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Fremtiden er over os 

Intet er mere som i de gode gamle dage, hvor vi kunne 

klare os med en 10 minutters kasseregn og opspædning 

1:2, når vi dimensionerede kloakker. Og hvor kommunens 

afl øbsafdeling levede skjult men godt, som en sær(lig), spe-

cialiseret afdeling, som ingen interesserede sig særligt for, 

men hvis arbejde der på den anden side heller ikke stilledes 

spørgsmålstegn ved. 

Kloakkerne og kloakingeniørerne levede ligesom deres eget 

liv, et eller andet sted ovre i hjørnet. Så længe nogen gad 

tage sig af dette lidt sære fagområde, som jo ikke kastede 

den store prestige af sig, og så længe der ikke var alt for 

mange sammenbrud i kloakkerne - særligt ikke de spek-

takulære sammenbrud, hvor biler forsvandt i store huller 

under vejbelægningen - så var alle egentlig nogenlunde 

tilfredse.

Sådan er det ikke mere!

Kloakingeniørernes verden er blevet en del større, og ud-

fordringerne meget bredere. Der stilles stadig større krav, 

både fra myndighederne og fra kunderne. VRD opstiller en 

stram og ambitiøs tidsfrist for opnåelse af god økologisk 

tilstand i vandløbene, funktionspraksis skærper kravene 

til kloakkernes formåen, det politiske system ønsker større 

effektivitet, borgernes forståelse for og accept af oversvøm-

melse af deres kældre er faldende. Det bliver stadig vanske-

ligere at fi nde plads til etablering af større afl øbsanlæg, dels 

er der simpelthen ikke mange ledige arealer at disponere 

over, og dels er der mange myndighedsmæssige bindinger, 

der skal tages højde for, herunder beskyttede naturtyper, 

fredninger, habitatområder m.m.  

Dertil kommer, at klimaændringer nu ikke mere kun er 

noget der diskuteres blandt forskere, nu er det almindelig 

anerkendt, at ændringer i klimaet er noget der skal tages 

Fremtidens kloakker ...

højde for, når der planlægges og projekteres større in-

frastrukturprojekter.

Kloakingeniørerne er altså blevet tvunget ud af ska-

bet – på godt og ondt. Vi skal nu agere i et helt andet 

rum hvor vi er nødt til at være meget mere synlige. De 

mål, vi arbejder hen imod, og som resultatet af vores 

indsats vil blive sammenlignet med, kan ikke nås af 

kloakingeniører alene. Vi må samarbejde med andre 

forvaltninger, søge indfl ydelse på andre planområder 

og medvirke til at skabe en fælles kurs.  Klimaændrin-

ger fordrer, at vi træffer proaktive beslutninger, som 

er funderet i et meget langt tidsperspektiv. Evnen til at 

håndtere interessenter i bred forstand – borgere, myn-

digheder, organisationer, politikere osv. - er blevet en 

hel central kompetence.

Kort sagt, er kloakingeniørens verden blevet større og 

noget mere multidisciplinær. 

Forhåbentlig kan dette bidrage til at gøre faget mere 

attraktivt, spændende og prestigefyldt, og dermed til at 

rekrutering og fastholdelse af dygtige engagerede plan-

læggere, teknikere og projektledere i branchen gøres 

lettere fremover. Også af den grund har vi en interesse 

i synlighed. Vi ved selv, at faget er interessant og udfor-

drende, men at få dette budskab formidlet til omverde-

nen er endnu en fælles udfordring.

Der er brug for nye værktøjer og nye måder at anskue 

opgaverne på. På den kommende temadag vil en række 

emner blive taget op, som forhåbentlig kan bidrage 

til udvide horisonten og give inspiration til løsning af 

de spændende udfordringer, som fremtidens kloakker 

tilbyder. 

Vel mødt til temadag på Nyborg Strand d. 24. maj 2007.
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EVA-udvalg indbyder til Temadag

Fagre nye Kloakverden … 
Torsdag den 24. maj 2007, Hotel Nyborg Strand

Klimaændringer, Vandrammedirektiv, Kommunesammenlægning … og oveni en ny Vandreform. Hvordan skal 

Kloakforsyningerne agere i denne ”Fagre nye Kloakverden”? Hvilke trends tegner der sig for fremtiden, og kan vi 

se frem til at få nye værktøjer i værkstøjskassen??

DANVA afholdt den 26. marts 2007 en konference om den nye Vandreform, som ifølge DANVA er et udtryk for, 

at en ny kultur har udviklet i vandsektoren, hvor der sættes større fokus på økonomi og effektivitet. Får dette betyd-

ning for miljø og borgerservice, som ellers er fokusområder inden for afl øbsteknikken?

DANVA er overordnet tilfreds med det politiske forlig – på temadagen forklares hvorfor. I øvrigt præsenteres 

hovedlinierne i Vandreformen samt foreningens syn på tvungen benchmarking og prisloft, Forsyningssekretariatets 

og Kontaktudvalgets fremtidige roller m.v.

Klimaændringer forventes at medføre øgede nedbørsmængder, højere vandstand i havene – og formentlig også højere 

grundvandsstand. Begrebet klimatilpasning over for større hydraulisk belastning af kloaksystemer, højere vandstand 

i recipienterne samt større risiko for indsivning af uvedkommende vand er derfor aktuelt genstand for en del udvik-

lingsarbejder, som vi håber på at kunne præsentere resultaterne af på en kommende temadag.

I mellemtiden har vi allerede en funktionspraksis (Skrift 27) og uvedkommende vandmængder at skulle forholde os 

til. På denne temadag præsenteres et forslag til kontrolregel, som på basis af antallet af observerede oversvømmelser 

afgør, om kravene i Skrift 27 er overholdt eller ej. Og der sættes fokus på reduktion af uvedkommende vand i kloak-

systemer; dels fejlkoblinger af spildevand til regnvandssystemer, dels indsivning af regnvand til spildevandssystemer 

som blandt andet er en meget væsentlig problemstilling i forbindelse med centralisering af spildevandsrensningen.

