
Workshop 2

Fokus 



• Mit overblik (og hvad jeg tror jeg har hørt/læst fra jer)

• Information om forskellige tiltag der håndterer udfordringerne

• Jeres inputs til om de virker/ ikke virker

• Binde en sløjfe 

Udfoldning af de fire udfordringer



Kommuner mangler tryghed for deres ansvar

- Manglen konkrete retningslinjer for hvordan regnvand skal håndteres medfører at det tager lang tid at 
give tilladelser, vilkår i tilladelser kan blive for strenge, projekter går i stå… bliver for dyre

- Hvad er BAT?

- Det er ikke kun kommuner 



Oplæg ved workshop i A-Åen – under Vand i Byer



Rapport fra KU (IP10)



Rapport fra KLIKOVAND



Videnblad fra KU (IP10)



Rensenotat fra Københavns Kommune

Blev introduceret sammen med Retningslinjenotatet.
(en vejledning til ansøgning om udledningstilladelser 
efter Miljøbeskyttelsesloven § 28).

Hjælp til planlæggere og 
rådgivere, men erstatter ikke den 
konkrete sagsbehandling



Administrationspraksis Skanderborg Kommune
Erstatter ikke den konkrete sagsbehandling



Spildevandskomitéen søger VUDP-midler fra DANVA til

- Praktisk anvendeligt paradigme 

- Det skal opsummere hvad der rent juridisk bør være indeholdt i en udledningstilladelse, 
og det har fokus på såvel formalia som kvalitet og kvantitet 

Spildevandskomitéen



• Det er svært at give mere konkrete lovgivningsmæssige 
retningslinjer, fordi det hele er dynamisk

• Og vi skal passe bedst muligt på vores vandmiljø med den 
viden der er 

- Regnafstrømningens kvalitet er dynamisk

- BAT – som også er en dynamisk standard

- Mangel på viden om recipienternes tilstand



Bruger I disse vejledninger/initiativer idag?



Brug for at kende recipienters tilstand og 
deres følsomhed 

▪ Ingen grænseværdier for de stoffer, der ledes ud og ingen klare 

retningslinjer for, hvordan det skal vurderes i forhold til de forskellige 

recipienters sårbarhed

▪ Mangle på viden om recipienternes tilstand

▪ Hvis der er et politisk ønske om, at vi gør noget ved tungmetaller og 

miljøfremmede stoffer, skal vi vide hvor stort et problem, det reelt er, så vi 

bruger indsats og ressourcer der, hvor de nytter noget



Skal man skele til 
emissionskrav/drikkevandskvalitetskriterier?



Rapport fra Separatvand



Regnkvalitet udviklet af DHI



Sårbarhedsnotat

Præsentation fra Vand i Byer Stormøde november 2019
v. Martin McNaughton, Kbh. Komm. 

-Et beslutningsgrundlag til at stille de 
korrekte funktionskrav til 
renseteknologier

-På screeningsniveau



Artikel fra Dansk Miljøteknologi 3. marts 2020



Troværdige operationelle kataloger med 
veldokumenterede renseløsninger 

▪ Meget fokus på ved sidste møde 

▪ Tidligere kataloger 
(jeg præsenterer et udvalg… for at have noget konkret at tage 

udgangspunkt i)

▪ Hvordan skal sådan et katalog være?



Tidligere tiltag





Renere teknologi til håndtering og 
rensning af separat regnvand



Filterjordskatalog



Katalog fra Gentofte Komm./ Novafos



Producenters egen dokumentation 



Teknologioversigt fra Hillerød Forsyning 
(under udarbejdelse af Orbicon) 


