggende for Niveau 5 er en målebaseret overløbsestimering, der forudsætter 
følgende to elementer:

1. Bestemmelse af overløbsflowet målt enten direkte eller indirekte gennem en 
massebalanceopgørelse (det samlede tilløb til bygværket skal være lig med det 
samlede afløb/udløb fra bygværket) 

2. Måling af stofkoncentrationer i overløbsvandet i en afgrænset periode eller ved hver 
aflastning.

Usikkerhed på flowmåling må ikke overstige 20 %. Er usikkerhede større skal der benyttes 
et laver Niveau og angive årsagen. 

Hvis der ikke foretages måling af stofkoncentration men benyttes typetal skal 
beregningsmetoden angives som Niveau 4
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Eksempel fra PULS import af udledte mængder 2020

Bygværkstype År Metode Regnserie Nedbør Vandmæng

de

Antal 

overløb

COD BI-5 Total-N Total-P Bemærkninger

3 [OV] 2020 Niveau 4 Vandmængde: Måledata. 

Stofmængder beregnet ud fra typetal (Tot-P = 

2). 

DMI lokal 

vejrdata 

Stevns

549 mm 17176 m3 6 3092 kg 515 kg 206 kg 34 kg

14 [Bypass] 2020 Niveau 5  Målt flow og 7 proportionale prøver DMI 

København

613 mm 842344 m3 61 331041 

kg

128879 

kg

28892 kg 3841 kg Data er ud fra flowproportionale prøver 

Målt flow og 7 flowproportionale prøver

3 [OV] 2020 Niveau 5:  Målte indløbskoncentrationer samt 

flowmåling af vandmængde over biofilter til 

Køge Bugt

Regnmåler fra 

Mosede 

Renseanlæg

592 mm 11400 m3 3 4525 kg 566 kg 217 kg 45 kg Der er kun målt COD, Total-P og N for 

indløbsprøver.  Overløbet sker efter 

biofilter og BI5 er vurderet ud fra en 

Skønnet COD/BI5 for sandfilter =8 jf. 

MST notat Fastsættelse af 

sammenhæng mellem COD og BI5 af 

23. februar 2009.    48 mm

3 [OV] 2020 Niveau 4 Vandmængde: Måledata. 

Stofmængder beregnet ud fra typetal (Tot-P = 

2). 

DMI lokalt 

vejrdata 

Stevns

549 mm 83 m3 7 15 kg 2 kg 1 kg 0 kg
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Nye ScKoder for Bygværkstyper i PULS
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Status for indberetning af RBU-data 2021

15 kommuner med ”dårlige” og u-opdaterede data har i august 2021 får brev med 
opfordring til at opdatere data i forbindelse med indberetningen af 2021 data.

Alle kommuner og spildevandsforsyningsselskaber får brev primo 2022 med anmodning 
om at opdatere stamdata og indtaste/importerer/uploade udledte mængder for 2021 i 
PULS senest 15. marts 2022.

Inddrag forsyningen i indberetning da de mere præcise opgørelser af udledte mængder 
end der står i spildevandsplanen.

Ingen krav til indberetning nye parametre. Mulighed for at bruge 2 nye typer plan-
bygværkstyper.

Stadig fokus på indberetning Bypass (udledning af delvist renset spildevand fra et 
renseanlæg pga. regnbetinget overbelastning)

Opfordring til at kommunerne laver en ekstra kvalitetssikring af data i PULS efter MST har 
udfyldt data hvor der mangler indberetning af konkretår og eller normalår er beregnet.
Hvor MST laver en beregninger vil der stå MST i Bemærkningsfeltet 
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Punktkilderapport 2019 og 

indberetning 2021
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2019-opgørelse, kvælstof og fosfor



Tidsserie kvælstof



Tidsserie fosfor



Renseanlæg - Udledningstyper i PULS
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FDC indberetter data til NOVANA-programmet fra de 

grønne typer – fra kølevand dog kun, hvis der er en 

merudledning ift. vandindtaget.

Resten af typerne er til myndighedernes interne brug, 

dog opfordres til at lægge nedsivningsanlæg > 30 PE i 

PULS.

Afværgepumpning:

er Regionernes udledninger fra forurenede grunde, som 

kommunerne er myndighed for.

Der findes pt. 57 anlæg i PULS – heraf 3 med analyser.

Findes der flere, som kunne lægges i PULS, sammen 

med de prøver der udtages? 



