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Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til ”Strategi for håndtering af 
regnvand”. 
 
Udover en generel introduktion til afledning af spildevand, beskrives effekterne af de 
øgede regnvandsmængder og hvordan lokal afledning af regnvand (LAR) kan afhjæl-
pe klimaændringerne. 
 
Der gives en kort status over kommunens arbejde med håndtering af regnvand, samt 
en oversigt over de planer som sætter rammerne for de fremtidige indsatser. 
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En af de store udfordringer ved klimaændringerne, er 

håndtering af regnvand de få dage om året hvor det 

virkelig regner. Der skal findes alternative og fleksib-

le løsninger. For at kunne udarbejde effektive løsnin-

ger, er det vigtigt at forstå regnvandets vej fra regn-

dråbe til det ender i havet. 

 
Vandets kredsløb 

Regn indgår som en naturlig del af vandets kredsløb. 
Når regnen falder, strømmer en del af på jordoverfla-
den eller gennem de øverste jordlag til vandløb, søer 
og havet. Noget fordamper og resten siver ned i jor-
den og bliver til grundvand. Størstedelen af grund-
vandet vil langsomt sive ud i moser og søer eller 
strømme underjordisk ud til havet.  
 
Når regnvandet siver ned gennem jordlagene, sker der 
en naturlig rensning af vandet. Samtidig holdes van-
det tilbage i jordmassen og vil langsomt sive ud i sø-
erne og moserne. I tørre perioder vil der fortsat ske 
udsivning til søer og moser, da vandet er opmagasine-
ret i jorden. 
 

 
Vandets naturlige kredsløb 

 
 
 

Det vand som fordamper fra vandoverfladerne stiger 
til vejrs, hvor det fortættes i de koldere luftlag. Herfra 
falder det som regn eller sne og kredsløbet er sluttet.  
 
Konsekvenser af byudvikling 

Efterhånden som byområderne er voksede og større 
arealer er dækket med fast belægning, mindskes den 
naturlig nedsivning. I stedet skal en stigende mængde 
regnvand transporteres via rørledninger væk fra area-
lerne og ledes ud på udvalgte steder.  
 
Ved at bortlede vandet fra de områder hvor det falder, 
sker der ikke den naturlige opmagasinering i jordla-
gene eller i grundvandet, som kan være gavnligt i tør-
re perioder. 
 
I fælleskloakerede områder, hvor regnvand og spilde-
vand løber i samme rørledning, ledes vandet til rense-
anlæg og efter rensning til nærmeste vandområde. I 
separatkloakerede områder, hvor regnvand er adskilt 
fra spildevand, ledes regnvandet direkte til søer eller 
vandløb.  
 

 
Fælleskloak og seperatkloak i kommunen 

 

Afledning af regnvand 
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Effekter af mere regn 

Ud over at mere regn strømmer i kloakken, fordi stør-
re arealer befæstes, så vil der i fremtiden også opstå 
kraftigere regnskyl. I de perioder vil der være ekstra 
pres på kloaksystemet.  
 
Hvis man fortsætter på samme måde, vil kloakkerne 
blive overbelastede oftere end det sker i dag. Når der 
ikke længere er plads i kloaksystemet, løber spilde-
vandet ud i søer og vandløb via etablerede overløb, og 
i værste fald sker der oversvømmelser på veje og i 
kældre. Hvor ofte de situationer vil opstå, afhænger af 
hyppigheden af ekstreme regnskyl.  
 

 
Overløb af regnvand ved regnvandsbassin på Ballerupvej. 

 
I fælleskloakerede områder er det husspildevand, som 
er kraftigt fortyndet af regnvand, der løber over og ud 
i vandløb og søer. Spildevandet bidrager med uøn-
skede næringssalte og miljøfremmede stoffer til våd-
områderne. 
 
I de separatkloakerede områder, hvor regnvand ikke 
er blandet med spildevand, vil de øgede regnvands-
mængder føre til, at vandstanden i søer og vandløb 
stiger periodevist, og der er risiko for oversvømmelse 
af de tilstødende arealer og bebyggelser.  
 
LAR (Lokal Afledning af Regnvand) 

For at imødekomme effekterne af de forventede eks-
treme regnskyl vil kommunen satse på at regnvandet 
tilbageholdes lokalt. Det kan f.eks. være: 

- Bruge belægninger, hvor vandet kan trænge 
igennem 

- Etablere kunstige vådområder lokalt, der kan 
bruges som regnvandsbassiner 

- Anlægge havebassiner i private haver 
- Etablere faskiner til nedsivning af tagvand 
- Indrette arealer, hvor vandet kan stuve op i 

kortere tid. 
- Etablere grønne tage, som øger fordampnin-

gen 
- Etablere kanaler/grøfter langs veje og pladser 
 

Disse metoder fremmer lokal afledning af regnvand 
(LAR-metoder) og afskære en del af regnvandet fra at 
komme i kloaksystemet.  
 
