
Allan, Bodil, Carl – “kært” barn har 
mange navne. Senest blev Danmark 
ramt af stormene Dagmar og Egon i 
januar 2015. Det voldsomme vejr er et 
stigende problem, der ofte efterlader 
oversvømmelser og dyre skader på 
ejendomme og infrastruktur. Men 
hvem har ansvaret for skaderne? Er 
det grundejeren selv, kommunen eller 
spildevandsselskabet?

Det er ikke helt let at svare på efter de 
gældende regler – men kommuner og 
forsyninger har mulighed for på egen 
hånd at skabe klarere linjer for, 
hvorledes de fordeler og deles om 
opgaver og ansvar. 

HVEM HAR ANSVARET – OG 
HVORNÅR?
Ansvaret for oversvømmelser er fordelt 
på flere hænder. 

Grundejerne ejer den del af 
kloaksystemet, som ligger på egen 
grund. Grundejer har derfor pligt til selv 
at vedligeholde denne del af kloakken. 
Hvis kælderen oversvømmes på grund 
af mangler i ejendommens eget 
kloaksystem, er det derfor også 
grundejerens ansvar. Hvis over
svømmelsen derimod skyldes et brud 
på en af spildevandsselskabets 
ledninger som følge af utilstrækkelig 
vedligeholdelse, er det selvfølgelig en 
anden sag.

Det er spildevandsselskabets ansvar at 
håndtere spildevand fra stueplan/på 
terræn inden for kloakoplandet, som er 
fastlagt i spildevandsplanen. Selskabet 
skal sikre, at selskabets kloakledninger 
kan rumme den almindelige “hverdags”
regn, så regnen ikke bliver liggende på 
overfladen og forårsager over
svømmelser. Kravet gælder det, der 
betragtes som “hverdagsregn” på 
tidspunktet for etablering af ledningerne. 
Det giver udfordringer i forhold til de 
områder, som er kloakeret i 1960’erne, 
hvor belastningen som følge af regn er 
intensiveret siden etableringen, dels som 
følge af klimaforandringer, dels som

følge af udbygning eller større 
belægningsgrad. 

Når uheldet er ude, og gader og huse 
bliver oversvømmet af de store vand
mængder, rykker det kommunale 
redningsberedskab ud. Beredskaberne 
har nemlig til opgave at yde en akut, 
forsvarlig indsats, hvis et uheld eller en 
hændelse er til fare for mennesker, 
samfundsmæssige værdier eller miljøet, 
som f.eks. i tilfælde af skybrud. Det 
kommunale beredskab får i særlige 
tilfælde bistand af det statslige 
beredskab, som er forankret under 
Beredskabsstyrelsen. Det skete f.eks. i 
forbindelse med stormen Egon, hvor 
styrelsens mandskab bistod med 
pumper mv. i Løgstør, Struer, Jyllinge, 
ved Roskilde Fjord og i Karrebæksminde.

EN GRÅZONE
Kriterierne for dimensionering af 
kloakledninger har over tid ændret sig 
bl.a. som følge af klimaforandringer. Den 
regn, der for år tilbage var kraftig regn, 
anses i dag som almindelig hverdagsregn. 
I mange byer er kloaksystemerne imidlertid 
(endnu) ikke udvidet til at rumme de 
øgede regnmængder. 

Spildevandsselskaberne har ikke pligt til 
straks at udskifte eller opdimensionere 
kloakledningerne, når dimensionerings
kriterierne ændrer sig, men når 
selskaberne etablerer nye ledninger, skal 
de dimensioneres efter de aktuelle 
kriterier. 

Der vil derfor i de fleste byer altid være 
forskellige “serviceniveauer” i forskellige 
områder.

Der opstår derved en gråzone, når det 
regner mere end almindeligt – men 
hvor der ikke er tale om en egentlig 
beredskabssituation – og regnvandet 
flyder oven på terrænet.

For hvor mange regndråber er spilde
vandsselskabets ansvar, og hvornår 
bliver regnen en beredskabs opgave? 

AFTALT OPGAVEFORDELING
Flere spildevandsselskaber og kommuner 
indgår samarbejdsaftaler om, hvem der 
har ansvaret for hvad i tilfælde af kraftig 
regn, skybrud eller andet voldsomt vejr. 
Det giver et solidt grundlag for intern 
koordinering og prioritering af ressourcer 
– og det gør det klart for parterne, hvor 
regningen skal sendes hen, når skaden 
alligevel sker. 