Universiteterne og ATV har i efterhånden en del år beskæftiget sig med ”Fremtidens kloaksystem”. Nu har én 

Kloakforsyning meldt rent ud: ”Separat – Det er klart!” – et motto, Aalborg Kommune har indarbejdet i deres 

”Vision 2100” for Kloakforsyningen. På temadagen præsenteres indholdet af Vision 2100, som skal realiseres via 

to omdrejningspunkter: Central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

Hvilke kommentarer afføder dette fra Aalborg Universitet, hvor en videnskabelig medarbejder er citeret i Ingeniøren 

for, at ”Regnvand skal renses for milliarder”? Og kan universitetsverdenen i øvrigt præsentere os for eksempler på 

håndtering af regn- og spildevand i udlandet, som vi kan drage fordel af i Kloak-DK? Eller udnytter vi ikke i forvejen 

det fulde potentiale i de eksisterende teknologier?

Også på andre områder tages nye teknologier i anvendelse i disse år – eksempelvis GPS. Bliver det modtaget som en 

hjælp eller tegn på overvågning, når eksempelvis driftspersonalet udstyres med GPS på deres biler – eller når kom-

munale tømningsordninger implementeres med et GPS-baseret system til registrering og administration? 

Er der behov for at formulere en egentlig GPS-politik for Kloakforsyningen?

Endeligt er betydningen af kommunalreformen ved at slå igennem hos de mange sammenbragte Kloakforsyninger. 

At det ud over nye udfordringer også åbner nye muligheder via en styrkelse af det faglige miljø – det præsenteres et 

eksempel på.

EVA-udvalget indbyder hermed til temadag om, hvordan de nye Kloakforsyninger agerer inden for rammerne af 

deres ”Fagre nye Kloakverden”.
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  9:30 Kaffe/te og rundstykker 

10:00 Velkomst og indledning  Jimmy Christensen

  EVA-udvalget

10:05 Vandreformen – Konsekvenser for Kloakforsyningerne
 Hvilken betydning får Vandreformen for Kloakforsyningerne? 

 Hvad mener DANVA’s om Forsyningssekretariat, Kontaktudvalg, 

 tvungen benchmarking, adskillelse af Drift og Myndighed, Carl-Emil Larsen 

 Miljø- og Energiledelse, Teknologiudviklingsfond samt Prisloft? DANVA 

10:35 Kloakforsyningens Vision 2100 (Separat – Det er klart!)
 Hvorfor har Kloakforsyningen valgt, at Aalborg Kommune skal være 

 separatkloakeret inden år 2100 – og hvordan er det realistisk? 

 Hvordan sikres den rette fremdrift inden for en så lang tidshorisont?  Bjarne Nielsen

 Kloakforsyningens Vision 2100 præsenteres. Aalborg Kommune

11:05 Pause

11:20 Kontrolregel for kravoverholdelse vedr. oversvømmelser fra afl øbssystemer
 Der er nu udarbejdet et forslag til en kontrolregel, som på basis af antallet af 

 observerede oversvømmelser afgør, om kravene i Skrift 27 er overholdt eller ej. 

 Dette sættes i perspektiv i forhold til øget belastning som følge af klimaændringer, Niels Bent Johansen

 øget befæstelse etc. Københavns Energi

 

11:45 Jagten på det uvedkommende vand
 Hvorfor er opsporing og frakobling af uvedkommende vand så væsentligt, 

 når spildevandsrensningen centraliseres? Metoder og erfaringer præsenteres. 

 Hvad er omfanget af fejlkoblinger af spildevand til regnvandskloak? 

 Hvordan opspores de – og ligger fejlene typisk på den offentlige eller  Ulrik Højbjerre

 private del af kloaksystemet? EnviDan 

12:10 Frokost

13:20 Er tryksatte systemer fremtidens kloaksystem?
 Fordele og ulemper ved tryksat kloakering i såvel anlægs- som driftsfasen. 

 Kan erfaringer fra tryksat kloakering i det åbne land med fordel anvendes ved 

 kloakering i byområder – eksempelvis ved høj grundvandsstand, 

 dårlige jordbundsforhold m.v.?  NN

Program 
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13:45 Overblik over den mobile Kloakforsyning

 Fordele og fordomme knyttet til anvendelse af GPS-teknologi i Driftspersonalets biler. 

 Bør Kloakforsyningen formulere en GPS-politik?  Niels Drewes

 Præsentation af et GPS-baseret system til administration af tømningsordninger. Informi GIS 

14:10 Pause 

14:30 En sammenbragt Kloakforsyning ser fremad …

 Kommunesammenlægningen har styrket det faglige miljø i den 

 sammenbragte Kloakforsyning. Hvordan udnyttes det til at løfte større 

 opgaver –  og øge kvaliteten af samarbejdet med eksterne samarbejdsparter?  

 Og hvordan gør Kloakforsyningen bedst brug af de EDB-værktøjer,  Kjartan G. Ravn

 der stilles til rådighed? Vejen Kommune 

15:00 Kloakforsyning … betragtet fra en universitetsverden

 ”Regnvand skal renses for milliarder” – var det et fejlcitat, 

 eller er der noget om snakken? 

 Hvor rent er overfl adevand, og hvordan vil forureningsindholdet udvikle 

 sig i såvel overfl adevand som spildevand i fremtiden?  Jes Vollertsen

 Hvordan ser fremtidens kloaksystem ud ifølge universitetsverdenen? Aalborg Universitet

15:30 Afsluttende bemærkninger Jimmy Christensen

  EVA-udvalget

15:40 Farvel og kom godt hjem 

Deltagergebyr:   kr. 1100,- for medlemmer af EVA-udvalget, kr. 1250,- for øvrige, 

 kr. 500 for studerende. Deltagelse i øvrigt i h.t. IDAs regler.  

Tilmelding:   IDAs mødetilmelding, tlf. 33 18 48 18, senest 21 maj 2007.
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Ferskvandscentret:  

23. - 24. maj 2007 Tilsyn med anlægsarbejder – OBS! Nye datoer

31.  maj - 1. juni 2007 Planlægning af kloakfornyelse

6. juni 2007 Kommunesammenlægning – status og nye udfordringer

13. juni 2007 Idéfasen i Miljømålsloven – hvad gør vi? Overfl adevand, Natura 2000 m.v.

