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Byernes kloaksystemer har eksisteret i 150 år. I den tid er det bebyggede areal i Danmark vokset 

eksponentielt med en fordobling hver 30.–40. år. I dag udgør det bebyggede areal (inklusiv veje, 

jernbaner mv.) ca.14 % af det samlede areal, hvoraf 20-30 % er befæstet. Regnvandet afledes oftest 

til kloaksystemet, som derefter sender det hurtigt videre til nærmeste vandområde. Under kraftig 

regn bidrager overfladeafstrømning fra byens ubefæstede arealer også til afstrømningen. Flere af 

Danmarks største byer ligger ved havet og afvander hertil, hvorimod de fleste mellemstore og 

mindre byer udleder regnvandet til vandløb.  

Af historiske grunde forvaltes de regnbetingede udløb til vandløbene efter Miljøbeskyttelsesloven 

samt Spildevandsbekendtgørelsen, hvorimod de ikke er omtalt i Vandløbsloven. I den nye, 

kommende Vandløbslov bliver byernes afstrømning samt klimatilpasning formentlig inddraget, og 

udledningstilladelser forventes dermed at få fornyet fokus. Myndighedernes håndtering af 

regnbetingede udløb historisk set er lang og indviklet. I dag er det kommunerne, der giver 

udledningstilladelser for de regnbetingede udløb primært til forsyningsselskaberne, der ejer 

kloaksystemerne. Tilladelserne indeholder typisk krav vedr. vandløbskvalitet (akut og kronisk), 

hydraulik (oversvømmelse og erosion) og teknologi til overholdelse af kravene.  

Der er opstået et behov for at se nærmere på tilladelserne for at vurdere, hvordan de håndterer hhv. 

hensynet til recipienten og den samlede opgave med afvanding af byerne. Kloaksystemerne 

planlægges og dimensioneres efter retningslinjer udstukket af Spildevandskomiteen og derfor har 

Spildevandskomiteen nedsat en arbejdsgruppe (hvori forfatterne til dette indlæg er medlemmer), 

som skal udarbejde en redegørelse om emnet. Denne arbejdsgruppe har udvalgt og analyseret ca. 40 

nyere udledningstilladelser. Analysen har bl.a. vist at: 

1.          Udledningstilladelserne er meget forskellige både i form og indhold 

2. Der stilles ofte standardkrav til forureningsmæssige og hydrauliske forhold, men de er 

sjældent relateret til det konkrete vandløb, og der stilles sjældent krav om kontrol.  

3. Der ses meget sjældent på effekterne for det samlede vandløbsopland, hverken med hensyn 

til forurening eller hydrauliske påvirkninger. 

Med udgangspunkt i analysen af disse tilladelser vil vi præsentere resultaterne som ligger bag 

ovennævnte udsagn og eksemplificere hvilken betydning tilladelsernes forskellighed kan have for 

vandløbene.   


