
Udkast til 

Bekendtgørelse om fastsættelse af 

serviceniveau m.v. for håndtering af 

tag- og overfladevand 

 

I medfør af § 32, stk. 5, og § 32 b, stk. 2 og 3, jf. lov om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019, som 

ændret senest ved § x i lov nr.xx af xx december 2020, og efter forhandling med klima- energi- og 

forsyningsministeren og erhvervsministeren fastsættes: 

Anvendelsesområde og definitioner 

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på kommunalbestyrelsens fastsættelse af serviceniveau for håndtering af 

tag- og overfladevand i spildevandsplanen. 

Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på spildevandsforsyningsselskabers fastsættelse af 

serviceniveau for håndtering af tag- og overfladevand, når kommunalbestyrelsen har pålagt selskabet at fastsætte 

serviceniveau i medfør af § 4, og når spildevandsforsyningsselskabet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 32 b, 

stk. 2 er forpligtet til at fastsætte serviceniveau, fordi kommunalbestyrelsen ikke har gjort det. 

§ 2. Ved serviceniveau forstås en angivelse af, hvor ofte vand, fra henholdsvis regnvandskloakker og kloakker 

med en blanding af regn- og spildevand, i gennemsnit må forekomme på terræn i mængder, der forvolder skade. 



Stk. 2. Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, 

herunder jernbaner, såfremt det ikke indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i 

forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller har en væsentlig anden sammensætning, jf. 

spildevandsbekendtgørelsens § 4, stk. 3. 

Stk. 3. Ved særligt kritiske sundhedsfunktioner forstås funktioner, hvor der er fare for tab af liv ved 

oversvømmelse, f.eks. hospitaler og plejehjem. 

Stk. 4. Ved et spildevandsforsyningsselskab forstås et selskab, som er omfattet af § 2, stk. 1, i vandsektorloven, 

og som udøver spildevandsforsyningsaktiviteter. 

Stk. 5. Ved et oversvømmelseskort forstås et kort, der angiver områder, hvor der er sandsynlighed for 

oversvømmelse som følge af kapacitetsproblemer i et nærmere angivet spildevandsanlægs separate 

regnvandsledninger og fællesledninger på arealer, der normalt ikke er dækket af vand.  

 

 

Fastsættelse af serviceniveau 

§ 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte et bindende serviceniveau i spildevandsplanen for et givent område. 

Stk. 2. Serviceniveauet fastsættes for geografisk afgrænsede områder, der defineres og begrundes af 

kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen. Områdeinddelingen skal ske i overensstemmelse med bilag 1 .Stk. 3. 

Kommunalbestyrelsens fastlæggelse af bindende serviceniveau skal ske i overensstemmelse med den i bilag 1 

angivne metode, jf. dog stk. 4 og 5. 

Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse når det fastsatte serviceniveau ikke overstiger en 5-års regnhændelse i 

separatkloakerede områder og en 10-års regnhændelse i fælleskloakerede områder. 

 

 



Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de kortlægninger, data, beregninger og vurderinger, som er lagt til 

grund for fastsættelsen af serviceniveauer på kommunens hjemmeside. 

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan i spildevandsplanen pålægge et spildevandsforsyningsselskab at fastsætte et 

serviceniveau for håndtering af tag- og overfladevand for et givent område. 

Stk. 2. Serviceniveauet fastsættes for geografisk afgrænsede områder, der defineres og begrundes af 

spildevandsforsyningsselskabet. Områdeinddelingen skal ske i overensstemmelse med bilag 1. 

Stk. 3. Spildevandsforsyningsselskabets fastlæggelse af serviceniveau for håndtering af tag- og overfladevand skal 

ske under anvendelse af den i bilag 1 angivne metode. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen  fastsætter i spildevandsplanen,  om spildevandsforsyningsselskabet skal lægge de 

statsligt fastsatte standardskadesværdier for  bygninger og inventar til grund ved anvendelse af den i bilag 1 

angivne metode, eller om selskabet skal anvende lokale data for skadesværdier i kommunen. 

Stk. 5. Stk. 3 og stk. 4 finder ikke anvendelse, når det fastsatte serviceniveau ikke overstiger en 5-års 

regnhændelse i separatkloakerede områder og en 10-års regnhændelse i fælleskloakerede områder. 

 

Stk. 6. Spildevandsforsyningsselskabet skal offentliggøre fastsatte serviceniveauer og de kortlægninger, data 

beregninger og vurderinger, som er lagt til grund for fastsættelsen af serviceniveauer på selskabets hjemmeside.   

 

Data 

§ 5. Kommunalbestyrelsen kan til brug for fastsættelse af serviceniveauer anmode den, der er ansvarlig for driften 

af et spildevandsforsyningsselskab, om inden en i anmodningen fastsat rimelig frist og for egen regning at 

udarbejde eller opdatere og udlevere et oversvømmelseskort og oplysninger om sandsynlighed for 

oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer, herunder forebyggende tiltag til afhjælpning samt økonomiske 

overslag over udgifter hertil, jf. bilag 1, jf. dog stk. 2. 



Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke anmode om udarbejdelse eller opdatering af de i stk. 1 nævnte kort i 

tilfælde, hvor selskabet allerede har udleveret et kort, der lever op til kravene i bilag 1. 

 

 

 

Genberegning 

§ 6. Kommunalbestyrelsens pligt til at foretage ajourføring af spildevandsplanen i medfør af 

spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 4, omfatter også genberegning af et serviceniveau, såfremt 

forudsætningerne for fastsættelsen er væsentligt ændrede. 

Stk. 2. Spildevandsforsyningsselskaberne er forpligtet til at foretage genberegning af et serviceniveau, såfremt 

forudsætningerne for fastsættelsen er væsentligt ændrede. 

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021. 

Miljøministeriet, den  
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