14. juni 2007 IT– og GIS-strategi og -værktøjer i kloakforsyningen - ny dato!

13. september 2007 Funktionspraksis for afl øbssystemer

20. - 21. september 2007 EUs udbudsregler

4. - 5. oktober 2007 Håndtering af regnafstrømning

22. - 23. oktober 2007 Drift af pumpestationer 2

22. - 23. oktober 2007 Grønne regnskaber

25. - 26. oktober 2007 Vision og mål i kloakforsyningen

1. - 2. november 2007 Revision af spildevandsplanen

7. - 08. november 2007 Grundlæggende hydraulik

15. november 2007 Miljøfarlige stoffer i udledninger – temadag

20. - 21. november 2007 Partnering i spildevandssektoren

22. - 23. november 2007 IT i kloakforsyningen

DANVA:  

22. maj 2007 Vandrammedirektivet – Idéfase-vejledning

31. maj 2007 Ledningsdata: DAN-DAS og DAN-VAND

20. juni & 25. okt. 2007 Processen frem til udskillelse af forsyninger

18. - 19. september 2007 Procesbenchmarking Kick-Off 2007

IDA:  

21. juni 2007 Langsigtet indsats for bedre vandmiljø – resultater fra Godtfredsensudvalget

6. novenber 2007 Vandmiljøkonferecne 2007

EVA:  

6.-7. november 2 dages miljøkonference afholdes sammen med IDA.

7. februar 2008 Endnu ikke programlagt

15. maj 2008 Endnu ikke programlagt

30. oktober 2008 Endnu ikke programlagt

Teknologisk Institut, Taastrup:  

13. - 14. juni 2007 RC-dage

Kalender



Kampen mod rotter skal 
ikke føres fra Christiansborg

Overskriften henviser til en pressemeddelelse, som 
DANVA udsendte den 24. januar 2007. Heri refereres 
til det af SF fremsatte lovforslag til ændring af 
miljøbeskyttelsesloven, hvoraf det fremgår, at det 
skal være Miljøministeren der fremover skal fastsætte 
regler for opsætning af rottespærrer i kloakkerne.

Af Kristian Friis, 
DANVA

DANVA’s holdning hertil er ganske 

klar: Vi mener, at det fortsat bør være 

fagfolkene i kommunerne og ikke po-

litikerne på Christiansborg, der fører 

kampen mod rotterne. Forstået såle-

des, at det er kommunerne der står for 

rottebekæmpelsen, og kloakforsynin-

gerne der står for driften af kloaksy-

stemerne i offentligt areal.

DANVA’s hovedsynspunkter kan kort 

udtrykkes således:

• DANVA fi nder det rigtigt, at et ska-

dedyr som rotten bekæmpes også 

i kloaksystemerne, både på privat 

grund og i de offentlige systemer.

• Det er fi nt, at der fi ndes lokale 

løsninger, hvor forsyningen og 

kommunen arbejder sammen om 

opgaven.

• Forsyningerne har ansvaret for drift 

af de offentlige kloaksystemer og 

kan dermed frit vælge den strategi 

man fi nder bedst.

• DANVA som interesseforening ser 

verden med forsyningernes briller.

Lovforslaget fra SF

Lovforslaget, der er fremsat af SF, har 

nummer L92 og vil kunne fi ndes i sin 

fulde ordlyd på Folketingets hjem-

meside.

I korthed går forslaget ud på, at 

Ministeren skal fastsætte regler om 

opsætning af rottespærrer i spilde-

vandssystemer med det formål at 

begrænse hidtidige rottegener ved ob-

ligatorisk indførelse af rottespærrer.

Baggrunden er, at SF med udgangs-

punkt i initiativer med rottespærrer 

i 3 kommuner, har den opfattelse, at 

der ske et paradigmeskift med hensyn 

til rottebekæmpelsen, så der til gavn 

for miljøet anvendes mindre gift til 

denne bekæmpelse.

Det forventes, at bemyndighedsbe-

stemmelsen udmøntes i tiltag så som:

• At der opsættes rottespærrer i gen-

nemløbs og eller skelbrønde i kloak-

systemet.

• At der foretages en tidsmæssig prio-

ritering for dette, så systemet først 

indføres i bydele med sygehuse, in-

stitutioner, skoler, fødevarevirksom-

heder m.m.

• At der i spildevandsplanernes afsnit 

om renovering af kloaksystemet 

medtages planlægning for opsæt-

ning af rottespærrer. 

• At indsatsen skal fi nansieres af 

kloakforsyningerne over vandafl ed-

ningsbidraget.

• Det forventes at investeringen for-

rentes ved, at mængden af rotte-

skader på kloaksystemet reduceres 

væsentligt.

• Erhvervsvirksomheder skal kunne 

påbydes at anvende rottespærrer for 

egen regning.

• Grundejere kan i prioriterede bydele 

få påbud om at installere en skel-

brønd med rottespærre.

• Alle medlemmer af de kommunale 

kloakforsyninger vil over vandafl ed-

ningsbidraget bidrage til fi nansierin-

gen i de prioriterede bydele.

• At loven træder i kraft i løbet af 

2007, samt at kommunerne medio 

2008 har indført bestemmelserne i 

de kommunale spildevandsplaner.

DANVAs kommentarer:

Først og fremmest er lovforslaget 

fuldstændig overfl ødigt. Alle kloak-

forsyninger her i landet kan i dag an-

vende alle de rottespærrer de ønsker 

– de skal blot holde øje med hvordan 

økonomien til etablering og drift er 

opstået. På privat grund er der hel-

ler ikke nogen problemer. Udstyret er 

godkendt efter alle kunstens regler og 

kan frit installeres – så ”der er ikke 

noget at komme efter.”

EVA Maj 2007
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Der fi ndes allerede mulighed for bru-

gerbetaling af rottebekæmpelse/rot-

teforanstaltninger i ”bekendtgørelse 

om bekæmpelse af rotter mv.”. I 

denne bekendtgørelse, hvor det er 

fastslået at rottebekæmpelse skal ske 

for skattemidler, fremgår i kapitel 

5, at en ”kommunalbestyrelse kan 

beslutte, at der skal opkræves gebyr 

til dækning af omkostningerne ved 

den kommunale rottebekæmpelse”. 

