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1. Klimatilpasning – håndtering af tag- og overfladevand over normalt 
serviceniveau 

I takt med klimaændringer er behovet for håndtering af regnvand over normalt serviceniveau stigende. Pr. 1. januar 
2021 har kommunalbestyrelsen, med vedtagelse af ”Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsy-
ningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v.” 1, mulig-
hed for at pålægge spildevandsforsyningsselskabet at beregne det mest hensigtsmæssige serviceniveau for vand på 
terræn og finansiere løsninger gennem taksten tilsvarende øvrige forsyningsaktiviteter.  

Lovgivningen giver følgende muligheder for klimatilpasning, hvor spildevandsforsyningsselskabet finansierer tiltag: 
 Generel forhøjelse af serviceniveauet for et større vandopland, hvor spildevandsforsyningsselskabet kan fi-

nansiere tiltag op til det samfundsøkonomiske mest hensigtsmæssige serviceniveau (jf. servicebekendtgø-
relsen) 

 I forbindelse med et hovedprojekt må spildevandsforsyningsselskabet finansiere supplerende klimatilpas-
ningstiltag svarende til 5% af hovedprojektets anlægsomkostninger. Tiltagene må ikke bidrage til en ge-
nerel forhøjelse af serviceniveauet i området (jf. omkostningsbekendtgørelsen) 

  Kritisk infrastruktur, hvor kommunale adgangsveje til kritiske sundhedsfunktioner i kloakerede områder er 
oversvømmelsestruet, må sikres gennem taksten. (jf. servicebekendtgørelsen) 
 

I bilag 1 opsummeres relevant lovgivning styrende for håndtering af tag – og overfladevand over normalt serviceni-
veau.   

Struer Kommune har planlægningsansvaret for fremtidige klimaprojekter til håndtering af vand på terræn svarende til 
Spor A i Serviceniveaubekendtgørelsen2. Dette indbefatter, at Struer Kommune prioriterer rækkefølgen af projekter, 
fastsætter serviceniveau i et givent opland udpeget i spildevandsplanen og gennemfører beregninger jf. den sam-
fundsøkonomiske metode beskrevet i bilag 1 i Serviceniveaubekendtgørelsen. Struer Kommune pålægger Struer 
Energi Spildevand A/S at levere opdaterede oversvømmelseskort og udarbejde løsningstiltag for det udpegede 
opland.  

Ligeledes er det vedtaget, at Struer Energi Spildevand A/S finansierer et givent klimaprojekt 100% til det serviceniveau, 
som giver størst nettogevinst. Det skal bemærkes, at Serviceniveaubekendtgørelsen (bilag 1) tillader, at der frit kan 
vælges et andet serviceniveau end det med størst nettogevinst, hvis spændet højest er 5 pct. I de tilfælde hvor det al-
ternative serviceniveau indebærer lavere løsningsomkostninger end serviceniveauet forbundet med højest nettoge-
vinst, er det tilladt at vælge et serviceniveau med op til 10 pct. lavere nettogevinst end i den størst opgjorte nettoge-
vinst. Struer Kommune ønsker at benytte Serviceniveaubekendtgørelsen for de oplande, hvor beregninger viser, at 
serviceniveauet kan hæves markant.  

For de oplande hvor serviceniveauet ikke kan hæves markant ønsker Struer Kommune, i samarbejde vil Struer Kom-
mune og Struer Energi Spildevand A/S planlægge og prioritere i hvilke områder, omkostningsbekendtgørelsen kan 
komme i anvendelse, se afsnit 1.3.   

Struer Kommune har mulighed for at dispensere for ovenstående i de tilfælde, hvor det giver bedst mening, at Struer 
Kommune er finansierende af klimatilpasning.  

 

1 Lov nr. 2210 af 29. december 2020 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vand-
sektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v.  