I Greve har kommunen udarbejdet en 
beredskabsplan, hvoraf det fremgår 
præcis, hvilke opgaver henholdsvis 
beredskabet og forsyningen har 
ansvaret for både i tilfælde af vejr, hvor 

der er risiko for oversvømmelser, og i 
tilfælde af ekstremt vejr som skybrud, 
storm og orkaner. Forsyningen skal  
f.eks. alarmere krisestyringsstaben, 
indkalde mandskab – også det frivillige 
beredskab – og klargøre kommunens 
materiel, bemande callcenteret for 
besvarelse af borgerhenvendelse og 
udsende SMSbeskeder til de borgere, 
som har tilmeldt sig varslingsservice mv.

SAMARBEJDSMULIGHEDER
Når kommuner og spildevandsselskaber 
indgår i sådanne samarbejder, skal 
opgavesnittet lægges det rigtige sted. 
Selskabet må nemlig ikke varetage 
kommunale opgaver – og omvendt må 
kommunerne ikke varetage spilde
vandsselskabets opgaver. Det, som en 
samarbejdsaftale kan, er derfor ikke at 
flytte ansvaret for opgaverne, men 
derimod at sikre, at parterne er enige 
om, hvor opgave og ansvarsgrænsen 
går. Der vil nok altid være en gråzone, 
men denne kan mindskes betydeligt, 
når opgave og ansvarsfordelingen 
formuleres i en aftale.

I samarbejdsaftalen kan parterne f.eks. 
aftale, at det er spildevandsselskabet, 
der skal rykke ud, når det regner kraftigt, 
mens beredskabet skal rykke ud, når 
der er skybrud og vandstanden er 
forhøjet. Det forudsætter naturligvis, at 
parterne er enige om definitionerne,  
f.eks. på skybrud.

Hvis kommunen har særligt udsatte 
områder, kan parterne aftale særskilte 
beskyttelsesforanstaltninger for 
området. Det kan f.eks. være områder, 
hvor der er virksomheder med følsomme 
maskiner, eller områder med 
beskyttelses værdig natur eller meget 
udsatte vandløb.

Parterne kan også aftale at samarbejde 
om varslingssystemer, der kan bidrage 
til at mindske skaderne. Det kan f.eks. 
som i Greve Kommune være en SMS
service, der fortæller borgerne, hvis der 
er risiko for oversvømmelser og i hvilke 

områder. På den måde kan borgeren nå 
at parkere bilen et sikkert sted og i 
øvrigt tage tiltag for at undgå de 
skader, som oversvømmelsen ellers ville 
have resulteret i. 

Hvis parterne ønsker et endnu tættere 
samarbejde end ad hoc samarbejdsaftaler, 

kan kommune, beredskab og spildevands
selskab oprette et egentligt alarm bered 
skab til at varetage beredskabs opgaven 
i tilfælde af skybrud. Det forudsætter, 
at det præciseres i aftalen, hvilke opgaver 
henholdsvis spildevands selskabets og 
kommunens mandskab og materiel skal 
varetage, ligesom om kostningerne skal 
fordeles sådan, at forsyningen ikke 
herved kommer til at varetage og 
betale for en kommunal opgave. 

Organiseringen af de kommunale 
beredskaber er under forandring. Det 
skyldes, at regeringen og KL i økonomi
aftalen for 2015 har fastlagt, at de 
nuværende 87 beredskaber skal 
fusionernes, så der ved udgangen af 
2015 er maksimalt 20 fælleskommunale 
beredskaber. De nye beredskaber 
kommer således til at dække flere 
kommuner – nogle mere end 10 
kommuner. Det giver et behov for 
yderligere koordinering i overgangs
fasen, men skaber forhåbentlig også 
rammer for en god og robust opgave
løsning i de nye større enheder. 

LOVGIVERS ROLLE
Selvom kommuner og spildevands
selskaber har gode muligheder for at 
skabe en klar opgave og ansvars
fordeling, ville det alt andet lige være at 
foretrække, at lovgiver tog têten og 
fastsatte klare rammer for opgave
løsningen. På den måde vil både 
borgere og erhvervsvirksomheder samt 
spildevandsselskaber og kommuner 
være mere trygge, når uvejret  
rammer. n

HVORNÅR
 BLIVER VAND EN

 BEREDSKABSOPGAVE?

DE NUVÆRENDE 87 
BEREDSKABER SKAL 
FUSIONERNES, SÅ DER VED 
UDGANGEN AF 2015 ER 
MAKSIMALT 20
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