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Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde 
 

Onsdag den 8. maj 2019 kl. 10.00 

i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V 
 

 
Følgende deltog i plenarmødet: 

 

Ulrik Højbjerre (Formand) EnviDan A/S

Søren Liedtke Thorndahl Aalborg Universitet

Mia Holmbo Lind Miljøstyrelsen

Kristian Friis DANVA

Sophia Hernández Rode-Festersen COWI

Ulrik Mørch Jensen Vejdirektoratet

Lasse Nielsen NIRAS

Esben Mølgaard IBF Betonvarer

Robert Schmidt Vejle Spildevand

Hjalte Jomo Danielsen Sørup Danmarks Tekniske Universitet

Morten Borup DTU, Miljø

Signe Foverskov Allerød Kommune

Jonas David Larsen Center for Teknik & Miljø

Stefan Sommer MOE

Mette Lorentzen COWI

Per Hemmingsen Teknologisk Institut

Gitte Godsk Dalgaard COWI

Jørn Bjarke Torp Pedersen Orbicon

Henning Nykjær Stabell Wavin

Jesper Ellerbæk Nielsen Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg

Thomas Møller Schmidt Viborg Kommune

Kristian Vestergaard Århus Universitet, Ingeniørhøjskolen

Birgit Paludan birgitpaludan

Jakob Badsberg Larsen NIRAS

Ane Loft Mollerup Novafos

 

 
* Formand, EVA-udvalget 

** Formand, Styregruppen for regnmålersystemet 
 

Følgende medlemmer af SVK deltog ikke i plenarmødet: 

 

Timm Bochdamm, Faxe Forsyning 
Asbjørn Haaning Nielsen, Aalborg Universitet 

Rasmus Rasmussen, NCC 

Rune Christensen, DHI 
Vibeke Borregaard, Krüger 
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1. Velkomst og dagsorden 

Formanden startede med at byde velkommen med kort præsentation af alle deltagere, og dagens program. 
 

Dagsorden 

1. Velkomst ved formanden 

2. Fremlæggelse og diskussion af de nuværende og fremtidige arbejdsopgaver i vores nye faglige udvalg 

a. Dimensioneringsregn 

b. Initial- og Randbetingelser 

c. Usikkerhed 

d. Anvendelse af målinger til forbedring af spildevandsplanlægningsgrundlag 

e. Vandkvalitet og Skrift 31 

3. Godkendelse af referat fra forrige plenarmøde 22. august og fra møder i Forretningsudvalget 

4. Beretning fra formanden 

5. Udvalgsformændenes beretninger 

a. Det faglige udvalg 

b. EVA-udvalget 

c. Styregruppen for regnmålersystemet 

6. Regnskab 2018 og budget 2019 

7. Valg i henhold til vedtægterne 

8. Eventuelt 

 

 

2. Fremlæggelse og diskussion af de nuværende og fremtidige arbejdsopgaver i vores faglige udvalg 

Birgit Paludan, formand for Det faglige udvalg, fortalte om dét arbejde udvalget har fokuseret på det forgangne år. 
Der er behov for opdateret dimensioneringspraksis i branchen. Den indledende præsentation af Birgit Paludan, er 

vedlagt som bilag 2.0 til referatet. 

6 arbejdsgrupper er blevet nedsat. Arbejdsgruppernes emner blev fortalt af den enkelte tovholder for grupperne, 

og præsentationer er vedlagt som bilag til referatet. 
 

Derudover blev der fortalt om en dag, som skal afholdes i EVA regi i efteråret 2019, hvor hele branchen inviteres 

og kan komme med faglige input til arbejdsgrupperne, samt melde sig ind i grupperne. 
 

De 6 arbejdsgrupper ses nedenfor. 

 

2.1. Dimensioneringsregn (tovholder Toke Sloth Illeris) – Se bilag 2.1 

2.2. Usikkerhed (tovholder Søren Thorndahl) – Se bilag 2.2 

2.3. Vandkvalitet (Ditte Reinholdt Jensen) – Se bilag 2.3 

2.4. Anvendelse af målinger til forbedring af spildevandsplanlægningsgrundlag (tovholder Carsten Jakob-

sen) – Se bilag 2.4 

2.5. Randbetingelser (tovholder Michael R. Rasmussen, præsentation af Steffen Davidsen) – Se bilag 2.5 

2.6. Skrift 31 (tovholder Birgit Paludan) – Se bilag 2.6 

 
Efter præsentationerne af arbejdsgrupperne, blev der stillet en række spørgsmål fra plenarforsamlingen. Spørgs-

målene har arbejdsgruppernes taget med, til brug i det videre arbejde.    

 

3. Godkendelse af referat fra forrige plenarmøde 22. august 2018 og fra møder i Forretningsudvalget. 

Referaterne er løbende blevet udsendt til Spildevandskomiteens (SVKs) medlemmer. De udsendte referater blev 

godkendt på mødet. 

 



  Spildevandskomiteens plenarforsamling 8. maj 2019 - Side 3 

 

 

 

4. Formandens beretning 

4.1 Formandens beretning 

Formanden gennemgik de vigtigste aktiviteter i det forgangne år.  

Beretningen er vedlagt som bilag 4.1 til referatet. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

4.2 Værktøjsudvalget 

Søren Thorndahl præsenterede formål med værktøjsudvalget, og indholdet på en potentiel værktøjsportal. Et over-

slag for opstarts- og driftsudgifter blev præsenteret.  