2 Bekendtgørelse nr. 2276 af 29. december 2020 om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lovtidende.dk%2Fapi%2Fpdf%2F219018&data=04%7C01%7C%7Ca2ceb4d331294dfcd96a08d8b0804d0f%7C89f0873991c047aea732291b5df7a94e%7C0%7C0%7C637453412387307991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BMSLxmyLyKey886pXYLpuJilHr6cyAnqRkxVYXzpD2k%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lovtidende.dk%2Fapi%2Fpdf%2F219018&data=04%7C01%7C%7Ca2ceb4d331294dfcd96a08d8b0804d0f%7C89f0873991c047aea732291b5df7a94e%7C0%7C0%7C637453412387307991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BMSLxmyLyKey886pXYLpuJilHr6cyAnqRkxVYXzpD2k%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lovtidende.dk%2Fapi%2Fpdf%2F219018&data=04%7C01%7C%7Ca2ceb4d331294dfcd96a08d8b0804d0f%7C89f0873991c047aea732291b5df7a94e%7C0%7C0%7C637453412387307991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BMSLxmyLyKey886pXYLpuJilHr6cyAnqRkxVYXzpD2k%3D&reserved=0
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Struer Kommune har gennemført en overordnet screening for serviceniveau for vand på terræn. Screeningen skal bi-
drage til at belyse, hvor et generelt forhøjet serviceniveau vil være økonomisk hensigtsmæssigt. Screeningen er base-
ret på nationale oversvømmelsesdata og erfaringstal for klimatilpasning, hvorfor screening primært skal anvendes til at 
prioritere og igangsætte analyser at klimatilpasningsprojekter.  

1.1. Screening for generelt forhøjede serviceniveau 
For at kunne takstfinansiere et øget serviceniveauet skal projektet ved det valgte serviceniveau være både samfundsø-
konomisk mest hensigtsmæssigt og selskabsøkonomisk hensigtsmæssigt. 

Screeningen for forventet hensigtsmæssigt serviceniveau over terræn er foretaget på baggrund af 54 vandoplande 
(topografiske oplande). Screeningen viser, at det mest hensigtsmæssige serviceniveau i kommunen generelt ligger 
mellem 10-20 år. I få vandoplande lidt højere. 
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I bilag 2 findes en detaljeret gennemgang af screeningens resultater.   

1.2. Kritisk infrastruktur 
Kravet om positiv samfundsøkonomi kan fraviges for oversvømmelsestruede strækninger på kommunale adgangsveje 
til kritiske sundhedsfunktioner i kloakerede områder. Ved kritiske sundhedsfunktioner forstås funktioner, hvor der er 
fare for tab af liv ved oversvømmelse af adgangsveje, f.eks. hospitaler, skadestuer, plejehjem og udkørsler fra udryk-
ningssteder. De oversvømmelsestruede strækninger skal sikres billigst muligt uden at forsinke udrykningskøretøjer væ-
sentligt. Fx skal en ambulance kunne komme frem til en brugbar indgang til et hospital. Det vil være Struer Kommune, 
der i samarbejde med Beredskabet udpeger kritiske infrastruktur. 
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Serviceniveaubekendtgørelsen giver mulighed for takstfinansiering over serviceniveau for de oversvømmelsestruede 
strækninger.  

1.3. Supplerende klimatilpasningstiltag 
I henhold til Omkostningsbekendtgørelsen3 har Struer Energi Spildevand A/S mulighed for at foretage supplerende 
klimatilpasningstiltag med det formål at reducere skadesomkostningerne fra tag- og overfladevand uden at hæve det 
generelle serviceniveau i området.  

Det supplerende tiltag skal udføres i sammenhæng med et andet af spildevandsforsyningsselskabets anlægsprojekter 
(hovedprojekt), og anlægsomkostningen til det supplerende tiltag må højst udgøre 5% af anlægsomkostningerne til 
hovedprojektet. Derudover skal Struer Energi Spildevand A/S dokumentere, at det supplerende tiltag giver en sam-
fundsøkonomisk nettogevinst, og at tiltaget er selskabsøkonomisk omkostningseffektivt.  

De supplerende klimatilpasningstiltag kan udføres udenfor spildevandsforsyningens egne spildevandsanlæg og med 
andre parter i øvrigt.  

Struer Kommune ønsker i samarbejde med Struer Energi Spildevand A/S at planlægge for kloaksanering i større geo-
grafiske områder gennem helhedsplaner. Helhedsplanerne kan med fordel udarbejdes i forhold til prioriteringen i 
DK2020 klimatilpasningsplanen.  