Årsvandmængder – indberetning i PULS

Kommunens opgave efter dataansvarsaftalen* 
- kan overlades til forsyningen efter aftale

Årsvandmængde indberettes i både til- og afløb 
– giver en mere korrekt beregning af stofmængden

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

• målenøjagtighed på flowmålere

• genbrugsvand på anlæg retur til indløb

• aflastning via bypass efter måling i tilløb

• rejektvand tilledes tilløb og måles med
* dataansvarsaftalen
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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, flere små 
anlæg nedlægges og spildevandet afskæres til det nye anlæg 

• udløbet flyttes fra 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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KSLA: KvalitetsSikring af LaboratorieAnalyser

Automatisk KS af udvalgte analyseparametre, 
inden de bliver lagret i PULS

• Kombinationer af 
Parameter:Enhed:Målemetode:Fraktion

• Duplikater
• Flowmålinger
• Outliers
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FDC har fået et regelkatalog knyttet til KSLA, hvor vi kan gøre parametre, enheder og 
målemetoder ugyldige, hvis de ikke må bruges 
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De rødmarkerede felter 

viser ugyldige angivelser 

og betyder, at prøven ikke 

vil blive indlæst

KSLA: KvalitetsSikring af LaboratorieAnalyser



KSLA: KvalitetsSikring af LaboratorieAnalyser

Status på 2021 data pr. 29.09.2021

FEJL

• 34 prøver med duplikater eller urealistiske resultater (f.eks. pH > 14)
- Prøverne skal afvises og genindlæses

ADVARSLER

• 542 prøver med manglende flowmåling
- Hvis muligt skal prøverne afvises og genindlæses med 

flowmålinger

• 1265 outliers på 810 prøver
- Resultaterne skal kontrolleres
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Frokost – vi er tilbage kl. 12.50

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021



PFOS-sagen fra Korsør

v. Slagelse Kommune

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021



PFOS Korsør
Slagelse Kommune 
Center for Miljø Plan og Teknik 

Oktober 2021. 



Hvad er det?

PFOS tilhører gruppen af PFAS stoffer og er et POP stof
• Persistent
• Bioakkumulerbar
• Sundhedsskadelig 
• Forbudt men ny ”skarp” brandskum må indeholde op til 10 mg/kg (vi har målt 9,3μg/l) 
• Scotchguard- Teflon, Gore-tex eller PTFE spray, møbler, pizzabakker, bilprodukter, osv.

• Grænseværdier: 
• Marine miljø  0,13 ng/l 
• Drikkevand 2 ng/l (sum 4 PFAS) 
• Jordkvalitetskriterium: Sum af 12 PFAS: 0.4 mg/kg TS (nu 22 PFAS)
• Foreløbige jordkvalitetskriterier: PFOS: 0,03 mg/kg jord 

PFOS må forekomme i stoffer eller blandinger som en utilsigtet sporforurening i koncentrationer op til 10 mg/kg (svarende til 0,001 vægtprocent).



Spredning 

PFOS-
spildevand 

Jord 

Kød 

grøntsager

Noret Fisk 

PFOS i: Grundvand-dræn-spildevand





Hvor er det? Vi bør også placere kolonihaven på kortet



Opsporing 



Omgivelserne 

Drængrøft fra 

RESQ

Til Korsør Nor

Drængrøft fra 

kolonihaver

RES

Q

Kolonihaver



Kortlægning kilden. 
Kilden 
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• Slagelse Kommune har delvist oprenset drængrøften. Bortskaffelse!

• Overfladevandet fra RESC ledes ikke længere til drængrøften, mens 

ledes til et lokalt avanceret rensningsanlæg

Hvad er der sket/sker?

Flokkulering

/

sedimentation

Keramisk 

membran 

(0,1 µm)

Adsorption

(resin)
900.000 ng/l < 1ng/l



Spredning i vand - Noret 



Overfladevand– PFOS
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Kvalitetskriterium 

Ferskvand: 0,65 ng/l

Andet overfladevand: 0,13 ng/l

34.000 ng/l 

(34 µg/l)

48 ng/l

(0,048 µg/l)

17 ng/l

(0,017 µg/l)

5,2 ng/l

(0,0052 µg/l)



Forureningsundersøgelse- indledende



Grundvandsforurening – sum PFAS 4
(PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS, kvalitetskriterium : 0,002 µg/l)
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123 µg/l

(PFAS 4)

260 µg/l

(PFAS 22)

Samme billede for 

PFAS 22 (kriterium 

på 0,1 µg/l)
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Græsprøver – Slagelse Kommune

7800 ng/l

165 ng/g <0,6 ng/g

13,3 ng/g

15,8 ng/g
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Prøver af frugt og grønt - Slagelse Kommune

Porre, u.d.

Jordbær, u.d.

Jordbær, u.d.

Jordskok, u.d.

Rabarber, u.d.

Æbler, u.d.

Peberrod, u.d.

Solbær, u.d.

Løg, u.d.