Denne rottefond, der skal opkræves 

sammen med ejendomsskatten, kan 

kommunalbestyrelsen så lade kloak-

forsyningen administrere og dermed 

lade rotteforanstaltninger gennemføre 

sammen med kloakfornyelsen, der jo 

fi nansieres via vandafl edningsbidraget. 

DANVA vil dog anbefale, at der er 

vandtætte skodder mellem de to kasser.  

Kloakforsyningerne skal være ef-

fektive og helst endnu mere effektive. 

På forsyningernes dagsorden står der 

derfor hele tiden, hvordan driften af 

systemerne kan gøres så enkel som 

mulig. Dette kan være en af forkla-

ringerne på, at rottespærrerne ikke er 

så udbredte i det offentlige net. Klo-

akforsyningen har også ansvaret for 

funktionen af kloakken. Vi kan have 

svært ved at se, at en rotte der kom-

mer pilende igennem kloaksystemet 

har en negativ effekt på funktionen. 

Derimod vil alle hindringer være en 

ulempe for funktionen.

Vi er grundlæggende uenige omkring 

begrundelserne for denne lov. Efter 

vores overbevisning (men vi kan 

selvfølgelig blive klogere) vil der ikke 

blive sparet gift med dette forslag.

Vi må sige, at der vitterligt er tale 

om et paradigmeskift. Der står ikke 

i lovforslaget, at der skal foretages 

tiltag der kan begrænse rotternes ud-

bredelse. Der står helt klart, gentaget 

ca. 50 gange, at der skal opsættes 

rottespærrer. Hvorfor skal Christi-

ansborg nu lige bestemme, hvordan 

kloakforsyningerne skal drive kloak-

systemet, og hvordan kommunerne 

skal foretage rottebekæmpelse? Det er 

ikke kutyme her i landet, at der lovgi-

ves direkte på løsningsniveau – hvor 

er det kommunale selvstyre?

Der skal laves planer der prioriterer 

udsatte steder. Institutioner, skoler 

osv. ligger spredt ud over hele byen, 

så der kan ikke blive tale om megen 

prioritering!

Så er der hele fi nansieringsspørgsmå-

let. Det skal vel ikke være en almen 

kloakforsyningsopgave at fi nansiere 

rottespærrer til udvalgte grundejere, 

når alle betaler?

Hvordan kan det forrente sig selv, når 

rotterne efter vor overbevisning for 

langt hovedparten fi nder reder via de 

private kloakker? Kloakforsyningen 

og dennes forbrugere vil kun få udgifter.

Hvad kan forsyningerne gøre for at 

bekæmpe rotter

Rotterne bor ikke i kloakkerne, de 

anvender dem som restaurant og som 

fortov. Rotterne skal bo tørskoet. Det 

har de muligheder for at få opfyldt, 

hvis de gennem en åben samling, et 

nedbrudt rør eller et dødt stik kan 

komme ud i jorden, hvor de kan etab-

lere en redeplads.

Opgaven er derfor ret enkel. Renover 

kloakkerne, så slipper I for rotterne!

Det er derfor også glædeligt at vi kan 

konstatere, at mange forsyninger har 

fået godt gang i renoveringerne. De 

30 forsyninger der er med i DANVA’s 

benchmarkingprojekt investerede 

sidste år over 600 mill. kr. i renove-

ring. Disse kommuner overholder den 

gamle aftale fra 1994. Dette betyder 

bedre kloakker og færre rotter. Fra 

fl ere kommuner, hvor renoveringen er 

i højsædet, hører vi også om faldende 

rotteanmeldelser.

Vi ved godt at det kan være svært at 

overbevise politikerne om, at vandaf-

ledningsbidraget skal stige, fordi der 

skal renoveres. Derfor må mange for-

syninger prioritere deres renoveringer 

så de passer til pengepungen. Her kan 

det naturligvis ikke udelukkes, at det 

lokalt set kan være hensigtsmæssigt at 

supplere renovering med andre løsnin-

ger. Det har man gjort på Bornholm 

med gode resultater.

Rådet skal derfor være: Sæt fokus på 

renovering, tag den offentlige stikled-

ning med – og husk at foretage en god 

og effektiv lukning af døde stikled-

ninger.

Rotter på privat grund

Det er på privat grund vi har proble-

merne med rotter. De private afl øbs-

systemer har det generelt set ikke 

for godt. De er mange steder meget 

nedslidte og giver god grobund for 

rotternes hærgen. 

At det er her rotterne trives, bekræftes 

af mange rottebekæmpere og også fra 

Miljøstyrelsen. Det er således her der 

skal gøres en indsats.

Parcelhusejerforeningen erkender, at 

der skal gøres noget her. Så udfordrin-

gen er at få grundejerne til at priori-

tere en god og velfungerende kloak 

lige så højt som et samtalekøkken og 

en fl adskærm. Det vil hjælpe på pro-

blemet. 

Det forlyder, at der under Justits-

ministeriet er nedsat et arbejde 

omkring udvidelse af ordningen for 

EVAMaj 2007
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tilstandsrapporter ved hushandler, 

med henblik på at få en tv-inspektion 

af kloakkerne med. Dette vil være 

glædeligt, så får vi syn for sagn og en 

løftestang til at få gang i renoverin-

gen her.

Lad os samle kræfterne. Vi opfordrer 

husejernes foreninger, Miljøstyrelsen, 

KL, Dansk Byggeri og hvem der ellers 

har en relevant interesse til at sætte 

fokus på de private stikledningers 

kvalitet, til gavn for miljøet og sund-

heden.

Anvendelse af rottespærrer 

Inden beslutning om evt. anvendelse 

af rottespærrer, er der en del forhold 

som det vigtigt at være opmærk-

somme på. 

