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Overblik

Danske 
kommuner

1) Planlægning

2) Hvilke krav en kommune kan stille til en 
forsyning?

3) Det gode samarbejde mellem kommune og 
forsyning

Stil gerne spørgsmål undervejs i chatten 



Miljøbeskyttelses-
loven
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Det retlige landskab (for spildevandsselskaber)

Klimatilpasning

Vandsektorloven Betalingsloven

Serviceniveau-
bekendtgørelsen

Fastsættelse af bindende 
serviceniveau

Spildevands-
bekendtgørelsen

Spildevandsplaner

ØR-bekendtgørelsen

Økonomiske rammer og 
tillæg

TA-bekendtgørelsen

Afgrænsning hovedaktivitet

Omkostnings-
bekendtgørelsen

Finansiering af 
klimatilpasning og projekter 

uden for egne 
spildevandsanlæg

Dokumentation og 
offentlighed

Forsyningssekretariatets 
tilsyn

*Der er også mulighed for at lave klimatilpasning efter andre regler – fx vandløbsloven eller kystbeskyttelsesloven
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Proces

Fastsættelse af 
serviceniveauer med 
serviceniveaubekendtgør
elsen

Planlægning Etablering 
Spildevandsselskabet 
søger om endeligt tillæg 
til sin økonomiske ramme

Projektering Tillæg
Projektet konkretiseres.

Der indgås evt. aftale om 
klimatilpasningsprojektet

Klimatilpasningsprojekt 
etableres

Serviceniveau-
bekendtgørelsen

Omkostnings-
bekendtgørelsen

ØR-
bekendtgørelsen

Teknik

Jura
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Planlægning og 
serviceniveau-
bekendtgørelsen 

1) Planlægning

2) Hvilke krav en kommune kan 
stille til en forsyning?

3) Det gode samarbejde mellem 
kommune og forsyning
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1.Serviceniveaubekendtgør
elsen

Serviceniveaubekendtg
ørelsens trin 1-6

1. Serviceniveau-
bekendtgørelsen

3. Anden 
planlægning

2. Supplerende 
tiltag

Klimatilpasning uden 
fulde beregninger

Kommuneplan-
lægning og 
lokalplanlægning

4. Andre 
projekter?

Andre krav til 
spildevandsselskaber? 
Fx i udlednings-
tilladelser
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Snitflader i det retlige landskab

Planlægning af 
klimatilpasning

Serviceniveau-
bekendtgørelsen

Kommune-
planer og 

lokalplaner

Omkostnings-
bekendtgørelsen
(fx 5 %-reglen)

Miljøbeskyttelses
lovens regler om 

spildevands-
tilladelser (fx 
udledning og 

tilledning)

Anden regulering 
(fx naturbeskyttel-

sesloven og 
vandløbsloven)
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Serviceniveaubekendtgørelsen § 2, stk. 1:

• ”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.” 

Hvad er et serviceniveau?

Serviceniveau-
bekendtgørelsen
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• Spor A: Kommunen fastsætter serviceniveauet eller

• Spor B: Kommunen pålægger i spildevandsplanen 
spildevandsselskabet at fastsætte serviceniveauet

Serviceniveauet kan altid fastsættes til enten en 
femårshændelse (separatkloakeret område) eller en tiårs 
hændelse (fælles kloakerede områder) uden 
samfundsøkonomiske beregninger (skrift 27).

Hvad med en politisk beslutning om separatkloakering?

Hvem fastsætter serviceniveauet?

Serviceniveau-
bekendtgørelsen
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• Kommunalbestyrelsen fastsætter serviceniveauet i 
spildevandsplanen

• Serviceniveauet fastsættes for geografisk afgrænsede 
områder

• Serviceniveauet skal fastsættes efter den 
samfundsøkonomiske metode.

• Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre fastsatte 
serviceniveauer og de kortlægninger, data, beregninger 
og vurderinger, som er lagt til grund for fastsættelsen af 
serviceniveauer eller de væsentligste dele heraf, på 
kommunens hjemmeside.