Vandlevende dyr – PFOS
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34.000 ng/l 48 ng/l 17 ng/l

5,2 ng/l



Vandlevende dyr – PFOS
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9,0 ng PFOS/g

0,7 ng PFOS/g

6,0 ng PFOS/g



Grøntsager Under Detektionsgrænsen

Fisk Kvabber

Ålekvabber

Rejer

Hundestejler

3,1 ng/g

6,0 ng/g

0,7 ng/g

9,0 ng/g

Græs Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

165,0 ng/g

15,8 ng/g

< 0,6 ng/g

13,3 ng/g

Kød Kalv 156-230 ng/g

Mennesker Op til 750 ng/ml

Spredning 

PFOS i Kød-Fisk-Grøntsager-Græs



Hvor ? Alle steder med brandøvelser osv.



Interessenter 

Brandskolen (Slagelse Kommune)
Berørte borgere Kogræsserlauget, fiskere, kolonihaver
Politikere
Pressen 
SK Forsyning 
MST 
Regionen (jordforurening)
Styrelsen for Patientsikkerhed (badevand og eksponering)
Fødevarestyrelsen (konsum af forurenede produkter)
Sundhedsstyrelsen (sundhedsfaglig vurdering)
Arbejdsmedicinsk institutter (kontrol af PFOS i plasma og vejledning)
Læger og toksikologer



Frivillige indsatser

Kildeopsporing i kloakledninger i området
Analyser omkring brandskolen
Analyser omkring Noret- deponi og losseplads
Analyser af badevand, både nord og syd for Korsør
Oprensning af udledningsgrøften
Afpumpning af vand fra grøften
Oprensning af grøftevandet
TV-inspektion, rensning og reparation/omlægning af 
kloakledninger på Brandskolen
Opsamling og rensning af overfladevand fra Brandskolen.
Analyser i Noret vand og sediment
Miljøhistorisk redegørelse NIRAS
Indledende Forureningsundersøgelse NIRAS
Prøvetagning og analysering af nye brandskumsprodukter
Koordinering af den miljømæssige og sundhedsfaglige 
indsats
Foranledige, prøvetagning af grønt, fisk kød. Ved de 
sundhedsfaglige instanser. 



Opdateret FAQ om krav til udledning af 

visse forurenende stoffer

v. MST - vandforsyning

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021



Disposition

1. Baggrund for den reviderede FAQ om udledning af 
visse forurenende stoffer til vandmiljøet

2. Overordnede high-lights om de væsentligste ændringer

3. Særlige nedslag i udvalgte spørgsmål/svar
- Anvendelsesområde, 
- Den kombinerede fremgangsmåde, 
- ”Opsporing” af viden, 
- Sikring af biota og sediment, 
- MKK er overskredet i vandområdet,
- Kviksølv
- Blandingszoner

4. Afrunding og spørgsmål
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Baggrund 1/2

En spildevandsudledning indeholdende miljøfarlige forurenende stoffer reguleres 
efter følgende bekendtgørelser:

• Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, 
søer, overgangsvande, kystvande og havområder (BEK nr. 1433 af 
21/11/2017), 

• Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 1625 af 19/12/2017), 

• Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 
449 af 11/04/2019), 

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde om spildevandsadministration 2021112

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194607
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196701
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/449


Baggrund 2/2

FAQ om udledning af visse forurenende stoffer er udarbejdet for vejlede 
miljømyndighederne i hvorledes de bør forholde sig, når der træffes afgørelser, 
som rummer udledning af visse forurenende stoffer og som er omfattet af 
anvendelsesområdet for BEK. 1433/2017.

Nyt navn: Spørgsmål/svar (FAQ) om udledning af visse forurenende stoffer til 
vandmiljøet.

Den FAQ, der var i høring, rummede 71 spørgsmål/svar, hvoraf 3 spørgsmål/svar 
vedrørende renseanlæg er ikke opdateret pt. og er derfor ikke var en del af 
høringen

Høringen er afsluttet den 1. september 2021. 
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Væsentligste ændringer 1/2:

De væsentligste ændringer er følgende:

1. Ændret opbygningen, så FAQ'en fremadrettet følger bekendtgørelse 1433/2017’s 
opbygning og har samme kapiteloverskrifter som denne. Derudover er spørgsmål/svar 
blevet nummereret og der er lavet en indholdsfortegnelse, så det er lettere at finde 
rundt i FAQ'en.

2. Generel gennemgang og opdatering af eksisterende spørgsmål/svar, fx opdatering 
med flere links til hvor man kan finde data, som man skal bruge i sin sagsbehandling.

3. Vejledning ift. biotilgængelighed (FAQ 20 og 34).

4. Ændret vejledning ift. acceptabel størrelser for blandingszoner i kystvande (FAQ nr. 
64).
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Væsentligste ændringer 2/2:

De væsentligste ændringer er følgende (fortsat):

• 5. Ny vejledning i hvordan man forholder sig ift. miljøkvalitetskrav for sediment og biota
(flere FAQ'er), og ny vejledning om hvorledes man sikrer, at en udledning ikke medfører 
væsentlig koncentrationsstigning i sediment (FAQ nr. 51).