• En rottespærre kræver drift, den 

skal tilses, evt. renses og smøres. En 

stoppet rottespærre i det offentlige 

kloaksystem, der giver anledning til 

opstuvning hos fru Hansen, giver 

antagelig erstatningsansvar, jævnfør 

Aalborg-dommen, hvor kommunen 

blev dømt, da de ikke havde ved-

ligeholdt en ledning, som de godt 

vidste kunne give problemer.

• En del gamle ledninger og stik er 

ikke anlagt så de er selvrensende. 

Her må det frarådes at anvende rot-

tespærrer, da de alt andet lige vil for-

ringe den selvrensende effekt der er.

• Tag også højde for, at nogle fabrika-

ter kræver et højdespring. Dette har 

betydning for nyanlæg og evt. om-

lægning af ledningsstrækninger, hvis 

de skal anvendes på eksisterende 

systemer.

Vi skal blive klogere

Der er mange holdninger til hvem 

der har ansvaret, hvem der skal gøre 

noget ved forholdene, hvor problemet 

er osv. Der er i hvert fald 4 emner som 

det vil være godt at få en nærmere 

afklaring af.

• Betaling 
Kloakforsyningen får sine midler 

via vandafl edningsbidraget, som 

alle tilsluttede betaler. I lov om 

betaling står der, hvad disse midler 

må anvendes til. Vi vil fi nde det na-

turligt med et svar på, om rottebe-

kæmpelse hos den enkelte husstand 

må fi nansieres over kloakfondens 

midler, når det efter vor mening 

ikke har betydning for det offentlige 

kloaknets funktion. Og må der an-

vendes midler til at forbedre forhol-

dene hos enkelte lodsejere, når alle 

betaler – eller er dette en opgave for 

det skattefi nansierede område.

• Teknik 
 Det vil være hensigtsmæssigt med 

en større indsamling af drifts- og 

anlægserfaringer med anvendelse 

af rottespærrer – for derigennem at 

kvalifi cere beslutninger.

• Rotteadfærd 
 Hvordan er rottens adfærd, hvor 

langt bevæger den sig, osv. Vi skal 

vide noget mere. Det er derfor glæ-

deligt, at Skadedyrslaboratoriet har 

sat undersøgelser i værk for at klar-

lægge en del af denne problematik. 

• Statistik 
 Hvor gode er Miljøstyrelsens og de 

enkelte kommuners rottestatistik. 

Vi skal have nogle tal der kan sam-

menlignes på ens grundlag. Det vil 

også kvalifi cere debatten og beslut-

ningerne.

Afsluttende bemærkninger

Rotter skal bekæmpes. Det er en 

kommunal opgave. Afl øbssystemer 

og kloakker skal føre spildevandet 

væk. Dette skal ske i tætte ledninger, 

hvor der ikke er mulighed for rotte-

hærværk. Kloakforsyningerne skal for 

kloakfondens midler sikre funktionen 

og driften af kloaksystemerne. Fru 

Hansen skal være bevidst om sit an-

svar for hendes eget afl øbssystem – vi 

skal hjælpe hende med at få denne 

indsigt.

De der vil bruge rottespærrer, kan 

gøre det hvis de vil; men lad dem der 

ikke ønsker det slippe – derfor nej tak 

til lovindgrebet.

EVA
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Regnmålerstyregruppens fornemme-

ste opgave er netop at opretholde og 

udbygge Spildevandskomiteens lands-

dækkende net af regnmålere. 

Vi holder møde 3 gange om året – 

typisk i januar/februar, i maj/juni og 

i oktober/november. På disse møder 

diskuterer vi driften af regnmålerne, 

økonomien og udvikling af systemet. 

For nyligt har Skrift 28 også været 

forankret i udvalget, idet vi har været 

ude og fi nde sponsorer til arbejdet og 

selv lagt data og input til. 

Vi har en samarbejdsaftale med 

DMI, som dels rådgiver kommuner, 

der måtte ønske at få opstillet eller 

fl yttet en regnmåler, om placering, 

dels leverer og opstiller målerne, 

og dels opsamler og kvalitetssikrer 

regndata og lægger dem i en fælles 

database, så alle brugere har adgang 

til dem.

For nyligt har DMI testet et nyt sty-

reskab til regnmålerne for en yder-

ligere optimering af dataopsamling, 

kommunikation og varmestyring. 

Dette skete ved en forsøgsopstilling 

i Næstved med to regnmålere, der 

var stillet op ved siden af hinanden 

og med hver sin type styreskab. Sam-

menlignende data så overbevisende 

ud til gunst for det nye styreskab, og 

nye målere vil blive installeret med 

dette skab, som også ser mere drifts-

sikker ud. Dermed ikke være sagt, at 

de ”gamle” styreskabe ikke er drifts-

sikre! I øvrigt er det nye skab ikke 

Nyt fra Regnmålerstyregruppen

Af Sonia Sørensen, 
formand for udvalget

Regnmålerstyregruppen er et udvalg i IDAs 
Spildevandskomite på linie med EVA – se fi gur 1. 
I regnmålerstyregruppen tager vi os af 
Spildevandskomiteens regnmålersystem, som 
netop nu runder de 100 regnmålere placeret 
rundt omkring i de danske kommuner. 

 

Regnudvalget
Carsten Jakobsen

EVA
Ulrik Højbjerre

Regnmålerstyregruppen
Sonia Sørensen

Radarudvalget
Michael Rasmussen

Separat regnvand
Anette Henze

Plenarforsamlingen
Forretningsudvalget

Niels Aagaard

Figur 1: 
Spildevandskomiteens udvalg og formænd. 
Se også http://ida.dk/Netvaerk/Komiteer/
Spildevandskomiteen.

dyrere i drift. Se tabel 1 (side 12) for 

en overordnet sammenligning.

DMI udgiver i samarbejde med ud-

valget et årsnotat, der beskriver det 

forgangne års nedbørsstatistik og 

specielle/ekstreme hændelser. Dette 

er hidtil blevet sendt ud til systemets 

brugere, men sidste år blev det ved-

taget kun at sende dette elektronisk. 

Alle brugere burde have modtaget 

fi len nu. 

Den kan også downloades på http://

www.dmi.dk/dmi/tr07-03.pdf. 