Spor A:

Serviceniveau-
bekendtgørelsen
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Spor A : Kommunen fastsætter serviceniveauet

Serviceniveauer

Serviceniveaubekendtgør
elsens trin 1-6

Beregning
Vedtagelse af 
tillæg

Tillægget til 
spildevandsplanen 
offentliggøres

Tillæg Offentliggørelse
Der skal udarbejdes et 
tillæg til 
spildevandsplanen, jf. 
spildevandsbekendtgørel
sens § 6, nr. 1.

Tillægget til 
spildevandsplanen 
vedtages – fx i Teknik-
og Miljø udvalget

Hvad med miljøvurderinger?
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1. Grundlag for risikokortlægning
• Udarbejdelse af oversvømmelseskort
• Udarbejdelse af værdikort

2. Risikokortlægning

3. Beregning af de forventede gennemsnitlige årlige 
skadesomkostninger, uden at der gennemføres 
klimatilpasning

4. Omkostninger ved forskellige mulige løsningstiltag og 
tilhørende max-samfundsøkonomiske gevinst 
v/serviceniveauer (traditionelle og alternative løsninger)

5. Gevinst ved klimatilpasning

6. Beregning af nettonutidsværdi

Den samfundsøkonomiske metode – Seks trin

Serviceniveauer
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• Spildevandsselskabet fastsætter serviceniveauet og 
offentliggør det på sin hjemmeside

• Serviceniveauet fastsættes for geografisk afgrænsede 
områder

• Serviceniveauet skal fastsættes efter den 
samfundsøkonomiske metode.

• Spildevandselskabet skal offentliggøre fastsatte 
serviceniveauer og de kortlægninger, data, beregninger 
og vurderinger, som er lagt til grund for fastsættelsen af 
serviceniveauer eller de væsentligste dele heraf, på 
selskabets hjemmeside

Spor B:

Serviceniveaubek
endtgørelsen
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• Spor A: Kommunens pligt til at ajourføre 
spildevandsplanen omfatter også pligten til at genberegne 
serviceniveauet, når der sker ændringer i 
forudsætningerne for beregningen.

• Spor B: Spildevandsselskabet skal genberegne 
serviceniveauet, når der sker ændringer i 
forudsætningerne herfor.

Genberegning

Serviceniveau
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• Samspil med byudvikling og lokalplanlægning – hvor tidligt 
kan man egentlig lægge sig fast på et løsningstiltag?

• Spildevandsselskabet er ikke bundet af den løsning, der er 
regnet på. Men hvad så? 

Erfaringer og særlige opmærksomhedspunkter

Serviceniveauer
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2. Supplerende tiltag

Serviceniveaubekendtg
ørelsens trin 1-6

1. Serviceniveau-
bekendtgørelsen

3. Anden 
planlægning

2. Supplerende 
tiltag

Klimatilpasning uden 
fulde beregninger

Kommuneplan-
lægning og 
lokalplanlægning

4. Andre 
projekter?

Andre krav til 
spildevandsselskaber? 
Fx i udlednings-
tilladelser



17

• 5-% reglen i omkostningsbekendtgørelsens § 3, stk. 4, muliggør 
klimatilpasning uden den fulde beregning

• Hvad er supplerende tiltag?

5 %-reglen

Klimatilpasning 
uden beregning
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Supplerende tiltag

18

Spildevandsledning
Spildevandsledning

Regnvandsledning

Forhøjet kantsten

Separeringsprojekt
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• Reducerer skadesomkostningerne fra tag- og overfladevand som er 
spildevandsselskabets ansvar og ikke at øge serviceniveauet for området generelt 
(nr. 1).

• Kommunen skal have tilladt det i spildevandsplanen (nr. 2).

• Supplerende tiltag skal udføres sammen med et andet projekt (hovedprojektet), og 
anlægsomkostningerne til de supplerende tiltag må højst udgøre 5  % af 
anlægsomkostningerne til hovedprojektet (nr. 3).