• 6. Ny vejledning i hvordan man fastlægger udlederkrav for stoffer, hvor der ikke er 
fastsat generelle kvalitetskrav, fx kviksølv (FAQ nr. 46).

• 7. Ny vejledning om hvorledes man forholder sig i forbindelse med revurdering af 
udledningstilladelser (FAQ nr. 54).

• 8. Ny vejledning i forhold til fastsættelse af udlederkrav for et givet stof i en udledning, 
når miljøkvalitetskrav for stoffet i forvejen er overskredet i vandområdet, herunder 
udpegning af blandingszoner hvor det generelle miljøkvalitetskriterie er overskredet i 
forvejen (FAQ nr. 43).
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Særlige nedslag - anvendelsesområde:

• 2. Finder bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer anvendelse 
på udledning til alt overfladevand?

• Ja: Det fremgår af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om krav til udledning af visse 
forurenende stoffer, at den finder anvendelse for udledninger til vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og havområder. Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, 
stk. 1, nr. 2, at der ved vandløb, søer, overgangsvande og kystvande her skal 
forstås de typer af overfladevand, som er defineret i lov om vandplanlægning. 
Typerne af overfladevand udgøres af afgrænsede overfladevandområder omfattet 
af vandområdeplanerne samt det ikke-afgrænsede overfladevand, som ikke er 
omfattet af planerne. De afgrænsede overfladevandområder omfatter alle 
målsatte vandløb, søer, kystvande og kunstige og stærkt modificerede 
vandområder (herunder fx visse havne og kanaler). Danmark har ingen 
overgangsvande.
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Særlige nedslag - den kombinerede fremgangsmåde:

36. Kan der fastsættes lempeligere udlederkrav end svarende til anvendelse af BAT, så længe miljøkvalitetskrav kan opfyldes?

Nej, udledning af forurenende stoffer skal altid begrænses svarende til anvendelse af bedste tilgængelig teknik (BAT), 

jf. § 3, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og § 5, stk. 1, i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer. 

Det er derfor ikke i overensstemmelse med lovgivningen at fastsætte udlederkrav, der "fylder op" til 

miljøkvalitetskravet, når anvendelse af bedste tilgængelig teknik kan begrænse udledningen til et lavere niveau. 

Udlederkrav skal fastsættes på et niveau, hvor de svarer til anvendelse af bedste tilgængelig teknik, samtidig med, at 

de skal tilgodese overholdelse af miljøkvalitetskrav i vandmiljøet.

37. Hvis anvendelse af BAT ikke sikrer opfyldelse af miljøkvalitetskrav, hvad så?

Hvis en udledning vil være medvirkende årsag til, at miljøkvalitetskrav ikke kan overholdes i et vandområde uden for 

en eventuel blandingszone omkring udledningen, selv om udledningen svarer til eller sker efter anvendelse af bedste 

tilgængelig teknik, skal der stilles krav, som rækker ud over BAT, eller gives afslag på ansøgningen, jf. den 

kombinerede fremgangsmåde i § 5, stk. 2, i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer. For så 

vidt angår udledninger, hvor stoftilførslen er marginal og ikke har afgørende betydning for, om miljøkvalitetskrav på 

sigt kan overholdes i et vandområde, se FAQ 62. Hvordan vurderes det, om en udledning vil medføre overskridelse af 

miljøkvalitetskrav?
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Særlige nedslag – ”opsporing” af viden/data:

Følgende 3 spørgsmål/svar er centrale:

21. Hvordan defineres den naturlige baggrundskoncentration, og hvor findes der 

oplysninger om denne?

31. Hvor finder man økotoksikologiske data for stoffer, der ikke er fastsat miljøkvalitetskrav 

eller udarbejdet kvalitetskriterier for?

63. Hvor findes oplysninger om i forvejen forekommende koncentrationer af miljøfarlige 

forurenende stoffer?
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Særlige nedslag – sikring af Biota

33. Vil overholdelse af det generelle kvalitetskrav for vand for 

bioakkumulerende stoffer sikre samme beskyttelse som overholdelse af 

miljøkvalitetskravet for biota?

Ved fastsættelse af de generelle kvalitetskrav for vand skal der jf.  ‘Europa-Kommissionens tekniske 

rapport nr. 2011-055, ‘Guidance document no. 27, Technical guidance for deriving environmental

quality standards’, som opdateret i 2018, tages hensyn til beskyttelse mod sekundær forgiftning af 

biota og beskyttelse ved human konsum. 

Dermed vil overholdelse af generelle kvalitetskrav for vand som hovedregel også sikre overholdelse 

af miljøkvalitetskrav for biota, men der vil være et fåtal af stoffer, hvor der grundet begrænset 

datagrundlag endnu ikke endegyldigt kan drages en sådan konklusion. Indtil datagrundlaget er 

opdateret, kan det ved behandling af ansøgninger om udledningstilladelse og ved revurdering af 

udledningstilladelser forudsættes, at overholdelse af det generelle kvalitetskrav for vand også sikrer 

overholdelse af miljøkvalitetskravet for biota. 
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Særlige nedslag – sikring af Sediment 1

35. Sikrer overholdelse af miljøkvalitetskrav for vand også overholdelse af 

miljøkvalitetskrav for sediment?

