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Netværksseminar 

Afløbsnetværk 
Høring på bekendtgørelser og vejledninger 



Hvem er afløbsnetværket 

Afløbsnetværket er erstatning for afløbskomiteen og har følgende deltager: 

Bo Laden   Aalborg forsyning, kloak A/S 

Finn Egholm  Esbjerg Forsyning A/S 

Jan Timmermann  Provas 

Jørgen Rasmussen  Skive Vand A/S 

Morten Aaby Nielsen  Rebild Vand og Spildevand 

Peter Christensen  Randers Spildevand A/S 

Robert Schmidt  Kolding Spildevand A/S 

Jesper Primdahl  Lemvig Spildevand as 

Peter Hjortdal  Århus Vand A/S 

Bjørn M. Nielsen  Lejre Forsyning 

Christian Lerche  Roskilde Forsyning A/S 

Niels Overgaard  Vandcenter Syd 

Svend K. Hansen  HOFOR 

Helle Kayerød  Danva 

 

 



Organisering 

Afløbsnetværket har organiseret sig på 

følgende måde: 

Mødeleder og ordstyre Jan Timmermann 

Kontaktperson til Danva Bo Laden 

Dagsorden og referat til møderne går på skift i 

gruppen 

Afløbsnetværket har delt sig følgende 

fagområder:  



Organisering 

• Drift af afløbsområdet 

• Anlægsområdet 

• Administration af afløbsområdet 

• Planlægning på afløbsområdet 



Sådan arbejder vi 

• Bekendtgørelser og vejledninger inden for 

afløbsområdet sendes i høring hos alle i 

afløbsnetværket. 

• Det enkelte fagområde har ansvaret for at 

samle og videregive kommentere på 

relevante bekendtgørelser og vejledninger 

inden for fagområdet  

 

 



Aktuelle projekter i afløbsnetværket 

• Regn i Danmark 

• Kortlægning af driftskompetencer 

• Bassiner - drift 

• Bassiner – myndighedsforhold 

• Krav til afløbssystemer af plast 

• Bestillermodul til TV-inspektion 



Høringsmateriale 

• Tekniske rapporter inden for afløbsområdet 
Dansk standarder f.eks. DS 752, DS 475 m.m. 

Kloakbekendtgørelsen 

SBI anvisninger for afløbsinstallationer  

• Love, bekendtgørelser og vejledninger inden 

for afløbsområdet. 
F.eks. Vejvand, ændring af betaligsloven m.m. 

• Danva projektgrupper 
Afløbsnetværket vil blive inddraget når det handler om afløb fra planlægning til drift

  



Forslag til forbedringer 

• Tilbagemelding på høringens kommentar 

Fint i mange tilfælde – men også tilfælde hvor der kan ske 

forbedring. 

• Når der sendes omfattende materiale i høring ønskes der 

udpeget specifikke afsnit/fokus punkter som ønskes 

kommenteret. 

• Evt. Danvas holdning medsendes.  

• Tilbagemelding om andres holdninger til vore 

kommentarer. 

• Hvad der kommunikeres videre af Danva 

 



Afslutning 

? 

 



Afslutning 

Tak for 

opmærksomheden 


