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Kommissorium for Udvalget vedr. det separate regnvand 

Udvalget arbejder for følgende:  

• At øge viden om centrale såvel som decentrale løsninger til håndtering af afstrømmet regnvand, 

således at disse kan indgå som veldefinerede og velkendte afløbstekniske værktøjer, der fx kan 

indgå i afløbsteknisk modellering og kvantitative overvejelser 

• At opstille og vurdere krav til både anlæg, drift og levetid af løsninger til håndtering af regnvand, 

herunder at indsamle viden samt formidle cost-benefit analyser for sådanne anlæg 

• At gøre det åbenlyst at indtænke regnvand som en ressource allerede i planlægningsfasen i 

forbindelse med udvikling af nye byområder samt i forbindelse med nytænkning indenfor og 

renovering af eksisterende byrum 

• At bidrage til viden der gøre det smidigere at afklare og opfylde myndighedskrav, når det ønskes 

at implementere en decentral løsning, for ansøgere  

• At bidrage til viden der gøre det lettere for en kommune (miljøafdelinger) at udstede 

nedsivnings- eller udledningstilladelser til centrale såvel som decentrale løsninger for 

regnvandsafstrøming, eller stille vilkår for tilladelser – både som fyrtårnsprojekt, som 

forsøgsprojekt, og som et projekt, der i forvejen er udført i en anden kommune 

• At øge kendskabet til vandkvaliteten af det afstrømmende regnvand fra tage, pladser, veje mv. 

• At øge mulighederne for at undersøge samt forbedre vandkvaliteten af det afstrømmende 

regnvand fra tage, pladser, veje mv, fx ved at øge incitamenter til og muligheder for praktiske 

feltforsøg med rensning af regnvand 

• Gennem styrkelse af videngrundlag omkring teknologier, renseeffektivitet og kvalitet af 

regnvand bidrage til at styrke beslutningsprocesser i vandsektoren omkring decentrale 

regnvandsløsninger 

• At styrke det faglige grundlag for myndighedernes krav til rensning af regnvand  

 

Eksempler på konkrete emner som udvalget påtænker at beskæftige sig med: 

• Kildesporing i regnvandsoplande 

• Optimering af drift ved fejning samt tømning og vedligeholdelse af brønde og udskillere 

• Design, indpasning og drift af regnvandsbassiner med henblik på at forøge renseeffekt og 

stoftilbageholdelse  

• Videregående rensning af separatkloakeret regnvand 

• Nedsivning af separatkloakeret regnvand og udvikling og vurdering af anlæg til dette 

 

Udvalget består af max. 11 medlemmer, som primært er sammensat af medlemmer indenfor 

statslige styrelser og direktorater, vidensinstitutioner og rådgivere, der har og til stadighed forventes 

at have et væsentligt input til udvalgets arbejde. Udvalget er selvsupplerende og bemandingen tages 

op i udvalget hvert andet år ved 1. møde i lige år. Medlemmer kan sidde i flere perioder. 

 

Udvalget fungerer på permanent basis. 

 

Udvalget konstituerer sig selv, og formanden vælges blandt medlemmerne i udvalget. Formanden 

kan ligeledes sidde i flere perioder. 

 

Udvalget vil løbende koordinere sit arbejde med Spildevandskomitéens øvrige udvalg. Udvalget vil 

endvidere inddrage relevante nationale og internationale erfaringer i sit arbejde. Udvalgets arbejde 

vil desuden blive koordineret med tilsvarende aktiviteter i DANVA og inden for nationale 

forsknings- og udviklingsprojekter. 
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