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Nedsivning af regnvand 
– et redskab i den kommunale spildevandsplanlægning 

 
 
Alle byer har store områder, hvor der er etableret fælles 
systemer, dvs. at regnvand og spildevand løber i den samme 
ledning. Når det regner kraftigt i disse områder, kan der komme 
så meget regnvand i spildevandsledningen, at rørledningen ikke 
kan følge med. Dette resulterer som regel i, at mange kældre 
m.m. bliver oversvømmet af en blanding af regnvand og spilde-
vand, eller at der sker overløb fra overfaldsbygværker og 
sparebassiner. Resultatet af dette er altid at man får utilfredse 
borgere og en utilsigtet forurening af vandløb, søer og strande.  
Dette kan i sidste ende betyde, at kommunen mister tilladelsen 
til at anvende det ’’blå flag’’. 
 
For at undgå ovennævnte problemer planlægger de fleste kommuner at separere de fælles kloa-
kerede områder, dvs. at der lægges en ny ledning ved siden af den gamle ledning. Alt regnvand 
skal derefter tilsluttes den nye ledning. Dette er altid en meget dyr løsning, idet vejbelægning, 
fortove og en stor del af de eksisterende installationer, som ligger i vejarealet, skal lægges om.   
 
En anden og billigere løsning kan være etablering af overløbsbygværker i kombination med for-
sinkelsesbassiner. Denne løsning kan fjerne den største risiko for oversvømmede kældre, men 
den kan ikke fjerne regnvandet fra spildevandet, idet den forsinkede vandmængde løber tilbage i 
spildevandssystemet igen.  
 
Det er ikke ualmindeligt, at omkostningerne til etablering af forsinkelsesbassiner kan løbe op i 5 
millioner kr. For dette beløb kan der etableres et sparebassin med en volumen på ca. 600 m3. 
Dertil kommer en ikke ubetydelig drifts- og vedligeholdelsesudgift for kommunen.  
 
En tredje, men mere kreativ og meget mere miljørigtig løsning kunne være at nedsive 
regnvandet fra tagarealerne i de områder, hvor der er fælleskloakeret, via BIO-BLOK® 
faskiner. Dette ville straks medføre en øjeblikkelig og blivende fjernelse af det regnvand, 
som er skyld i oversvømmelser af kældre m.m.  
 
Med henvisning til ’’Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg’’ er det muligt for alle 
kommuner at tilbagebetale op til 40 % af det aktuelle tilslutningsbidrag for regnvand og 
spildevand, såfremt regnvandet bliver frakoblet spildevandssystemet. Det er naturligvis en 
forudsætning for tilbagebetalingen, at pengene anvendes til at etablere en alternativ løsning som 
f.eks. nedsivning af tagvand via BIO-BLOK® faskiner. Vælges denne løsning fjernes ca. 30 % af 
alt regnvandet i fællessystemerne. 
 
Forestiller man sig, at de nævnte 5 millioner kr. i stedet anvendes til tilbagebetaling til grund-
ejerne mod, at regnvandet fjernes fra spildevandssystemet, vil der kunne opnås følgende: 
 

Tagvandet fra ca. 416 parcelhuse vil blive fjernet fra spildevandssystemet. Forestiller man 
sig, at hvert hus har et tag-grundareal på ca. 150 m2, vil dette betyde, at ledningssystemet, 
pumpestationer og renseanlæg vil blive sparet for ca. 46.800 m3 regnvand pr. år.
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Hvad dette betyder for kloakvæsnets driftsomkostninger, kan enhver sikkert forestille sig. 
 
Udgifterne til kloakrenovering reduceres, idet mulighederne for at forbedre eksisterende 
ledninger er bedre, når der ikke længere skal være plads til tagvand i kloakledningerne. 
 
Udledninger fra kloaknettet reduceres, dvs. at forureningsbelastningen bliver mindre. Dette 
gælder overløb fra eksisterende aflastningsbygværker på fællessystemer, samt udlednin-
ger fra regnvandsledninger og renseanlæg. 
 
Regnvandet fra tagarealer, som føres til grundvandet via nedsivning, vil altid medføre op-
bygning af større grundvandsforekomster og dermed være medvirkende til at beskytte 
vores fælles grundvandsressourcer.  

 
Grundejerne vil slippe for langvarige opgravninger i vejen, såfremt etablering af en traditio-
nel regnvandsledning foretrækkes. 

 
Nedsivning kan naturligvis langt fra løse alle de problemer, som regnvandet kan give, men det 
kan være et fornuftigt supplerende redskab, der kan udnyttes væsentligt bedre i den kommunale 
spildevandsplanlægning. De formelle lovrammer har været på plads længe, og dermed er der 
skabt mulighed for meget store besparelser i de kommunale driftsbudgetter, samt store 
muligheder for miljømæssige fordele i form af reducerede belastninger af renseanlæg og 
vådområder. 
 
Det ville derfor være nærliggende at foreslå, at de mange millioner kroner., som hvert år er 
afsættes til separering af fælleskloakerede områder, i stedet anvendes til nedsivning af tagvand i 
fælles kloakerede områder. Resultatet ville helt sikkert blive, at en betydelig større mængde 
regnvand vil kunne fjernes fra hele kloaksystemet, uden at det ville koste kommunen ekstra 
penge.  
 
Lovgrundlaget, økonomien, teknikken og de miljømæssige perspektiver er derfor til stede for at 
kunne anvende nedsivning af tagvand i den kommunale spildevandsplanlægning. 
 
Det er nu op til kommunerne og kommunernes borgere at udnytte disse muligheder.  
 
Ønskes der uforbindende rådgivning vedrørende etablering af BIO-BLOK® faskiner, står vi 
naturligvis til rådighed.  
 
Alle oplysninger kan også findes på www.faskine.dk. 
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