Nej. For at sikre, at vurderinger, eksempelvis til brug for fastsættelse af udlederkrav, foretages på et 

tilstrækkeligt oplyst grundlag, skal der foretages en særskilt vurdering af, om miljøkvalitetskravet for 

sediment kan overholdes.

Miljøkvalitetskrav er generelt fastsat som den koncentration af et bestemt forurenende stof eller gruppe 

af forurenende stoffer i vand, sediment eller biota, som ikke bør overskrides af hensyn til beskyttelsen af 

menneskers sundhed og miljøet. 

Miljøkvalitetskrav for sediment er fastsat for at beskytte organismer, som lever på eller i sedimentet, og 

de fødekæder, de indgår i. Da eksponeringsvejene for sedimentlevende organismer ofte er forskellige fra 

eksponeringsvejene for vandlevende organismer, er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem 

miljøkvalitetskravene for henholdsvis sediment og vand.

Se FAQ 44. Hvordan beregnes stigningen i koncentrationen af et stof i sediment som følge af en 

udledning og FAQ 45. Hvordan sikres det, at en udledning ikke medfører overskridelse af 

miljøkvalitetskravet for sediment, jf. § 6, stk. 1, nr. 1 for vejledning til hvordan overholdelse af 

sedimentkvalitetskrav vurderes ved behandling af udledningstilladelser. 
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Særlige nedslag – sikring af Sediment 2

51. Hvordan sikres det, at en udledning ikke medfører væsentlig koncentrationsstigning i 

sediment, jf. § 6, stk. 1, nr. 5?

Hvis den gennemsnitlige årlige stigning af koncentrationen af et givet stof i sedimentet som følge af en udledning 

udgør 5 % eller mere af miljøkvalitetskravet for sediment, bør den betragtes som værende væsentlig. Hvis 

miljøkvalitetskravet for sediment er overskredet i forvejen i det pågældende vandområde henvises til FAQ nr. 43 

Hvordan fastsættes kravværdier for et givet stof i en udledning, når miljøkvalitetskrav for stoffet i forvejen er 

overskredet i vandområdet?

For stoffer, for hvilke der ikke er fastsat miljøkvalitetskrav eller udarbejdet kvalitetskriterier for sediment, kan der 

anvendes en værdi for Predicted No Effect Concentrations (PNEC) som estimat for et miljøkvalitetskrav eller 

kvalitetskriterium. PNEC-værdier kan for visse stoffer findes på Kemikalieagenturets (ECHA) hjemmeside eller i 

(andre) databaser, se FAQ  31. Hvor finder man økotoksikologiske data for stoffer, der ikke er fastsat 

miljøkvalitetskrav eller udarbejdet kvalitetskriterier for?

Såfremt der er fastsat miljøkvalitetskrav eller udarbejdet kvalitetskriterium for vand, men ikke for sediment, kan der 

beregnes et ligevægtsbaseret estimat for et miljøkvalitetskrav eller kvalitetskriterium for sediment, jf. ‘Europa-

Kommissionens tekniske rapport nr. 2011-055, ‘Guidance document no. 27, Technical guidance for deriving

environmental quality standards’, som opdateret i 2018. En sådan beregning vil være behæftet med usikkerhed, og 

eksperimentelle data (såsom PNEC-værdier) er at foretrække. 
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Særlige nedslag – når MKK er overskredet i vandområdet

43. Hvordan fastsættes kravværdier for et givet stof i en udledning, når miljøkvalitetskrav 

for stoffet i forvejen er overskredet i vandområdet?

Metodebeskrivelse til fastsættelse af kravværdier opdelt i tre forskellige situationer:

I. Miljøkvalitetskrav for vand er overskredet i vandområdet
II. Miljøkvalitetskrav for biota er overskredet i vandområdet
III. Miljøkvalitetskrav for sediment er overskredet i vandområdet

Derudover er der følgende spørgsmål/svar, som specifikt vejleder i hvordan man (indtil 
videre) skal forholde sig i revurderingssituationen:

54. Hvordan kan revurdering af virksomheders udledning af miljøfarlige forurenende 

stoffer gennemføres?
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Særlige nedslag – kviksølv

46. Hvad skal inddrages ved fastsættelse af udlederkrav for stoffer uden et generelt kvalitetskrav for vand, men hvor der 
er fastsat andre miljøkvalitetskrav for stoffet? 