• Det supplerende tiltag skal indebære en samfundsøkonomisk nettogevinst (nr. 4).

• Tiltaget skal være selskabsøkonomisk omkostningseffektivt (nr. 5).

Omkostningsbekendtgørelsens § 3, stk. 4, nr. 1-5

Supplerende tiltag
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3. Anden planlægning

Serviceniveaubekendtg
ørelsens trin 1-6

Serviceniveau-
bekendtgørelsen

Anden 
planlægning

2. Supplerende 
tiltag

Klimatilpasning uden 
fulde beregninger

Kommuneplan-
lægning og 
lokalplanlægning

Serviceniveaubekendtg
ørelsens trin 1-6

1. Serviceniveau-
bekendtgørelsen

3. Anden 
planlægning

2. Supplerende 
tiltag

Klimatilpasning uden 
fulde beregninger

Kommuneplan-
lægning og 
lokalplanlægning

4. Andre 
projekter?

Andre krav til 
spildevandsselskaber? 
Fx i udlednings-
tilladelser
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Planhierakiet

Planlægning

RAMMESTYRINGSPRINCIP

LANDSPLANLÆGNING

Landsplandirektiver

Nationale interesser

Sektorplanlægning 

KOMMUNE-
PLANLÆGNING

LOKAL-
PLANLÆGNING

Spildevands-
plan
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• Gælder fremadrettet

• Ikke handlepligt

• Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte

LOKALPLANENS 
RETSVIRKNINGER
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• Emnekataloget i planlovens § 15, stk. 2, nr. 1 – 29 opregner 
udtømmende, hvad der kan reguleres i en lokalplan.

• Klimalokalplaner (fx reservation af et areal til opmagasinering af 
vand)

• § 15, stk. 2, nr. 19 og stk. 10: I oversvømmelses- eller 
erosionstruede områder: krav om afværgeforanstaltninger, fx 
regnvandsbassiner eller krav til sokkelkoter.

• Uden for denne type områder: 

• Fx krav om ubefæstede arealer eller krav om grønne tage 
for at optage og forsinke regnvand

Planlægning generelt

Planlægning
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Andre krav?

Serviceniveaubekendtg
ørelsens trin 1-6

Serviceniveau-
bekendtgørelsen

Anden 
planlægning

2. Supplerende 
tiltag

Klimatilpasning uden 
fulde beregninger

Kommuneplan-
lægning og 
lokalplanlægning

Serviceniveaubekendtg
ørelsens trin 1-6

1. Serviceniveau-
bekendtgørelsen

3. Anden 
planlægning

2. Supplerende 
tiltag

Klimatilpasning uden 
fulde beregninger

Kommuneplan-
lægning og 
lokalplanlægning

4. Andre 
projekter

Andre krav til 
spildevandsselskaber? 
Fx i udlednings-
tilladelser
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Andet hovedformål end håndtering af tag- og 
overfladevand

Andre projekter

Omkostningsbekendtgørelsens § 3, stk. 5:

”Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for udgifter til projekter, som har 
en afledt effekt i form af forhøjelse af serviceniveauet for 
håndtering af tag- og overfladevand eller reduktion 
skadesomkostninger fra tag- og overfladevand, men hvis 
hovedformål er at leve op til et andet statsligt eller kommunalt 
fastsat, pålagt eller godkendt mål, forudsat at 
spildevandsforsyningsselskabet redegør for, hvad der er
hovedformålet, og dokumenterer, at de pågældende tiltag ikke er 
dimensioneret større end nødvendigt for at leve op til det andet 
statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål.”

A0



Slide nummer 25

A0 Hvordan er dette et krav?
Forfatter; 2022-11-25T18:09:20.801

A0 0 Jeg har skiftet det ud, så der i stedet står "andre" projekter".
Forfatter; 2022-11-27T09:40:54.120
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• Hvad betyder § 3, stk. 5?

• Håndtering af vilkår i udledningstilladelser?

• Reduktion af bypass? 