2. Løsningsvalg 

Uanset hvilket lovgrundlag, som anvendes til fastlæggelse af serviceniveau for klimatilpasning i Struer Kommune, er 
der et behov for, at planlægningen sker i større geografiske enheder (vandoplande). Struer Kommune vil i samarbejde 
med Struer Energi Spildevand A/S forestå den nødvendige helhedsorienterede planlægning.  

Struer Energi Spildevand A/S har metodefrihed i valg af løsning, dog foreskriver Serviceniveaubekendtgørelsen at spil-
devandsforsyningsselskabet kun kan finansiere den billigste løsning til indfrielse af det samfundsøkonomiske serviceni-
veau.  

Ønsker Struer Kommune rekreativ forskønnelse af et område, vil finansieringen hertil foretages af Struer Kommune. Li-
geledes kan Struer Kommune finansiere et højere serviceniveau end det serviceniveau der fastsættes ved brug af ser-
viceniveaubekendtgørelsen. Findes det højere serviceniveau i en samtænkt løsning, eksempelvis udvidelse af bassin, vil 
Struer Energi Spildevand A/S ikke bekoste udvidelsen, og Struer Kommune skal derfor bidrage økonomisk til både an-
læg og drift af anlægget svarende til den andel som et højere serviceniveau udløser.  

3. Datagrundlag 

Nærværende afsnit beskriver nødvendigt data og niveauet af data for anvendelse af den samfundsøkonomisk metode 
til beregning af det mest hensigtsmæssige samfundsøkonomiske serviceniveau beskrevet i bilag 1 til serviceniveaube-
kendtgørelsen. Metoden sammenholder omkostninger og gevinster med afsæt i Struer Kommunes risikokortlægning.  

 

3 Bekendtgørelse nr. 2275 af 29. december 2020 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og over-
fladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lovtidende.dk%2Fapi%2Fpdf%2F218375&data=04%7C01%7C%7Ca2ceb4d331294dfcd96a08d8b0804d0f%7C89f0873991c047aea732291b5df7a94e%7C0%7C0%7C637453412379974359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BY0bYnoAevQfejadqpbLbadWmZLLFDwI%2F8a5z8fLtt4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lovtidende.dk%2Fapi%2Fpdf%2F218375&data=04%7C01%7C%7Ca2ceb4d331294dfcd96a08d8b0804d0f%7C89f0873991c047aea732291b5df7a94e%7C0%7C0%7C637453412379974359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BY0bYnoAevQfejadqpbLbadWmZLLFDwI%2F8a5z8fLtt4%3D&reserved=0
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3.1. Oversvømmelseskort 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at Struer Energi Spildevand A/S udarbejder eller opdaterer oversvømmelseskort 
og oplysninger om sandsynlighed for oversvømmelse som følge af kapacitetsproblemer forud for igangsættelse af 
beregning af serviceniveau af et givent opland.  

3.2. Værdikort og brug af skadesdata 
Struer Kommune udarbejder værdikort. Værdikortet er en geografisk illustration af forskellige værdier eller aktiver og 
deres placering samt omkostningerne (skadesværdi), opgjort i kr., forbundet med oversvømmelse af den enkelte 
værdi eller aktiv. Ved skadesværdi forstås, hvor stor en omkostning der vil være forbundet med, at det enkelte aktiv 
oversvømmes.  

Skadesværdityper, der kan indgå i beregningerne med den statslige model, skal være markedsomsatte. Skader på 
markedsomsatte værdier kan omfatte fysiske skader på f.eks. bygninger og infrastruktur samt udgifter til evakuering 
og oprydning (direkte skader) og f.eks. forstyrrelse af transport, som giver anledning til tabt arbejdstid og produktion 
og udgifter til genhusning (indirekte skader). Skadesværdier skal tage udgangspunkt i de faktiske skadesomkostninger, 
dvs. at der for bygninger ikke kan medregnes et evt. tab i husprisen 

I Struer Kommune anvendes de nationale standard skadesværdier, som hentes på www.klimatilpasning.dk. De tilgæn-
gelige lokale skadesværdier har ikke et tilstrækkeligt omfang til at være repræsentativt for hele kommunen. 