For et stof, for hvilket der er fastsat en maksimumkoncentration eller et miljøkvalitetskrav for biota, uden at der er 
fastsat et generelt kvalitetskrav for vand, fx kviksølv og hexachlorbenzen, bør bl.a. følgende inddrages ved fastsættelse 
af udlederkrav:

 Den udledte stofmængde og koncentration bør være ubetydelig i forhold til andre tilførsler fra punktkilder, 
diffus belastning og atmosfærisk deposition til vandområdet

 Forventes der en faldende tendens i tilførslen af stoffet til vandområdet grundet indsatser/reguleringer?

 Hvad sker der med stoffet i vandområdet, herunder med hensyn til transport (evt. til andre vandområder) og 
form (opløsning, binding, kemisk reaktion, sedimentation, ophobning, akkumulering, immobilisering, 
nedbrydning/omsætning mv.)?

 Opvejes påvirkningen som følge af andre indsatser og reguleringer, således at påvirkningen ikke forringer 

tilstanden eller forhindrer, at miljømålet for vandområdet nås inden for den fastsatte frist? 

 Medfører projektet, at den totale udledning af stoffer fra virksomheden til vandområdet reduceres f.eks. pga. 
bedre luftrensning? 

 Vil påvirkningen principielt kunne registreres ved målinger (ift. naturlige variationer og detektionsgrænser)?
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Særlige nedslag - blandingszoner

67. Hvor stor kan en blandingszone være? (udpluk)

Ifølge § 8, stk. 2, i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer skal udstrækningen af en 

blandingszone begrænses til udledningspunktets umiddelbare nærhed. Udstrækningen skal også afpasses til 

koncentrationerne af forurenende stoffer ved udledningspunktet og efter de betingelser for udledning af 

stofferne, der er fastsat i udledningstilladelsen, herunder at udledningen reduceres mest muligt med anvendelse 

af bedste tilgængelige teknik.

Kystvande:

I kystvande bør udstrækningen af blandingszonen som udgangspunkt begrænses til maksimalt 350 meter fra 

udledningsstedet for åbne kystvande og maksimalt 100 meter fra udledningsstedet for fjorde og lukkede 

kystvande. 

Typeinddeling af kystvande og oversigter over åbne kystvande, fjorde og lukkede kystvande fremgår af del A, 

afsnit 3.3, i bilag 1 til bekendtgørelse om basisanalyser.
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Afrunding og spørgsmål

Den videre proces:

1) Der udarbejdes et høringsnotat og foretages evt. justeringer pba. indkomne 
svar

2) Den endelige version lægges på Miljøstyrelsens hjemmeside

Spørgsmål?
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Regnbetingede udledninger – fortsat

MST har igangsat udarbejdelse af MFS typetal for regnbetingede udledninger for separat 
kloak og fælleskloak

– forventes offentliggjort i 2022.

Regnvand det BAT’er – tværgående samarbejde, der skal finde nye tiltag inden for 
rensning af regnvand 
Projektleder er Teknologisk Institut 

Fælles retningslinjer i branchen for hvordan man tester teknologier, så effektiviteten af 
alternative løsninger end vådbassiner, bliver lettere at gennemskue.
http://Regnvandskvalitet-abc.teknologisk.dk
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MFS-Nøgletalsrapport, renseanlæg

v. MST – Vandforsyning

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021

Link:

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2021/mar/noegletal-for-

miljoefarlige-forurenende-stoffer-i-spildevand-fra-renseanlaeg/

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2021/mar/noegletal-for-miljoefarlige-forurenende-stoffer-i-spildevand-fra-renseanlaeg/


Information og links om NOVANA overvågningen på punktkilder

29. oktober 2021

Formål med overvågningen og MFS nøgletalsrapporten:
Bidrage til vurderingen af den samlede udledning af MFS fra danske renseanlæg

- Vandområdeplaner  - Opgørelsen af emissioner og tab til miljøet
- MFS i vandmiljøet, NOVANA. Tilstand og udvikling – Link: https://dce2.au.dk/pub/SR142.pdf (under revision)

I dag taler vi om alle de andre oplysninger, i rapporten  

Nøgletal   = bedste estimat på en koncentration af et givent stof i hhv. indløb og 
udløb fra et renseanlæg

Fastsat nøgletal for:
• Mekaniske renseanlæg

- 2,5 % af spildevandsmængden – (19 renseanlæg)
- Fungerer som et mål for hvad man kan forvente af MFS fra husspildevand

• MBNDK – aktiv slam anlæg (34 renseanlæg) – 95 % af spildevandsmængden

https://dce2.au.dk/pub/SR142.pdf


Stofgrupper i MFS nøgletalsrapport

• Tungemetaller og sporstoffer (17)
• Aromatiske kulbrinter (14)
• Fenoler (5)
• Halogenerede alifatiske kulbrinter (6)
• Halogenererde aromatiske kulbrinter (2)
• Chlorphenoler (4)
• PAH (22)
• P-triestre (4)
• Blødgørere (7)
• Anioniske detergenter (1)
• Ethere (2)
• Organotin (3)
• Østrogener (3)
• Lægemidler (19)
• Perflourerede forbindelser (PFAS) (13)

