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Love og bekendtgørelser vedrørende spildevand, grundvand, 
klimatilpasning m.v.  
 
Vigtigt: Når du åbner et link til Retsinformation, så vær opmærksom på at der kan ligge 
ændringer til loven eller bekendtgørelsen. Ændringerne vises til højre på Retsinformations 
hjemmeside.  
 

Lovene og bekendtgørelserne er inddelt i følgende temaer:  
1. Oversvømmelser, spildevand og klimatilpasning  
2. Grundvand og drikkevand  
3. Vandsektorens organisering og økonomiske forhold  
4. Vandplaner  
5. Vandløb  
6. Generelt om naturbeskyttelse, planlægning, miljøbeskyttelse, havmiljø, miljøvurdering  
7. Konkrete emner (badevand, randzoner, råstoffer, husdyr mv.).  
 
Nederst i dokumentet findes en række planer, rapporter og skrifter.  

 
1. Oversvømmelser, spildevand og klimatilpasning  
 
 Planloven (kommunale klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner) 

o Lov om planlægning kan ses her 

o Vejledning om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner kan ses her (pdf) 

 
Oversvømmelsesloven (oversvømmelse og erstatning)  

o Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer kan ses her 

o Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre 
dele af søterritoriet her 

o Bekendtgørelse om behandling af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse 
fra vandløb og søer her   

o Bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om vurdering og styring af 
oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer i det internationale vanddistrikt her 

o Oversvømmelsesdirektivet 2007/60/EF her (pdf) 
 
Miljøbeskyttelsesloven (håndtering af spildevand, spildevandsplaner, oversvømmelseskort) 

o Lov om miljøbeskyttelse her 
o Spildevandsbekendtgørelsen, link nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandtilladelser mv. 

efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 her 

o Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4, her  

o Byspildevandsdirektivet 1991/271/EØF her (pdf) 
 
Spildevandsbetalingsloven (betaling for spildevand, medfinansiering af projekter vedrørende 
tag- og overfladevand)  

o Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. her  

o Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private 
projekter vedrørende tag- og overfladevand her 

o Vejledende notat om medfinansieringsreglerne her (pdf) 

o Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg her 
o Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. her 

 
Spildevandsafgiftsloven  

o Lov om afgift af spildevand her  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144425
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144425
http://www.klimatilpasning.dk/media/598918/klimatilpasningsvejledning_web.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145952
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130042
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164781
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133216
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:DA:PDF
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113752
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12629
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0271&rid=1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131457
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166842
http://www.klimatilpasning.dk/media/900894/Opdateret%20vejledningsnotat%20medfinansiering%20endeligt.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12723
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160927
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152380
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2. Grundvand og drikkevand  
Miljøbeskyttelsesloven  

o Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010  
 
Vandforsyningsloven  

o Lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013  
 
Miljømålsloven  

o Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 (Miljømålsloven) om miljømål mv. for 
vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder  

 
Vandforsyningsplanlægning  

o Bekendtgørelse nr. 1318 af 21. december 2011 om vandforsyningsplanlægning  
 
Indsatsplaner  

o Bekendtgørelse nr. 1319 af 21. december 2011 om indsatsplaner  
 

Vandkvalitetsbekendtgørelsen  
o Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 

 
EU-regulering  

o Grundvandsdirektivet 2006/118/EF (pdf) 

 
3. Vandsektorens organisering og økonomiske forhold  
Vandsektorloven  

o Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold  

o Bekendtgørelse nr. 1048 af 29. oktober 2012 om driftsomkostninger til gennemførelse af 
miljømål og servicemål  

o Bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren  

o Bekendtgørelse nr. 1195 af 14. oktober 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed  

 
4. Vandplaner  
Miljømålsloven  

o Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 (Miljømålsloven) om miljømål mv. for 
vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder  

o Vandrammedirektivet 2000/60/EF 
 
Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav  

o Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til 
udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 

 
Vandhandleplanbekendtgørelsen 

o Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner 

 
5. Vandløb  
Vandløbsloven  

o Lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013  
 
Bekendtgørelse om vandløbsregulativer  

o Bekendtgørelse nr. 1437 af 11. december 2007 om regulativer for offentlige vandløb  
 
Bekendtgørelse om regulering af vandløb  

o Bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og restaurering  
 

 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=132218
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=145854
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=127102
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=127102
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139375
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139378
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160400
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:DA:PDF
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=125346
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143390
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143390
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145001
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133408
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=127102
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=127102
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/havet/havmiljoe/kvalitetskrav-for-overfladevand/vandrammedirektivet/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139425
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145855
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113578
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113577
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6. Naturbeskyttelse, miljøvurdering  
Naturbeskyttelsesloven  

o Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013  
 
Natura 2000-handleplanbekendtgørelsen  

o Bekendtgørelse nr. 1603 af 15. december 2014 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-
handleplaner 

o Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 (VVM-bekendtgørelsen) 
 
Internationale beskyttelsesområder  

o Bekendtgørelse nr. 1604 af 15. december 2014 om klassificering og fastsættelse af mål for 
naturtilstand i internationale beskyttelsesområder 

o Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 (SMV-loven)  

 
7. Randzoner, badevand, råstoffer, husdyr  
Randzoneloven  

o Lov nr. 894 af 15. juli 2014 om randzoner 
 
Badevandsbekendtgørelsen  

o Badevandsbekendtgørelsen nr. 939 af 18. september 2012  

o Badevandsdirektivet 2006/7/EF (pdf) 
 
Råstofplanlægning  

o Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013  
 
Slambekendtgørelse  

o Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 (slambekendtgørelsen) om anvendelse af affald 
til jordbrugsformål  

 
Lovbekendtgørelse om husdyrbrug 

o Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december, 2009 

 
Vejledninger  

o Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, nr. 12414, 2001  

o Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser nr. 11058, 1999  

o Zonering Vejledning nr. 3, 2000 (pdf)  

o Boringsnære beskyttelsesområder, 2007 (pdf)  

 

Planer  
o Vejledning om tilknyttet aktivitet nr. 927, 2011  

o Naturstyrelsen, Miljøministeriet. Vandområdeplaner 2015-2021 

o Naturstyrelsen, Miljøministeriet. Kystdirektoratet, Transportministeriet. Udpegning af 
risikoområder i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv, december 2011 

 
Spildevandskomiteen  

o Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn (pdf)  

o Skrift 28 - Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) (pdf) 

o Skrift 29 - Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer (pdf) 

o Skrift 30 - Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter (pdf) 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=155609
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166364
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166364
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165403
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166302
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166302
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=144075
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=164161
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143189
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:DA:PDF
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=145835
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13056
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13056
http://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=128754
http://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=128754
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12723
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=12629
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2000/87-7944-132-7/pdf/87-7944-133-5.pdf
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2007/978-87-7052-458-2/pdf/978-87-7052-458-2.pdf
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138040
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138040
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/klima/oversvoemmelser/udpegning-af-risikoomraader/
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/klima/oversvoemmelser/udpegning-af-risikoomraader/
http://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/Skrift27Funktionspraksisforafl%C3%B8bssystemerunderregn.pdf
http://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/svkskriftnr28.pdf
http://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/SVK_Skrift29_final.pdf
http://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/svk_skrift30_0.pdf