NB: Der kan stadigvæk være krav om indgåelse af aftale i 
overensstemmelse med omkostningsbekendtgørelsen.

Andet hovedformål

Andre projekter
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Hvilke krav kan en 
kommune stille til en 
forsyning?

1) Planlægning af klimatilpasning og 
serviceniveaubekendtgørelsen fra 
en juridisk synsvinkel

2) Hvilke krav kan en kommune 
stille til en forsyning?

3) Det gode samarbejde mellem 
kommune og forsyning
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• Kommunalbestyrelsen kan bede spildevandsselskabet om 
for egen regning at udarbejde eller opdatere 

• et oversvømmelseskort og 

• oplysninger om sandsynlighed for oversvømmelser som følge 
af kapacitetsproblemer, herunder om forebyggende tiltag til 
afhjælpning og et overslag over økonomiske udgifter hertil.

• U: Spildevandsselskabet allerede har udleveret et kort, 
der opfylder kravene i serviceniveaubekendtgørelsens 
bilag 1

Data:

Serviceniveau



Spørgsmål 1
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Tre konkrete spørgsmål 

Spørgsmål 2 Spørgsmål 3

Kan en kommune ved en 
politisk beslutning afgøre, 
hvilken løsning der skal 

laves?

Kan en kommune kræve en 
bestemt løsning i en 

lokalplan?

Kan en kommune kræve en 
bestemt løsning i en 
udledningstilladelse?

A0



Slide nummer 29

A0 Gode spørgsmål. Har vi tjekket spørgsmålene med Marie? Tænker særligt på spm om udledningstilladelser
Forfatter; 2022-11-25T18:04:53.395

A0 0 Se svar i mail.
Forfatter; 2022-11-27T09:49:36.974
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Det gode samarbejde 
mellem kommune og 
forsyning

1) Planlægning af klimatilpasning og 
serviceniveaubekendtgørelsen fra 
en juridisk synsvinkel

2) Hvilke krav kan kommune stille til 
en forsyning?

3) Det gode samarbejde mellem 
kommune og forsyning
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Forholdet mellem 
parterne

X-Kommune

X-Forsyning 
Holding A/S

X-Forsyning 
Vand A/S

X-Forsyning 
Spildevand A/S

X-Service A/S
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• Tidlig inddragelse og dialog mellem kommune og 
spildevandsselskab

• Forståelse af hinandens virkelighed: 

• Er kommunen fx klar over hvilke krav, der er til forsyningernes 
klimatilpasning?

• Forstår kommunen den økonomiske regulering af 
spildevandsselskaberne?

• Forstår spildevandsselskabet kommunens ønsker og 
prioriteringer?

Det gode 
samarbejde



33



34

Tre gode råd

1) Tal sammen mellem spildevandsselskab og kommune, om 
I ønsker at vælge spor A eller B, og om I vil bruge 5 %-
reglen i jeres spildevandsplanlægning.

2) Inddrag forsyningen i byudvikling og lokalplanlægning for 
bedre processer og dialog om løsninger.

3) Overvej om serviceniveaubekendtgørelsen er den rette vej 
for jeres projekt – har det fx andet hovedformål end 
håndtering af tag- og overfladevand?
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Mob: +45 52344251
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Line Markert rådgiver virksomheder, ejere og myndigheder i tæt 
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Mads Peter Rosenius Olsen rådgiver generelt om kommuners og 
havnes samt energi- og forsyningsselskabers retsforhold, herunder om 
hjemmelsspørgsmål, organisering af opgaver, indgåelse af aftaler, 
håndtering af tvister mv. Mads har desuden særlig indgående erfaring 
med klimatilpasningsprojekter.

Karriere
Advokatfuldmægtig, Horten, 2019
Ba.jur., Horten, 2019
Stud.jur., Molt Wengel Advokatpartnerselskab, 2017-2019

Uddannelse
Cand.jur., Københavns Universitet, 2019
Ba.jur., Københavns Universitet, 2017

Specialer
Energi, forsyning & infrastruktur

Mads Peter Rosenius Olsen