Som det fremgår af årsnotatets over-

sigt er regnmålerne placeret ”rundt 

omkring i Danmark”, men de er 

desværre ikke JÆVNT fordelt!! 

Se fi gur 3 ( side 12). 
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Vi ved jo, at regn ikke fordeler sig 

særligt ensformigt over bare et lille 

opland, så det ville være rigtig godt 

at få Danmark spækket med regn-

målere. Dette ville give en bedre 

dimensionering af kloakkerne og en 

større viden om ændringer i nedbørs-

mønsteret. Det er også til gavn for 

kommunerne i det øjeblik der falder 

en ekstremhændelse, hvor der skal 

redegøres for dokumentation overfor 

borgere jf. bl.a. skrift 27 og forventet 

materiale fra DANVA vedr. kontrol-

regler. 

Vi har i udvalget også diskuteret ra-

dar og anvendeligheden af en lands-

dækning heraf, men her er Michael 

Rasmussen netop ved Spildevands-

komiteens plenarforsamling blevet 

formand for et udvalg vedr. radar. 

Dette udvalg hilser vi yderst velkom-

men! Udvalget er blevet placeret som 

et underudvalg til regnmålerstyregrup-

pen, men jeg vil godt understrege, at 

der ikke ligger noget ”Big Brother” i 

det. Det er blot for at understrege, at 

netop disse udvalg har en stor sam-

menknytning, og når radarudvalget 

evt. med tiden kan overgå til at være 

en driftsgruppe, ja så fusionerer vi og 

kalder os noget andet!!

 

Og hvem er vi så?

I øjeblikket er vi 5 medlemmer 

(i kommissoriet er angivet, at vi 

max. skal være 6):

Anne Laustsen, Aarhus Kommune

Sten Rostrup, Rudersdal Kommune

Jette A. Nielsen, Orbicon

Karsten Arnbjerg, COWI

Sonia Sørensen, Københavns Energi

Hvis du har spørgsmål eller 

kommentarer til vores arbejde, 

er du velkommen til at 

kontakte os!

 

 

Tabel 1. 
Sammenstilling af 
nyt og hidtidigt 
styreskab.

Figur 2. 
Årsnotatet for 2006.
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Figur 3. 
Regnmålernes 
placering i 
Danmark.
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I projektet blev der selvfølgelig rettet 

stor fokus på at forbedre den hygi-

ejniske vandkvalitet, derudover er i 

projektet holdt fokus på nedenstående 

andre meget ambitiøse målsætninger:

• Næringsstofreduktion

• Helhedsvurderinger, således der 

opnås størst mulig effekt for afl øbs-

system, renseanlæg og recipienterne 

set i forhold til de økonomiske inve-

steringer.

• At skabe adaptive løsninger for at 

forsøge at fremtidssikre løsningerne 

for f.eks. klimaforandringer og be-

folkningstilvækst

• Skrift 27

• At skabe løsninger, som kan inte-

greres i den rekreative udnyttelse af 

områderne

• Vandrammedirektivets intentioner 

implementeres i løsningerne herun-

der anvendelse af BAT og BMP.

• Den fremtidige driftsøkonomi bør 

optimeres

• Godt arbejdsmiljø.    

I perioden maj-december 2005 blev 

der gennemført et detaljeret målepro-

gram (20 målestationer) med fokus 

på vandets bakterieindhold. Af ne-

denstående skema ses den nuværende 

vandkvalitet målt i forhold til EU´s 

nye badevandsdirektiv. I skemaet 

fremgår, at der ikke er badevands-

kvalitet i Århus Å og Århus Havn. 

Mens der er badevandskvalitet i 

Brabrand sø.

Målingerne viste, at den bakterielle 

påvirkning fra kilder opstrøms de 3 

recipienter er uden væsentlige betyd-

ning efter, at disse har passeret Årselv 

Engsø. De væsentligste bakterielle 

kilder til påvirkning af den hygiejniske 

vandkvalitet  i de 3 recipienter er der-

for følgende:

• Viby og Åby renseanlæg belaster de 

3 recipienter i tørvejr og regn.

• 78 spildevandspåvirkede udløb, som 

belaster recipienten under nedbør

• 58 regnvandsudløb belaster reci-

pienterne med regnvand fra veje, 

hustage og andre befæstede 

arealer.

Metode til vurdering af 

løsningsforslag

For at kunne bestemme effekten af 

forskellige løsningsforslag blev opstil-

let matematiske modeller til beskri-

velse af vand- og bakterietransporten 

samt recipientens reaktion på de en-

kelte løsningsforslag. Modelkomplek-

set består af følgende setup:

Århus Å fra ide til planlægning, 
udførelse og implementering

I øjeblikket sker der store forandringer i Århus omkring Århus Å, 

Brabrand Sø og Århus Havn bl.a. frilægges Århus Å, de bynære 

havnearealer bliver i højere grad inddraget i byen og det 

rekreative miljø omkring Brabrand Sø bruges mere og mere af 

byens borgere.

Derfor fandt Århus Kommune det beklageligt, at vandkvaliteten 

i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn (se fi gur 1) ikke er af en 

bedre kvalitet. Selvom Århus Kommune i mange år har arbejdet 

på at forbedre vandkvaliteten sker der stadig stor udledning af 

opspædet spildevand til de 3 recipienter under regn.

Derfor opstartede Århus Kommune i 2005 projektet med at 

forbedre den hygiejniske vandkvaliteten i Brabrand Sø, Århus Å 

og Århus Havn, så den rekreative værdi omkring de 3 recipienter 

højnes og arealerne kan udnyttes på nye spændende måder af 

byens borgere.

Af Lene Bassøe, 
Vand og Spildevand, 
Århus Kommune
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1. 2 oplandsmodeller for henholds-

vis oplandet opstrøms Brabrand 

Sø og det urbane opland 

nedstrøms Brabrand Sø

2. 4 modeller for kloaksystemet 

(mouse)

3. 2 recipientmodeller for hen-

holdsvis Århus Å og Århus 

Havn/Århus Bugt

Hele modelsetuppet drives af ned-

børen på oplandet, spildevandsbe-

lastninger samt randbetingelser for 

farvandsmodellen. Oplandsmodellen 

leverer data til henholdsvis model-

len for kloaksystemet og til de 2 

recipientmodeller. De 4 modeller for 

kloaksystemet leverer data til recipient-

modellen for samtlige udløb og afl ast-

ningspunkter nedstrøms Brabrand Sø.

