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Regnvandsbassiner 
– Lovgivningsmæssige rammer
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• Spildevandsplanen skal indeholde en oversigt over 
eksisterende og planlagte spildevandsanlæg, herunder 
bassiner, jf. spildevandsbekg. § 5, stk. 1, nr. 2.

• Etablering af regnvandsbassin i landzone kan kræve 
landzonetilladelse efter planlovens § 35. Landzonetilladelse 
kræves også til regnvandsbassiner i tilknytning til vej, se Natur-
og Miljøklagenævnets afgørelse af 11. april 2014 vedr. Ramten.

• Etablering af regnvandsbassiner vil normalt indgå i lokalplanen, 
men kan i helt særlige tilfælde også selvstændigt være 
lokalplanpligtig, jf. planlovens § 13, stk. 2.

Plangrundlag
Spildevandsplan, lokalplan, overtagelsespligtigt m.v.(I)

3



www.energiogmi l jo.dk

• Areal udlagt til regnvandsbassin i lokalplan kan være omfattet 
af kommunens overtagelsespligt, jf. planlovens § 48, jf. dog 
Overtaksationskommissionens kendelse af 29. oktober 2010 
vedr. Kolding Kommune.  

– Overtaksationskommissionen bemærkede, at etablering af et regnvandsbassin må 
anses for en nødvendig bestanddel af spildevandsafledningen i nye udstykninger. 
Overtaksationskommissionen fandt herefter, at udlæg af et delareal til 
regnvandsbassin må anses for et grundvilkår for en udstykning på linje med krav 
om friarealer, og at udstykningen derfor ikke kunne have været gennemført uden 
etablering af et regnvandsbassin. Overtaksationskommissionen sammenholdt 
dette med, at regnvandsbassinet udelukkende skulle modtage og aflede regnvand 
fra private ejendomme i lokalplanområdet, hvorefter Overtaksationskommissionen 
antog, at delarealet ikke kunne anses for udlagt til offentlige formål i planlovens §
48’s forstand.

• Arealerstatning fastsættes ud fra udlagt til offentlig formål.

Plangrundlag
Spildevandsplan, lokalplan, overtagelsespligtigt m.v.(II)
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• Bassiner kan anlægges som gæst på areal
• Bassiner kan også deklareres på et areal

– Gæsteprincippet er alene fraveget såfremt det udtrykkeligt fremgår 
af deklarationen, at princippet er fraveget og der er betalt 
erstatning

– Ved deklaration skal udstykningsloven § 16 iagttages. I medfør af 
udstykningslovens § 16, kan der ikke stiftes brugsret over areal for 
mere end 10 år (umatrikuleret areal) eller 30 år (matrikuleret areal)

• Ifølge bekendtgørelse 169, 2010 om udstykningskravet kan der uden 
tidsbegrænsning stiftes brugsret over et grundareal på højst 5 m² af 
en samlet fast ejendom eller en umatrikuleret ejendom, når 
brugsretten alene angår ret til at anbringe en teknisk indretning, f.eks. 
en mast, stander, transformer, brønd eller lignende

Deklaration eller udstykning ?
Gæsteprincippet
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• Bassiner kan også anlægges på baggrund af arealerhvervelse
– Ekspropriation af areal til regnvandsbassin kan gennemføres af 

kommunen efter ansøgning fra spildevandsselskabet, jf mbl § 58.
– Ekspropriationen forudsætter, at regnvandsbassinet tydeligt er optaget i 

spildevandsplanens kortdel og helst også tekstdel.
– Arealer til regnvandsbassin kan også erhverves ved frivillig aftale med 

lodsejer.

• NB! Kommunen kan være forpligtet til at anvende reglerne om 
udbud ved salg af kommunens faste ejendomme ved 
overdragelse af kommunale arealer til brug for kommunalt 
ejede vandselskabers regnvandsbassiner.