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation129



Opmærksomhedspunkter

• MBNDK anlæg renser bedre end mekaniske renseanlæg
• En del stoffer påvises i højere koncentration i indløb på MBNDK anlæg 

end i indløb  på mekaniske
• Rensning på 98 %, men er udløbskoncentrationen stadig for høj
• PFAS fjernes ikke hverken på MBNDK eller mekaniske
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Hovedkonklusioner 

• Nøgletal er et billede på belastningen af de anlæg der indgår i NOVANA
• Mekaniske anlæg ligger i et geografisk lille område
• Andre anlæg kan være betydeligt anderledes belastet (andre stoffer, 

andre mængder)
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Maksimum Likelihood Fraktilmetode

Ny metode Tidligere metode

Fastsat med korrektion for at nogle 

målinger er under detektionsgrænsen

God til at fastsætte koncentration på få 

data

Knap så god til få data

Overvurdere svagt koncentrationen (især 

ved lave koncentrationer)

Undervurderer svagt koncentrationen

God til fastsættelse af nøgletal God til fastsættelse af reduktion – beregn 

den selv

Angives i Kap 3 og

aflæses i bilag 3 og 4 som gennemsnit

Aflæses som fraktil 77 i bilag 1 og 2

Beregningsmetoder – kort gennemgang

Typetal angivet med fed skrift har stor sikkerhed 

Indikative typetal angives med alm. skrift – mindre sikkerhed



Bilag 1 Nøgletal fastsat ved fraktilmetode - MBNDK anlæg 
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Tabel 3-1 (2011-2019) – Maksimum likelihood beregning
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Tabel 3-1 (2011-2019) – Maksimum likelihood beregning
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Tabel 3-1 (2011-2019) – Maksimum likelihood beregning
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Tabel 3-4 - Blødgørere

/ Miljøstyrelsen / Nøgletal for miljøfarlige forurenede stoffer i spildevand på renseanlæg136



Tabel 3-16 – Perflorerede stoffer
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LAS og kloroform på renseanlæg – kemiske hæmmere?

Indløb Indløb Udløb Udløb Reduktion Reduktion

MBNDK Mekaniske MBNDK Mekaniske MBNDK Mekaniske

Alkylbenzensulfonat

(LAS)
1.900 1.600 22 1.900 98 -23 ML

Alkylbenzensulfonat

(LAS)
1.800 1.800 29 1.200 98 33 Fraktilmetode

Kloroform

(triklormethan)
0,49 0,12 0,12 0,098 75 17 ML

Kloroform

(triklormethan)
0,38 0,079 0,059 0,065 84 18 Fraktilmetode
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LAS og kloroform på renseanlæg – kemiske hæmmere?
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Kortlægning af renseteknologier –
Til målrettet spildevandsrensning for 
metaller og miljøfremmede stoffer på 
centralrenseanlæg 
v. MST - Vandforsyning

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021

Link til rapport:
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2021/apr/kortlaegning-af-renseteknologier/

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2021/apr/kortlaegning-af-renseteknologier/


Rapportens indhold

Renseteknologierne er vurderet ift. :
• Renseteknik, rensekapacitet og skalerbarhed
• Renseeffektivitet
• Miljømæssige udfordringer
• Eventuelle driftsmæssige udfordringer/særlige krav til ekspertise
• Økonomi

Renseteknologiernes effektivitet overfor stofgrupperne:
• Perfluorerede forbindelser – (PFOS/PFAS)
• Antibiotika, farmaceutiske stoffer og østrogener
• Tungmetaller
• Aromatiske kulbrinter herunder PAH 
• Fenoler
• Blødgører
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Teknologier på markedet

Forventes at kunne implementeres inden for 5 år.

Avanceret oxidation:
• Ozon
• UV
• UV/H2O2

• Photo-fenton

Biologisk Filtrering:
• MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor
• GAC – Granuleret aktiv kul
• Sand
• MBR – Membran Bio Reactor
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Teknologier gennemgået - fortsat

Membran Filtrering:
• Ultra-filtrering
• Nano-filtrering
• Omvendt osmose
• Fremadrettet osmose

Ionbytning:
• Ionbytning

Adsorbenter:
• PAC – pulvariseret aktivt kul 
• Grafen
• Zeolites
• Cyclodextrin polymers
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Tabel 12 uddrag
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Kan de angivne koncentrationer opnås?

•

2.8.3.1  side 29
Perfluorerede forbindelser 
MBR blev testet til fjernelsen af PFOA og PFOS i et studie (Schröder, Jorge Jose, 
Gebhardt, Moreira, & Pinnekamp, 2010). De fandt at 75-81% blev fjernet fra vandet og blev 
akkumuleret i slammet, der skete derfor ingen biologisk nedbrydning af disse 
forbindelser.