Status-situationen

Model-setuppet blev opstillet, således 

det afspejler den nuværende situation 

og kalibreret i forhold til resultaterne 

fra målekampagnen. Kalibreringen 

omfattede både en kalibrering af 

kloaksystemet og recipeinten udfra 

sammenhørende nedbørsdata og fl ow/

stofmålinger.

Bedømmelses-
kriterier 

Brabrand Sø Århus Å Århus Havn 

Vandkvalitet Tilfredsstillende 
/Udmærket 

Ringe, men stærkt 
forbedret 

Tilfredsstillende 
/Udmærket 

Vandsport mulig J a Ja J a 
Æstetiske forhold F orbedret Stærkt forbedret forbedret 

Plan

 

Alger (sigtedybde) Uændret U ændret U ændret 
 

Tabel  1.  
Den nuværende 
vandkvalitet i 
de 3 recipienter.

Figur 1.   De 3 recipienter og det valgte løsningsscenario.
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Vedrørende recipeintmodellen er en 

anvendt en henfaldskonstant på 90% 

på 48 timer. Denne konstant beskri-

ver med hvilken hastighed bakteri-

erne dør. Når beregningsresultaterne 

sammenlignes med resultaterne fra 

målekampagnen giver den anvendte 

henfaldskonstant god overensstem-

melse mellem målte og beregnede 

data.

Løsningsscenarier

Der blev opstillet 7 løsningsscenaerier, 

som giver en forbedret vandkvalitet 

gradvist fra scenarie 1 – 7. For alle 

7 scenarier gælder, at der opnås ba-

devandskvalitet i Brabrand Sø og til 

dels i Århus Havn. Desuden vil vand-

kvaliteten i Århus Å blive væsentlig 

forbedret. I de forskellige løsnings-

scenaerier varierer afl astningerne til 

recipienten fra 1 overløb pr. 4 år til 

6 overløb pr. år. 

Ved en reduktion af antallet af afl ast-

ninger til 1-2 udledninger pr. år kan 

opretholdes et ønsket badevandskva-

litet, hvorimod 5-6 afl astninger pr. år 

vil give voldsomme problemer med at 

overholde kravene til badevand.

De forskellige løsningsscenarier 

indeholdt etablering af bassiner til 

opmagasinering af urenset opspædet 

spildevand, som ledes tilbage i 

afl øbssystemet og hen på renseanlæg-

get, når afl øbssystemet og renseanlæg-

get har den fornødne kapacitet. 

Ligeledes indeholder nogle af løsnings-

forslagene også hygiejnisering af det 

rensede spildevand fra renseanlæg-

gene i Viby og Åby og hygiejnisering 

af overløbsvand fra et par opmaga-

sineringsbassiner på afl øbssystemet. 

For samtlige scenarier vil en samlet 

styrestrategi for renseanlæg og afl øbs-

systemet sikre en optimal udnyttelse 

af lednings- og bassinkapaciteten og 

sikre det mest optimale indløbsfl ow på 

renseanlæggene.

Løsningerne indeholder følgende:

• Samlet bassinstørrelse mellem 

27.000 og 148.000 m³ fordelt på 

2-13 bassiner.

• Etablering af supplerende efterkla-

ringstanke på 2 renseanlæg

• Hygiejnisering af overløbsvand fra 

bassiner 1-2 steder

• Hygiejnisering af renset spildevand 

ved renseanlæg 1-2 steder

• Anlægsøkonomi mellem 175 mio 

– 600 mio kr.

Valgt løsningsscenarie

Af fi gur 1 ses det valgte løsningsscena-

rier, som inderholder følgende:

• Samlet bassinstørrelse på 54.000 m³ 

fordelt på 9 bassiner

Tabel 2.
Den forventede 
fremtidige 
vandkvalitet i 
de 3 recipienter.

Bedømmelses-
kriterier 

Brabrand Sø Århus Å Århus Havn 

Vandkvalitet Tilfredsstillende Ringe Ringe 
Vandsport mulig J a Nej N ej 
Æstetiske forhold Ikke acceptable Ikke acceptable Ikke acceptable 

Status

 Alger (sigtedybde) Sigtedybde < 1m S igtedybde < 1m S igtedybde < 1m 
 

• Etablering af supplerende efterkla-

ringstanke på 2 renseanlæg

• Hygiejnisering af overløbsvand fra 

2 bassiner

• Hygiejnisering af renset spildevand 

ved 2 renseanlæg

• Anlægsøkonomi 340 mio. kr. 

Denne løsning vurderes, at give mest 

miljø for pengene samtidig med, at 

løsningen vil resultere i en udmærket 

badevandskvalitet i Brabrand Sø, en 

udmærket badevandskvalitet i Århus 

havn og en væsentligt forbedret vand-

kvalitet i Århus Å. Af nedenstående 

tabel 2 ses en skematisk opgørelse 

af de opnåede effekter, hvilket kan 

sammenlignes med kvalitet i dag jf. 

tabel 1 (side 15).

Der er ikke opnået badevandskvali-

tet i Århus Å i det valgte scenarie, da 

det vurderes at være forbundet med 

uforholdsvis store udgifter. Ligeledes 

vil dette kræve så store bassinvo-

lumnier, at det rent anlægsteknisk er 

næsten umuligt at gennemfører. På 

fi gur 2 ses dog forbedringerne for 

Århus Å på 2 udvalgte lokaliteter. 

Af fi guren ses, at fremover vil E.coli-

koncentrationen være under 1000 

E-coli/100 ml i ca. 90 % af tiden, 

hvilket kun er tilfældet i 2-5 procent 

af tiden i dag.
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Implementering

Projektet skal gennemføres, så alt står 

færdigt ved udgangen af 2010, så i 

øjeblikket er vi i gang med at sende de 

første udbud ud, hvorefter der venter 

en aktiv periode med mange store 

anlægsprojekter udover de normale 

kloakerings- og saneringsprojekter, 

som jo også skal gennemføres med 

samme bevågenhed.