Arealerhvervelse
Ekspropriation eller aftale?
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• Udledning fra regnvandsbassin til vandløb, søer og havet 
kræver, at kommunen udsteder en udledningstilladelse, jf. 
mbl § 28, stk. 1.

• Tilslutning af regnvandsbassiner til kloaknettet kræver, at 
kommunen meddeler tilslutningstilladelse, jf. mbl § 28, stk. 
3, se blandt andet Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 
af 6. februar 2012.

Udledningstilladelse til regnvandsbassin
Udledningstilladelse og tilslutningstilladelse

7



www.energiogmi l jo.dk

• Ved meddelelse af udledningstilladelse skal kommunen navnlig påse, 
at udledningen ikke er til hinde for, at målsætningen for det 
vandområde, hvortil der udledes, kan opfyldes. 
– Vandkvalitetsmålsætningen er fastsat i regionplanerne. Viden fra det 

forberedende arbejde med de statslige vandplaner skal også inddrages i 
forbindelse med vurderingen.

– En udledning må ikke medføre hyppigere eller større oversvømmelser af 
vandløbet, end hvad der ville være tilfældet ved afstrømning fra 
vandløbets naturlige opland.

• Kommunen skal også ved undersøgelse af det konkrete vandløbs 
sårbarhed foretage en vurdering af, om der er udarbejdet et regulativ 
for vandløbet, herunder hvilke rammer regulativet indeholder i forhold 
til maksimale tilledninger.

Udledningstilladelse til regnvandsbassin
Undersøgelser i forbindelse med tilladelsen (I)
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• Såfremt der ikke i regulativet er fastsat krav i forhold til maksimale 
tilledninger, følger det af en skrivelse fra Miljøstyrelsen af 10. april 
2002 til landets kommuner, at: 

– "Overordnet set betyder det, at udgangspunktet for en tilladelse til udledning af 
overfladevand til vandløb med risiko for hydrauliske problemer bør være et krav om 
neddrosling svarende til naturlig afstrømning, dvs. til 1-2 l/sek./ha af hensyn til 
vandløbets hydrauliske kapacitet og til andre eventuelle fremtidige udledninger. 
Men ved vandløb med særlige hydrauliske problemer kan det være nødvendigt at 
neddrosle en udledning yderligere, [...]”.

• Kommunens vurdering af vandløbets sårbarhed har blandt andet 
betydning for, hvilke vilkår kommunen skal stille i forbindelse med 
udledningstilladelsen. 

• Kommunens manglende undersøgelse af vandløbets konkrete 
sårbarhed kan medfører, at kommunens udledningstilladelse bliver 
hjemvist af nævnet til fornyet behandling, se f.eks. Natur- og 
Miljøklagenævnets afgørelse af 11. december 2013 til Grønsø Å. 

Udledningstilladelse til regnvandsbassin
Undersøgelser i forbindelse med tilladelsen
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• Generelt
– Kommunen er ved vilkårsfastsættelsen underlagt proportionalitets-

princippet, dvs. at det skal være nødvendigt at fastsætte vilkår for at opnå 
det pågældende formål, og vilkåret må ikke gå længere end påkrævet. 

– Kommunen er ved vilkårsfastsættelsen underlagt bestemthedsprincippet, 
dvs. at det klart skal fremgå af vilkåret, hvad der stilles af krav til 
ansøgeren. 

• Bassintype
– Tørbassin eller vådbassin? Ifølge  Vejdirektoratet er vådbassin BAT ved 

afvandingskonstruktioner til veje, se Vejregelrådets vejregel 2009.
– Vilkår om vådbassin til andet end veje som BAT se Natur- og 

Miljøklagenævnets afgørelse af 3. april 2013 vedr. udledningstilladelse til 
Tryggevælde Å samt Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. marts 
2012 om udledningstilladelse til Køge Bugt.

– Er vådbassin generelt BAT?