Plenarforsamlingen godkendte oprettelse af et værktøjsudvalg. 

Præsentationen af Værktøjsgruppen er vedlagt som bilag 4.2. 

 

4.3 Kommunikation 

Formanden gennemgik planerne for SVK's kommunikationsplatform. 

LinkedIn skal være SVK's nye omdrejningspunkt. Man skal kunne oprette arbejdsgrupperne her, så man når ud til 

branchen og kan få input. 

 

 

5. Udvalgsformændenes beretninger 

5.1 Det faglige udvalg  

Blev gennemgået i punkt 2. 

 

5.2 EVA-udvalget 

Formand Jakob Badsberg Larsen fremlagde gruppens arbejde. 

• 3 temadage afholdt i 2018 og 2 temadage afholdt i starten af 2019. 

• Kommende temadage 

o 9. maj 2019: Hvilken model, hvornår? (Odense) 

o 26. september 2019: "Regner" vi rigtigt? (Nyborg) 

o Februar 2020: Dato og titel endnu ikke fastlagt 

• Valg på årsmødet 28. februar 2019 

o Kristian Vestergaard, Aarhus Universitet (kan ikke genvælges) 

o Agnethe N. Pedersen, Vandcenter Syd (genopstiller) - genvalgt 

o Jesper Ellerbæk Nielsen, Aalborg Universitet (ny kandidat) - valgt 

• EVA-studierejselegat er uddelt til tre ansøgere i 2019 på kr. 2.500,- hver.  

Præsentationen er vedlagt som bilag 5.2. 
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5.3 Styregruppen for regnmålersystemet 

Formand Ane Loft Mollerup fortalte om gruppens arbejde. 

• Vi har i dag 170 regnmålere. Ca. 10 % af disse målere har målt siden 1979, dvs. 40 år. Det er helt unikt at vi 

har så lange regnserier med den tidslige opløsning. Både fejlprocenten og nedetiden er vi stolte af, da 

begge ligger stabilt nede omkring 0,5 %. Så vi har data af meget høj kvalitet. 

• Målerne er ejet af brugerne. Yderligere 18 abonnenter betaler for adgang til data. 

• SVK har en driftsaftale med DMI, der står for driften af målerne, kvalitetssikring og udstilling af data. 

• Styregruppen har som ypperste formål at sikre regnmålersystemets eksistens. Men vi sættes under pres af 

Vandsektorloven, der kræver effektiviseringer på driften, hvilket får flere til at overveje om det fortsat øn-

sker at have det samme antal regnmålere, da de er meget dyrere end at have sin egen. Problemet er, at da-

takvaliteten på ”egen” måler er en helt anden, men betyder ikke noget i forhold til driftens behov. Samti-

dig kommer DMI med Frie Data, som mange har store forventninger til. Nogen tror fejlagtigt at SVK data 

er DMIs og forventer, at vores data bliver til Frie Data. Hvis det skal kunne lade sig gøre, så kræver det en 

helt anden forretningsmodel og en ny kontrakt med DMI. 

• DMI har muligvis en interesse i at overtage regnmålernetværket og gøre data frie, ønsker vi det? 

• Spørgsmålet til Plenarforsamlingen var: ”Hvordan skal vi imødegå udfordringerne i regnmålerstyre-

gruppen?” 

Svaret fra Plenarforsamlingen var: 

o Der skal overvejes en ny forretningsmodel, hvor fællesskabet i højere grad betaler. Overvej hvor-

dan I kan tiltrække flere Abonnenter. Der er sikkert mange, der kunne være interesserede i data, 

som ikke kender til dem i dag. F.eks. forsikringsselskaber. Og se på fordelingen mellem udgifter-

ne for Abonnenter og Brugere, så abonnenter betaler en større del af udgifterne. 

o Se på hvordan I kan gøre jer mere synlige. Der blev foreslået en brochure, der beskriver hvad 

SVKs regnmålere bruges til i dag. Kan også være mere synlighed gennem funktionalitet og data 

direkte i SRO 

o Umiddelbart ikke interesse for at DMI overtager, pga. politisk organisation hvor stemningen kan 

skifte. Vigtigt at vi kan sikre målingernes kontinuitet. 

o Overvej andre aktører end DMI til driften. 

 

Præsentationen er vedlagt som bilag 5.3. 
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6. Regnskab 2018 - budget 2019 

Formanden gennemgik regnskab og budget. Plenarforsamlingen godkendte FU’s forslag til budget. 

 

Birgit spørger til en vejledning til hvad der må bruges penge på i udvalgene og arbejdsgrupperne. FU tager dette 

med på næste udvalgsmøde. 

 

7. Valg i henhold til vedtægterne 

Valg af repræsentanter til Forretningsudvalget: 

• Søren Liedtke Thorndahl, Aalborg Universitet, falder for 6 års grænsen 

• Morten Borup, DTU Miljø opstiller. 

• Formand, Ulrik Højbjerre genopstiller. Genvalgt. 

 

Plenarforsamlingen bifaldt FU’s indstillinger. 
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8. Indkomne forslag  

Kristian Friis præsenterede Forretningsudvalgets forslag om ændring af vedtægternes Bilag A, vedr. plenarforsam-

lingens sammensætning. 

 

 

 

 

 

Plenarforsamlingen godkendte forslaget. 

Præsentationen af forslaget er vedlagt som bilag 8.0. 

 

 


