
Efter indsættelse, 

højreklik på billedet 

og placér det bagerst. Header 
2 linjer
Lorem ipsum dolor sit amet

Hvem har ansvaret for 
at sikre mod skybrud 
og hvem betaler?

Kontorchef Jakob Møller Nielsen
Området for Vandsektor, Byer og Klimatilpasning

Skybrud – hvad gør vi nu?



Tekst starter uden 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

1. Hvor går grænsen for spildevandsforsyningernes 
ansvar?

2. Hvor går grænsen for, hvad der kan indregnes i 
prisloftet?

3. Hvor ser vi nye behov 
– og hvad står der 
i regeringsgrundlaget?

Tre temaer:



Tekst starter uden 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

Beslutninger om håndtering af regnvand træffes 
lokalt af kommuner/forsyninger inden for 
overordnede rammer

fordi
• det giver fleksibilitet og nærhed i beslutninger
• lokalkendskab giver det mest solide grundlag

for beslutninger

Det er altid en konkret vurdering

Lokalt ansvar



Tekst starter uden 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

Forsyningens ansvar:
• Etablering, drift og vedligeholdelse af 

spildevandsforsyningens anlæg

Ved anlæg, der tjener flere formål:
• Forholdsmæssig andel

Hvor går grænsen mellem spildevandsanlæg og 
andre anlæg



Tekst starter uden 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

Forsyningens ansvar
• Uden for grundgrænsen 
• Inden for grundgrænsen – hvis forsyningsanlæg
• Forsyningens ledninger i veje
• Afledning af spildevand fra stueplan ved gravitation

(modtagelse af øvrigt spildevand, hvis grundejer pumper) 

Uden for forsyningens ansvar
• Private spildevandsanlæg (faskiner m.v.)
• Private spildevandsanlæg i veje, (uanset ejerstatus), fx 
ved private  udstykninger

• Pumpning af spildevand fra kælder

Hvor går grænsen mellem offentlig og privat 
spildevandshåndtering?



Tekst starter uden 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

Forsyningens ansvar
• Vandløb kan defineres som spildevandsanlæg -

opstrøms udledningspunkt 
• Kommunen kan pålægge forsyningen at bidrage til 

regulering og vedligeholdelse af vandløb

Uden for forsyningens ansvar
• Nedstrøms udledningspunkt – også selvom 

vandløbet afleder spildevand

Hvor går grænsen mellem regnvand og søvand?



Tekst starter uden 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

• Borgerne som vandforbrugere

• Borgerne som skatteydere

• Borgerne som grundejere

• (Borgerne som pensionssparer)

Hvem skal betale?



Tekst starter uden 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

A. Spildevandsbetalingsloven:
• Udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af 

spildevandsforsyningsselskabernes spildevandsanlæg dækkes 
af bidrag fra berørte ejere. 

B. Spildevandsbekendtgørelsen:
• Et spildevandsanlæg er et anlæg, der tjener til afledning eller 

behandling af spildevand
• Spildevand er alt vand, der afledes fra beboelse, 

virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer

C. Vandsektorloven/prisloftsbekendtgørelsen:
• Tillæg for omkostninger til investeringer og drifts-

omkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål

Hvor går grænserne for prisloftet?



Tekst starter uden 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

Eksempler:
• Ændring af vejprofiler mhp. regnvandsafledning, 

dvs. anvendelse som spildevandsanlæg

• Opmagasinering/øget tilstrømning af regnvand i 
vandløb/søer 

Nye behov



Tekst starter uden 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

• Task Force for klimatilpasning
• Handlingsplan for klimatilpasning
• Hurtig implementering af EU’s oversvømmelsesdirektiv
• Kommunale handlingsplaner for klimatilpasning inden 

for maks. 2 år
• Modernisere vandløbs- og vandforsyningslovene
• Tilstrækkeligt gode muligheder for forsyningerne til at 

finansiere klimatilpasning
• Evt. justere arbejdsfordelingen mellem kommuner, 

vandselskaber og myndigheder i øvrigt.
• Mere natur i byerne – flere parker, grønne tage mv. 

Regeringsgrundlaget



Tekst starter uden 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

Tak for ordet!

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf: 72 54 30 00

E-mail: nst@nst.dk

www.naturstyrelsen.dk

mailto:nst@nst.dk
http://www.naturstyrelsen.dk/