Udledningstilladelse til regnvandsbassin
Vilkårsfastsættelse (I)
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• Vilkår om dykket udløb, olieudskiller og sandfang
– Vilkår om dykket udløb og sandfang ifølge nævnets faste praksis 

lovlige.
– Vilkår om olieudskiller stadfæstet, når nødvendigt ud fra områdets 

sårbarhed, f.eks. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 27. 
september 2012 vedr. forsinkelsesbassiner ved E20 til Esbjerg. 

• Vilkår om indretning af prøveudtagningssted, 
analyseparametre og analyseprogram
– Vilkår om indretning af analyseprogram m.v. i forhold til udløb 

ophævet, se Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af  5. april 
2013, Vejdirektoratet til Havelse Å.

Udledningstilladelse til regnvandsbassin
Vilkårsfastsættelse (II)
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• Vilkår om dimensionering (overløb og magsinvolume)
– Efter nævnets opfattelse skal bassiner dimensioneres med en 

gentagelsesperiode på 5 år, n = 1/5, dvs. at der beregningsmæssigt kun 
sker en oversvømmelse hvert 5. år, og at der beregningsmæssigt ideelt 
set bør foreligge en regnserie på mindst 3-4 gange gentagelsesperioden, 
dvs. mindst 15 og helst 20 år for n = 1/5, se Natur- og Miljøklagenævnets 
afgørelse af 25. januar 2012.

• Vilkår om neddrosling
– Efter nævnets afgørelse skal  vilkårene tage udgangspunkt i 

vandløbsregulativets bestemmelse om maksimal tilledning. Er der ikke i 
vandløbsregulativet fastsat vilkår om maksimal tilledning, skal der ifølge 
praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet tages udgangspunkt i 1-2 l/s.ha-
red, eller max 10 l/s dog afhængig af det konkrete vandløb.

Udledningstilladelse til regnvandsbassin
Vilkårsfastsættelse (III)
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• Vandselskabers ansøgning om udledningstilladelse til 
bassiner skal af kommunen behandles som en 
ansøgningssag

• Vandselskabet er part i sagen, idet vandselskabet er 
adressat for afgørelsen 
– Vandselskabet skal høres.
– Vandselskabet har klageret, smh. m. Natur- og Miljøklagenævnets 

afgørelse.

Udledningstilladelse til regnvandsbassin
Vandselskabets partsstatus 
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• Naturbeskyttelseslovens kapitel 2 beskytter en række 
naturtyper mod tilstandsændringer
– Etablering af regnvandsbassin kan indebærer, at bassinet først 

kan etableres efter, at kommunen  har meddelt dispensation i 
forhold til beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens 
kapitel 2.

– Et regnvandsbassin kan i sig selv blive en beskyttet naturtype 
omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3, således at 
ændringer i bassinet herunder oprensning alene kan foretages på 
baggrund af kommunens dispensation i forhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3.

Regnvandsbassin og beskyttet naturtype
Naturbeskyttelsesloven (I)
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• Hvornår bliver et regnvandsbassin en beskyttet naturtype? 
– Nordjyllands Amt traf afgørelse om, at 6 nærmere bestemte regnvandsbassiner var omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3. For så vidt angår et af anlæggene, havde amtet bl.a. anført:
– ”Det er et meget stort bassin, der opsamler vand fra de to foregående anlæg. Der har ikke 

været foretaget vedligeholdelse i mange år, men anlægget fungerer upåklageligt efter 
hensigten. Bassinet fremtrådte ved besigtigelsen med et blødt slamlag i bunden og helt dækket 
med grenet pindsvineknop i blomst og med træer på siderne. Der sås guldsmedelarver og stor 
natsværmer på en dunhammerstængel. Området er ikke hegnet. Bassinet har et samlet areal 
på ca. 1,0 ha. Området fremtræder som mose og er større end 0,25 ha.”

– Naturklagenævnet udtalte i afgørelse af 3. juli 2007 bl.a. ”I medfør af naturbeskyttelseslovens §
3, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, må der ikke foretages ændringer i tilstanden af søer over 100 m² samt 
moser og lignende, når sådanne naturtyper enkeltvis eller sammen med andre naturtyper er 
større end 2.500 m². 