Et andet studie (Yu, Hu, Tanaka, & Fujii, 2009) viste at PFOA-koncentrationen steg med 
77% efter MBR i spildevand. De vidste desværre ikke hvorfor koncentrationen af PFOA 
steg i MBR. Det er usikkert hvor høj fjernelse af perfluorerede man kan forvente med MBR, 
om den overordnede mængde af perfluorerede forbindelser overhovedet vil blive ændret.
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Udgifter
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Gennemsnitlige driftsomkostninger for renseanlæg i 2019 var 10,94 

kr./m3, inkl. vedligeholdelse af bygninger, maskiner og el, 

slamhåndtering, transport, rensning, og kundehåndtering(DANVA, 

2020). 



(konklusion)

Eftersom rapporten er en referencerapport, der bare referere andre fund, så er der ingen 
konklusion.

Hvis vi alligevel skal vove en konklusion….

Det ser ud til at der skal flere teknologier til at dække flere grupper af MFS. Ingen 
teknologier dækker alle MFS.
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Opmærksomhedspunkter

Kritiske spørgsmål:

Rapportens oplysninger står uimodsagt og ikke efterprøvet ift. til forskningsgruppernes 
oplysninger

Kan leverandørerne garantere rensegraderne? 

Hvad var indløbskoncentrationen, da rensegraden blev målt?

Kapacitet i kubikmeter?

100% fjernelse – er det nok ift. udløbskoncentration?   Er koncentrationen i udløbet stadig 
problematisk?

Hvad er analyseantallet?   Prøvemetoden?

Holder de oplyste udgifter? Kan man fra et pilotforsøg i en container vurdere 
omkostningerne i et storskalaforsøg? 
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Opdatering af 

tilslutningsvejledningen

v. MST - Vandforsyning

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021



Opdatering af tilslutningsvejledningen

Proces:

• Opstart med indledende høring af spildevandspanelet

• Uformel høring af spildevandspanel om ændringer i ABC-systemet

• Konsulentarbejde ift. beregning af nye grænseværdier

• Gennemskrivning af eksisterende vejledning

• Offentlig høring 
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Nyheder i den kommende vejledning:

• Ændrede ABC-vurderinger og mere simpel indplacering af stoffer pba. faresætninger 

• Nye vejledende krav, som bl.a. skal sikre overholdelse af miljøkvalitetskrav

• Inkludering af vejledning ift. hospitalsspildevand

• Vejledning om revurderinger af tilslutningstilladelser for bilag 1 virksomheder

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation152

Opdatering af tilslutningsvejledningen



Kaffepause – vi er tilbage kl. 14.35

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021



Nyt om vandområdeplaner

v. MST – Vandmiljø og Friluftsliv

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021



Nyt fra vandplanlægningen 

Miljøstyrelsen – V&F 

Miljøfarlige forurenende stoffer

Side 155

 Status på 

vandplanarbejdet

 Aktuelle projekter

 MST og PFOS



Nyt fra vandplanlægningen - status på vandplanarbejdet



Følgegrupper

Faglig referencegruppe

Regionale møder

Vandråd

Inddragelse af interessenter 



Nyt fra vandplanlægningen – status på vandplanarbejdet 

Miljøstyrelsen – V&F 

Miljøfarlige forurenende stoffer

Side 158



Nyt fra vandplanlægningen - status på vandplanarbejdet

Miljøstyrelsen – V&F 

Miljøfarlige forurenende stoffer

Side 159



Nyt fra vandplanlægningen – aktuelle projekter

 Modellering

 Afdækning af datakilder

 Slamanalyser

 Samarbejde med regionerne

 Kildeopsporing 



Nyt fra vandplanlægningen – MST og PFOS 

Miljøstyrelsen – V&F 

Miljøfarlige forurenende stoffer

Side 161



Nyt fra vandplanlægningen – MST og PFOS 

Miljøstyrelsen – V&F 

Miljøfarlige forurenende stoffer

Side 162

 Tjekliste for myndigheders koordinering 
(https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/sep/ny-tjekliste-til-korrekt-

haandtering-af-pfos-forurening/)

 Supplerende overvågning i overfladevand og grundvand

 Flere henvendelser til kommuner, regioner og forsvaret

 Nye drikkevandskriterier, jordkriterier og 

grundvandskriterier

 Overblik over brandøvelsespladser

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/sep/ny-tjekliste-til-korrekt-haandtering-af-pfos-forurening/
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Tak for 
opmærksomheden



Afrunding, fremadrettet 

vidensdeling og tak for i dag

v. MST - Vandforsyning

Dialogmøde om 
spildevandsadministration 2021



HUSK:

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

og I kan tilmelde jer nyheder fra Miljøstyrelsen om vand her : 

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