LAR-metoderne er mere stabile og bæredygtige må-
der at håndtere regnvand på sammenlignet med tradi-
tionel udbygning af kloaksystemet. De miljømæssige 
gevinster er store og med god planlægning og koordi-
nering, er disse løsninger ofte økonomisk fordelagti-
ge.  
 

 
Havebassin i privat have 

 
Indarbejdelse af LAR-metoden tager lang tid, netop 
fordi der arbejdes med små lokale tiltag. Til gengæld 
tages udgangspunkt i kilden, lige der hvor regnen fal-
der, så mængden af regnvand der skal håndteres er til-
svarende lille.  
 
De alternative løsningsmodeller er ikke mulige i alle 
situationer, og der vil fortsat være behov for udbyg-
ning af kloaksystemet med flere regnvandsbassiner og 
udvidelser af ledningsnettet.   
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I forbindelse med, at kommunen renoverer og bygger, 

er der allerede i dag stor bevidsthed om, at mest mu-

ligt regnvand skal afskæres fra kloakken. Hvor det er 

muligt ledes regnvand udenom kloakken. I samarbej-

de med Furesø Spildevand A/S tilpasses håndteringen 

af regn- og spildevand til de fremtidige klimaforan-

dringer.  

 

Overblik over oversvømmelser  

I dele af kommunen er der i dag godt overblik over ri-
sikoen for oversvømmelser. Næste skridt er at priori-
tere områderne og få konkretiseret løsningsmulighe-
der. 
 
I de områder hvor der endnu ikke er udført undersø-
gelser og beregninger, skal det gennemføres i de 
kommende år. 
 
Afskære regnvand 

En af byrådets visioner er at afkoble mest muligt 
regnvand fra kloaksystemet.  
 
For at understøtte dette har kommunen åbnet mulig-
hed for, at grundejere i fælleskloakerede områder kan 
melde sig ud af kloakforsyningen mht. regnvand. 
Grundejeren får udbetalt 40 % (ca. 22.000 kr. inkl. 
moms i 2009) af det fulde tilslutningsbidrag og skal 
til gengæld afskære alt regnvand fra kloaksystemet og 
håndtere det på egen grund. 
 
En anden mulighed er at reducere mængden af regn-
vand, der skal afledes, ved at fremme genbrug af 
regnvand. Kommunen har indført, at ejendomme, som 
har etableret godkendte anlæg til opsamling af regn-
vand til genbrug til toiletskyl og tøjvask, kan søge om 
fritagelse for vandafledningsbidrag for den del af af-
løbsvandet, som stammer fra genbrugt regnvand. Fri-
tagelsen gives i en periode på ti år. 
 
Kommunen har udarbejdet et idékatalog med over 20 
måder at håndtere regnvand lokalt, så kloakkerne af-
lastes. Dette katalog findes på kommunens hjemme-
side og skal inspirere borgerne samt danne grundlag 
for mange af de fremtidige løsninger i kommunen. 
 
 
 

 

Vandet fra mindre veje afskæres 

Når det regner kraftigt, belaster vejvandet kloaksy-
stemerne, da størstedelen løber direkte i kloakken. 
 
På de nyeste anlagte boligveje er der etableret trug, 
dvs. afvandingsgrøfter, der virker som forsinkelses-
bassin før regnvandet ledes videre til et etableret 
regnvandsbassin og derfra ud i en å. Undervejs nedsi-
ver eller fordamper en del af vandet.  
 
Fra et nyt boligområde i Ryget Skovby ledes vandet 
til en sø på Værløse Golfklub. Det har været af stor 
betydning, at anlægget blev udformet så det fremstår 
som en naturlig del af golfbanen. 
  

 
Afledning af regnvand fra Bøgehaven til Værløse Golfklub 

 

Det grønne anlæg består af et bassin udformet som en 
naturlig sø med tilhørende vandløb og bevoksning. 
Søen er delt i to, hvor den første del samler sedimen-
tet, og der sker en omsætning af næringssalte og or-
ganisk stof. Nedstrøm søen ledes vandet ud på et eng-
areal, hvor opløst fosfor holdes tilbage. Resultatet er, 
at vandet er renset, når det til sidst løber ud i vandlø-
bet. 
 
Salg og planlægning 

I forbindelse med det seneste salg af en kommunal 
ejendom, er der indføjet vilkår i udbudsmaterialet, 
som fastlægger, hvor meget regnvand, der maksimalt 
må afledes til kloakken pr. tidsenhed. Det betyder i 
praksis, at der er stillet krav om, at regnvand tilbage-
holdes på ejendommen ved kraftige regnskyl, så klo-
aksystemet skånes.  
 
I den senest vedtagne lokalplan er der udpeget et are-
al, hvor der kan anlægges et regnvandsbassin. Der er 
samtidig fastlagt bestemmelser for udformningen af 

Status 
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bassinet. Dette skal sikre, at der til enhver tid er mu-
lighed for, som minimum, at tilbageholde regnvand 
på arealet, så kloakken aflastes.  
 