På baggrund af amtets besigtigelser i området, herunder vurderingen af områdernes botaniske 
indhold sammenholdt med de fremlagte fotos, finder Naturklagenævnet ikke grundlag for at 
anfægte amtets vurdering af, at de pågældende regnvandsbassiner er beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens § 3. Det bemærkes, at arealer der opfylder de botaniske kriterier må 
anses for omfattet af beskyttelsen uanset, at arealet er opstået på grund af menneskelig 
indsats.” 

Regnvandsbassin og beskyttet naturtype
Naturbeskyttelsesloven (II)
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• Kommunen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet 
mod tilstandsændringer af beskyttede naturtyper, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 

– Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 7. november 2012: ”Det følger af bemærkningerne til 
naturbeskyttelsesloven, at der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan meddeles dispensation til 
foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige eller i strid 
med ønsket om at opretholde de pågældende naturtyper som sådanne, idet reglerne er udtryk for en generel 
samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes. En væsentlig jordbrugs- eller anden 
almindelig økonomisk interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig til at begrunde eb dispensation.

Der må, for at et indgreb i områdets tilstand eventuelt kan accepteres, tillige være tale om et område, som ud 
fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden særlig interesse, eller om et indgreb der i sig selv ikke 
skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. Derudover forudsættes det, at en 
dispensation ikke vil skabe en uheldig og uønsket præcedens for den fremtidige administration af § 3-
beskyttelsen i området.

En omstændighed, der ifølge lovforslagets bemærkninger kan begrunde dispensation, kan være at et ansøgt 
indgreb har en naturforbedrende funktion.

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at det 
eksisterende regnvandsbassin/vandhul er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og at den ansøgte udvidelse 
af vandhullet kræver dispensation.

Nævnet finder heller ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at det ansøgte indgreb har en 
naturforbedrende funktion.

Herefter stadfæstes Randers Kommunes dispensation af 14. juni 2012 til udvidelse af det eksisterende 
regnvandsbassin/vandhul.”

Regnvandsbassin og beskyttet naturtype
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3
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• Ifølge § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 3, litra 1, og § 8, stk. 8, litra 1, i habitat-
bekendtgørelsen skal der, før der kan meddeles dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv 
eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-
område væsentligt.

• Hvis kommunen vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område 
væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 
virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen 
for det pågældende område, jf. § 7, stk. 2, pkt. 1. 

• Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale 
naturbeskyttelsesområde, kan der som udgangspunkt ikke meddeles 
godkendelse til det ansøgte, jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2, pkt. 2. 

• Manglende habitatkonsekvensvurdering kan medføre, at dispensationen ikke 
er gyldig.

Regnvandsbassin og beskyttet naturtype
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og 
habitat bekendtgørelsen
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• Konkurrenceankenævnets kendelse af 23. juni 2014 vedr. Gribvand
– Særlige forhold af betydning for krav til benchmark.
– Selskabet angiver, at selskabet har 35 regnvandsbassiner, der er omfattet 

af Naturbeskyttelsesloven § 3, der beskytter naturområder mod indgriben. 
Dette er mere mandetidskrævende, fordi oprensningen skal ske nærmest 
manuelt. Selskabet har opgjort meromkostningen til 282.000 kr. årligt. 

– Forsyningssekretariatet bemærker, at mange områder i Danmark er 
omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3, herunder mange 
regnvandsbassiner. Det er Forsyningssekretariatets umiddelbare 
vurdering, at mange selskaber står over for den samme problemstilling. 
Det er derfor Forsyningssekretariatets vurdering, at forholdet ikke er 
særligt.

– Konkurrenceankenævnet finder, at Gribvand Spildevand ikke har 
godtgjort, at oprensning af regnvandsbassiner udgør et særligt forhold og 
tiltræder Forsyningssekretariatets afgørelse. 

Prisloft
Mulighed for tillæg for regnvandsbassiner?
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