Undervejs i projektfasen skal sidste 

del af projektet opstartes, hvor vi skal 

undersøge potentialet for yderligere 

optimering af udnyttelsen af afl øbs-

systemet og indløbet på renseanlæg-

get, så der afl astes mindst muligt fra 

afl øbssystemet og behandles mest 

muligt vand på renseanlæggene. Af-

lastningerne ude i afl øbssystemet vil 

vi gerne kontrollere, så disse sker med 

mindst mulige konsekvenser for mil-

jøet, derfor skal vi have opbygget mo-

delbaseret online-styring af spjæld og 

pumper. Men det er jo en helt anden 

spændende historie, som jeg gerne vil 

fortælle om senere.

 

Figur 2.  Den nuværende og fremtidige vandkvalitet i 2 udvalgte punkter i Århus Å.
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En ny opgave

Amterne har en årelang erfaring med 

planlægning på specielt vandområdet. 

De nye regler efter miljømålsloven 

afviger på en række områder fra den 

hidtil udførte planlægning. Og på 

nuværende tidspunkt er det kun selve 

rammerne i loven der ligger fast, samt 

reglerne for at udføre de første basis-

analyser. Udmøntningen af en række 

bestemmelser i loven udestår og der-

for har den foreliggende rapport om 

administrationsgrundlaget for miljø-

målsloven mange steder mere karakter 

af anbefalinger til hvordan bestem-

melserne udmøntes, end en analyse og 

ensretning af den hidtidige praksis på 

området. 

Detaljerede planer og inddragelse 

af kommunerne fra start 

Planerne skal indeholde de nødven-

dige indsatsprogrammer for at nå 

målene og der skal vælges de mest 

omkostningseffektive indsatser. For at 

sikre en omkostningseffektiv sammen-

sætning af indsatser er det nødvendigt 

at prioritere indsatser på tværs af 

kommunegrænser i planen. Det vil 

sige, at det af planen skal fremgå, 

hvilke mål den enkelte kommune 

skal nå. 

På den anden side må det også sikres, 

at kommunerne har et vist råderum 

i valget af foranstaltninger, hvis der 

skal sikres optimale tekniske, miljø-

mæssige og økonomiske løsninger. 

Ifølge tidsplanen for planlægnings-

processen er der alene afsat et halvt 

år til den konkrete udformning af de 

kommunale handleplaner. Det bety-

der, at det vil være stærkt begrænset i 

hvilket omfang den enkelte kommune 

vil have mulighed for at foretage 

selvstændige analyser og vurderinger 

af alternative tiltag til at sikre mål-

opfyldelse. 

Det taler igen for, at de statslige ind-

satsprogrammer skal være så detalje-

rede, at kommunernes valgmuligheder 

er præsenteret på forhånd. For at 

sikre at kommunerne får reel indfl y-

delse på indsatsprogrammet vil det 

derfor være hensigtsmæssigt, at kom-

munerne følger planlægningsproces-

sen så tæt som muligt. Kommunerne 

bør derfor allerede fra de indledende 

karakteriseringer af problemer i 2007 

- og særligt fra der foreligger et udkast 

til vandplan og indsatsprogram i 2008 

- begynde at undersøge mulighederne 

for at implementere foranstaltninger i 

kommunen.

For at gøre vand og NATURA 2000-

planerne så let tilgængelige for kom-

munerne som overhovedet muligt, er 

det anbefalet at planerne omsættes 

til såkaldte kommuneopslag, hvor 

nødvendige indsatser af hensyn til så-

vel vand som natur integreres og står 

klart for den enkelte kommune. 

Vidensgrundlag, 

vandområdemodeller og 

dokumentationskrav 

Vidensgrundlaget i amterne i dag er 

forskelligt, ligesom principperne for 

målfastsættelse og tilstandsvurdering 

varierer. Den begrænsede tid der er 

til rådighed inden de første udkast 

til vand- og NATURA 2000-planer 

skal foreligge, kombineret med den 

begrænsede ressource der er til nye 

un-dersøgelser og kortlægninger, be-

tyder at det som udgangspunkt er det 

Miljømålsloven

Af Tony Christensen, 
Miljøstyrelsen

En af de største udfordringer for de nye 

miljøcentre er udarbejdelsen af Vandplaner 

og Natura 2000-planer. Formålet med 

planlægningsprocessen er at opnå god 

tilstand for vandområderne og gunstig 

bevaringsstatus for naturen.
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eksisterende vidensgrundlag der skal 

danne basis for planerne. Derfor må 

der forventes at gå en rum tid inden 

uensartetheden mellem landsdelene 

udryddes.

Der bør endvidere anvendes simple 

empiriske vandområdemodeller samt 

simple værktøjer til oplandsanalyser, 

selvom det gør dokumentationsgrund-

laget mindre sikkert. I tilfælde hvor 

dokumentationsgrundlaget er meget 

usikkert bør der vælges en iterativ 

planlægningsproces.

Det er vigtigt for at sikre ensartethe-

den, at der bliver udarbejdet detalje-

rede retningslinjer for bl.a. kriterier 

for miljømål og afstemning med 

bevaringsmålsætninger for våd og tør 

natur, anvendelse af modeller, virke-

midler og udarbejdelse af økonomiske 

analyser, samt anvendelse af undtagel-

sesbestemmelser.

 

Arbejdets tilrettelæggelse i 

centrene

Arbejdet med Vandplaner og NA-

TURA 2000-planer inddrager så 

mange forskellige kompetencer, at det 

er oplagt at projektorganisere opga-

ven i centrene. 

På vandområdet bør opgaven deles 

ned i 23 mindre delvandplaner for op-

landene til de større fjorde/kystvande. 

Rapporten om administrationsgrund-

laget indeholder detaljeret beskrivelser 

af arbejdsprocessen. 

Der er afsat 68 årsværk til løsning af 

opgaven i centrene. Hertil kommer 

ressourcer som i dag er afsat til un-

dersøgelsesovervågning og som er en 

integreret del planlægningsarbejdet. 
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