Lokalplanen muliggør også, at man kan opføre be-
byggelsen med beplantede tage og fastlægger, at der 
ikke må anvendes zink og kobber i bygningsdele, 
hvorfra der sker afstrømning af regnvand.  
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Sammen med statens og kommunens planer sætter 

lovgivningen rammerne for, hvordan regnvandet skal 

og kan håndteres. De statslige krav til vandkvaliteten 

og de muligheder, der er i lovgivningen for at stille 

betingelser om lokal håndtering af regnvand, udgør 

rammerne. Inden for disse rammer udpeger strategien 

retningen i de kommende års arbejde med at integrere 

bæredygtige løsninger på området. 

 

Vandplaner 

Staten udarbejder vandplaner, der indeholder indsats-
programmer og miljømål for søer, vandløb og grund-
vand. Disse mål er bindene for kommunen, så vand-
planerne er i høj grad styrende for, hvordan kommu-
nen tilrettelægger håndteringen af regnvand. Målene 
skal være opfyldt senest december 2015. 
 
Vandplanens overordnede miljømål for vandløb og 
søer er, at de skal have en god økologisk tilstand. Det 
vil sige, at de skal rumme gode livsbetingelser for dyr 
og planter. Dermed er der også stillet krav til kvalite-
ten af det regnvand, som ledes ud. 
 
Miljømålet for grundvand er en god kemisk kvalitet. 
Det betyder, at ikke alt regnvand kan nedsives, hvis 
der er risiko for at forurene grundvandet. 
 
Furesø Kommune skal udarbejde handleplaner der be-
skriver de tiltag, der skal sættes i værk for at overhol-
de målene i vandplanen. Handleplanerne er i forening 
med spildevandsplanen (se næste afsnit) nogle af 
kommunens væsentligste redskaber til at gennemføre 
en målrettet indsats over for vandkvaliteten og 
mængden af regn, der ledes til vandløb, søer og 
grundvand. 
 
Spildevandsplanen 
Kommunens spildevandsplan fastlægger, hvordan 
spildevandet skal bortskaffes i kommunen. Spilde-
vand omfatter foruden spildevand fra husholdningen 
også regnvand fra tage, veje og alle andre overflader, 
når det ledes til kloaksystemet.  
 
I spildevandsplanen redegør kommunen for, hvilke 
rense- og kloaktiltag kloakforsyningen skal gennem 

 
føre for, at bl.a. vandplanernes krav til udledning af 
spildevand bliver overholdt. Samtidig definerer 
kommunen i planen, hvilket serviceniveau borgerne 
kan forvente fra kloakforsyningen. Det vil sige, hvor 
tit spildevandet fra kloakkerne må stige op til terræn. 
 
Spildevandsplanen beskriver blandt andet, hvordan 
kloaksystemet skal udbygges og tilpasses i planperio-
den, samt hvor kloakforsyningen skal etablere nye 
bassiner og inddrage nye oplande under kloakforsy-
ningen. 
 
Spildevandsplanen er bindende for kommunen. Pla-
nens udmøntning over for den enkelte borger sker i 
form af tilladelser, påbud og fastsættelse af vilkår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 21 handlingsplan 2009 

Agenda 21 handlingsplan 2009 er kommunens pro-
gram for en bæredygtig udvikling.  
 
Handlingsplanen konkretiserer, hvad kommunen vil 
gøre, og hvad kommunen forventer sig af sit samar-
bejde med borgere, foreninger, den grønne guide, 
virksomheder og forsyningsselskaber.  
 
Det indgår i handlingsplanen, at regnvand skal nedsi-
ves, genanvendes eller afledes lokalt. 
  
Kommuneplan 2009  

Kommuneplanen konkretiserer de overordnede mål 
om at minimere de nuværende gener ved kraftige 
regnskyl. Med kommuneplanens vedtagelse er det 

Rammerne 

Via spildevandsplanen kan kommunen: 

 
- påbyde grundejere at separere regn- og hus-

spildevand på den private grund 
- fastsætte vilkår for, hvor meget regnvand der 

må afledes fra grunden 
- give tilladelse til udmeldelse af kloakforsynin-

gen for regnvand 
- beslutte, at kun spildevand fra husholdningen 

må ledes til kloakken i nye områder. Regnvan-
det skal håndteres lokalt. 
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blandt andet besluttet, at regn- og overfladevand i by-
erne på sigt skal håndteres lokalt og samtidig gerne 
udgøre et tilskud til byens rekreative kvaliteter.  
 
Byrådet skal arbejde for, at lokal håndtering af regn-
vand indarbejdes i kommunens fremtidige planer og 
anlæg i øvrigt. Alle kommende projekter og renove-
ringer af nuværende bygninger og ubebyggede arealer 
skal gennemføres med generel fokus på bæredygtig-
hed og mulighed for lokal håndtering af regnvand.  
 
Kommuneplanen er et langsigtet strategisk redskab, 
som er bindende for byrådet, men ikke kan anvendes 
direkte i forhold til den enkelte grundejer.  
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