Planlagte og kendte ændringer i overfladen og/eller arealanvendelsen skal Struer Kommune indarbejde i værdikort-
lægningen, ligesom udviklingen i klimaet også skal indarbejdes i værdikortlægningen. 

3.3. Genberegning 
Flere elementer, som beskrevet i vejledningen til serviceniveaubekendtgørelsen, danner grundlag for beregning af 
serviceniveauet.  

I tilfælde af at der sker ændringer i forudsætningerne for fastsættelse af serviceniveauet, er Struer Kommune forpligti-
get til at foretage genberegning af serviceniveauet. Eksempelvis vil væsentlige ændringer i terræn eller arealanven-
delse skulle indarbejdes i oversvømmelseskortet og dermed udløse en genberegning. Struer Energi Spildevand A/S er 
ansvarlig for genberegning af oversvømmelseskort, mens Struer Kommune er ansvarlig for genberegning af serviceni-
veauet.  

 

 

 

http://www.klimatilpasning.dk/
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Bilag   1 Lovgivning om 
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I takt med klimaændringer er behovet for håndtering af regnvand over normalt serviceniveau stigende. Pr. 1. januar 
2021 har kommunalbestyrelsen, med vedtagelse af ”Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsy-
ningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v.”, mulighed 
for at pålægge spildevandsforsyningsselskabet at beregne det mest hensigtsmæssige serviceniveau for vand på ter-
ræn og finansiere løsninger gennem taksten tilsvarende øvrige forsyningsaktiviteter.  

1. Lovgivning om klimatilpasning 

Lov nr. 22101 og en række tilhørende bekendtgørelser, godkendt 29. december 2020, foreskriver, at kommunalbesty-
relsen kan - men ikke er forpligtet til - at beslutte, at Struer Energi Spildevand A/S skal udføre beregninger til brug for 
fastsættelse af serviceniveau for tag- og overfladevand i kommunen. Loven hjemler, at klimaprojekter for tag- og 
overfladevand igangsættes, hvor det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at fastsætte et serviceniveau, som over-
stiger normal funktionspraksis. Funktionspraksis for afløbssystemer under regn, Skrift 27, er forsat gældende. Heri er 
det fastlagt, at minimumsfunktionskravet er T=10 for fællessystemer og T=5 for separatsystemer.  

Ligeledes kan kommunalbestyrelsen med lov nr. 2210 beslutte, at klimaprojekter for tag- og overfladevand kan finan-
sieres 100% af Struer Energi Spildevand A/S under forudsætning af, at det valgte serviceniveau giver størst nettoge-
vinst.  

Kommunalbestyrelsen kan pålægge Struer Energi Spildevand A/S at realisere klimaprojekter for tag- og overfladevand 
uagtet, at spildevandsforsyningsselskabet ikke har andre aktiviteter i det pågældende område. Disse projekter sidestil-
les med spildevandsforsyningsselskabets øvrige aktiviteter og takstfinansieres. Derfor kan klimaprojekter udløse behov 
for takstforøgelse. Ved at sidestille klimaprojekter med øvrige aktiviteter vil disse også underlægges forsyningsselska-
bernes effektiviseringskrav. Udpegninger af klimaprojekter bør altid ske i en dialog og samarbejde med Struer Energi 
Spildevand A/S. 

Det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige serviceniveau bestemmes ud fra den statslige metode angivet i serviceni-
veaubekendtgørelsen4. Det mest hensigtsmæssige serviceniveau er det niveau som på baggrund af beregninger viser 
at have den største nettogevinst og vil være det niveau, som spildevandsforsyningsselskabet må finansiere. I de til-
fælde hvor beregningerne ikke giver et serviceniveau med nettogevinst, vil funktionspraksis i Skrift 27 være gældende. 
Ønskes klimatilpasning i et område, hvor beregninger ikke giver et serviceniveau med nettogevinst, eller ønsker kom-
munen et højere serviceniveau end det samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige, vil det være Struer Kommune, 
som skal finansiere dette.  

1.1. Spildevandsforsyningens mulighed for supplerende klimatilpasningstiltag  
I henhold til omkostningsbekendtgørelsen3 har Struer Energi Spildevand A/S mulighed for at foretage supplerende kli-
matilpasningstiltag, med det formål at reducere skadesomkostningerne fra tag- og overfladevand. De supplerende kli-
matilpasningstiltag kan udføres udenfor spildevandsforsyningens egne spildevandsanlæg og med andre parter i øv-
rigt. 

