
 

Ulstrup d. 27. juli 2009  
Favrskov Kommune  
Skovvej 20  
DK – 8382 Hinnerup.  
 
 
 
Att.: Geolog Gry Gasser.  
 
 
 
Vedr.: Anvendelse af regnvand i husholdningen.  
 
Vandrådets medlemmer har drøftet Kommunens henvendelse vedr. anvendelse af regnvand til 
toiletskyl og tøjvask.  
 
Som det fremgår af skrivelsen ”Anmodning om Vandrådets udtalelse ved vurdering af anvendelse 
af regnvandsanlæg i Favrskov Kommune” er der – som anført i skrivelsen - ingen ressourcemæssig 
gevinst ved anvendelse af regnvandsanlæg, idet der er godt og rigeligt grundvand til at dække både 
nuværende og fremtidig drikkevandsbehov i Favrskov Kommune.  
Etablering af regnvandsanlæg betyder desuden stor risiko for, at der kan ske tilbageløb til vandfor- 
syningsnettet, idet der kan forventes manglende vedligeholdelse, fejlkoblinger (direkte forbindelse 
mellem regnvandsanlæg og vandforsyningsnet) med risiko for forurening af vandforsyningsnettet. 
En forurening af vandforsyningsnettet betyder store udgifter for vandværket og kan afstedkomme 
sygdom blandt forbrugerne, ligesom forbrugernes tillid til vandforsyningen vil blive mindsket 
betydeligt.  
 
Ved gennemlæsning af ”Rørcenter-anvisning 003 vedr. brug af regnvand til wc-skyl og vaskema 
skiner i boliger” finder Vandrådet, at de krav der stilles med hensyn til anvendelse af regnvand er 
en meget kostbar installation som også energimæssigt er dyrere end vandforsyning fra vandvær-  
kerne.  
 
I byområder med tæt bebyggelse vil enkelte regnvandsinstallationer ikke være behæftet med risiko 
for større opholdstider i vandforsyningens ledningsnet, men uden for bymæssig bebyggelse kan der 
opstå kvalitetsproblemer når der ikke anvendes drikkevand til wc-skyl og tøjvask, idet wc-skyl og 
tøjvask andrager ca. 30% af et parcelhus´s vandforbrug.  
 
Vandforsyningerne kan med den nuværende lovgivning ikke forhindre at der etableres regnvands- 
anlæg, men vil fraråde dette p.g.a.:  
 

-          Risiko for tilbagestrømning af regnvand til vandværkernes forsyningsledninger  
-          Risiko for lange opholdstider i vandforsyningernes ledningsnet  
-          Energimæssigt er regnvandsanlæg pr. oppumpet m³ driftsmæssigt dyrere end vandværkerne  
-          Forholdsvis store investeringsomkostninger – øget materialeforbrug og dermed øget CO²  
-          Vedligeholdelsesomkostninger  
-          Brug af kemikalier for vedligeholdelse – tilledes rensningsanlæg  
-          Smitterisiko fra mikroorganismer i regnvandet (fugleekskrementer / støv m.m.)  



 
 
Vandrådet har desuden en række spørgsmål, som bør være fastlagt forinden der evt. gives tilladelse 
til etablering af regnvandsanlæg:  
 
- Hvem kontrollerer at krav til regnvandsinstallationerne er udført korrekt ?  
- Hvem kontrollerer at der efter evt. godkendelse ikke foretages konstruktive ændringer i installatio- 
nerne ?  
- Hvem ejer vandmåleren på regnvandsinstallationen og hvem foretager aflæsning af vandmåler på 
regnvandsinstallationen, og er vandmåler underlagt samme regler som vandværkets målere ?  
- Hvorledes er de forsikringsmæssige forhold ved en evt. tilbagestuvning af regnvand til lednings- 
nettet med deraf følgende omkostninger til rensning/vandprøver/midlertidig vandforsyning m.m. ?  
- Er der forskel på afledningsafgiften ved anvendelse af regnvandsanlæg ?  
 
DANVA har i 2008 udsendt ”DANVA´s politik om anvendelse af regnvand i boligen”, hvori der 
anføres at der bør etableres en kontrolordning til sikring af indretning og drift af regnvandsanlæg. 
Hvem skal betale for en evt. sådan kontrolordning ?  
Igen et incitament til at fraråde etablering af regnvandsanlæg.  
 
For at øge regnvandsinfiltrationen til grundvandet, vil Vandrådet i stedet opfordre til, at tagvand fra 
boliger afledes via nedsivningsanlæg. Derved mindskes desuden belastningen på de kommunale 
regnvandsledninger.  
 
Vandrådet forventer, at – såfremt der gives tilladelse til etablering af regvandsanlæg - udfærdiges et 
regelsæt vedr. regnvandsanlæg, hvor konsekvenserne for den enkelte ejer af anlægget er opremset.  
 
 
Poul Erik Mikkelsen  
Medlem af Vandrådet for Favrskov Kommune  
 
 