Det supplerende tiltag skal udføres i sammenhæng med et andet af Struer Energi Spildevand A/S’s anlægsprojekter 
(hovedprojekt), og anlægsomkostningen til det supplerende tiltag må højst udgøre 5% af selskabets anlægsomkost-
ningerne til hovedprojektet. Derudover skal spildevandsforsyningsselskabet dokumentere, at det supplerende tiltag gi-
ver en samfundsøkonomisk nettogevinst, og at tiltaget er selskabsøkonomisk omkostningseffektivt3.  

 

4 Bekendtgørelse nr. 2276 af 29. december 2020 om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand, bilag 1 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lovtidende.dk%2Fapi%2Fpdf%2F219018&data=04%7C01%7C%7Ca2ceb4d331294dfcd96a08d8b0804d0f%7C89f0873991c047aea732291b5df7a94e%7C0%7C0%7C637453412387307991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BMSLxmyLyKey886pXYLpuJilHr6cyAnqRkxVYXzpD2k%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lovtidende.dk%2Fapi%2Fpdf%2F219018&data=04%7C01%7C%7Ca2ceb4d331294dfcd96a08d8b0804d0f%7C89f0873991c047aea732291b5df7a94e%7C0%7C0%7C637453412387307991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BMSLxmyLyKey886pXYLpuJilHr6cyAnqRkxVYXzpD2k%3D&reserved=0
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1.2. Klimatilpasning ud over samfundsøkonomisk serviceniveau med størst 
nettogevinst 

Er der områder, hvor der er et ønske om at klimatilpasse til et højere niveau end det hensigtsmæssige serviceniveau – 
det kan f.eks. være kulturhistoriske bydele, områder med fortidsminder som ønskes bevaret, særlige naturtyper eller 
områder med høj forureningsrisiko - vil dette skulle finansieres af kommunen alene. Loven giver ikke mulighed for 
takstfinansiering over serviceniveau svarende til størst nettogevinst, og Struer Energi Spildevand A/S kan ikke forpligtes 
til at leve op til et forhøjet serviceniveau ud over dette. 

Dog er der indskrevet en undtagelse i serviceniveaubekendtgørelsen, hvor kravet om positiv samfundsøkonomi kan 
fraviges. Dette er gældende for oversvømmelsestruede strækninger på kommunale adgangsveje til kritiske sundheds-
funktioner i kloakerede områder. Ved kritiske sundhedsfunktioner forstås funktioner, hvor der er fare for tab af liv ved 
oversvømmelse af adgangsveje, f.eks. hospitaler, skadestuer og plejehjem. De oversvømmelsestruede strækninger skal 
sikres billigst uden at forsinke udrykningskøretøjer væsentligt.  

1.3. Procedure for klimatilpasning 
I vejledningen til serviceniveaubekendtgørelsen5 åbnes der mulighed for 2 veje (spor A og B) i prioritering, finansiering 
og igangsættelse af klimatilpasningsprojekter.  

For Spor A gælder at Struer Kommune, som projektejer:  

 fastsætter serviceniveau i et givent opland udpeget i spildevandsplanen  
 gennemfører beregninger jf. den samfundsøkonomiske metode  
 kan pålægge spildevandsforsyningsselskabet at levere opdaterede oversvømmelseskort 
 kan pålægge spildevandsforsyningsselskabet at finde løsningstiltag 
 prioriterer rækkefølgefølgen af projekter styres gennem spildevandsplanen 

 

For Spor B gælder at Struer Energi Spildevand A/S, som projektejer:  

 fastsætter serviceniveau i et opland, som spildevandsforsyningsselskabet afgrænser 
 gennemfører beregning jf. den samfundsøkonomiske metode  
 beslutter om der skal regnes på et forhøjet serviceniveau  

  

 

5 Miljøstyrelsens vejledning, nr. 57 fra marts 2022, om fastsættelse af serviceniveau for tag- og overfladevand efter den samfundsøkonomiske me-
tode i serviceniveaubekendtgørelsen 
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