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Indsats om samfundsøkonomiske beregninger og supplerende tiltag

Indledning
Den 1. januar 2021 trådte den nye lov om spildevandsforsyningsselskabernes klimatil
pasning m.v. i kraft (Lov nr. 2210 af 29/12/2020). Jævnfør §32 stk. 5 i miljøbeskyttel
sesloven skal serviceniveauet for håndtering af tag- og overfladevand fastlægges på
baggrund af samfundsøkonomiske beregninger. På baggrund af denne nye lov vurde
rer Frederiksberg Kommune, at der skal udføres nye samfundsøkonomiske beregnin
ger, som lever op til lovens krav. I Spildevandsplan 2019-31 er serviceniveauet beskre
vet som servicemål.
Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte en mulighed i BEK 2276 af 29/12/2020 §4
til i Spildevandsplan 2019 at pålægge Frederiksberg Forsyning at fastsætte servicemå
let for håndtering af tag- og overfladevand.
I dag er servicemålet for håndtering af tag- og overfladevand fastlagt i rammeplanen
Spildevandplan 2019. Servicemålet for håndtering af tag- og overfladevand er, at der
maksimalt må stå 10 cm vand på terræn ved skel ved en 100-årsregn. En 100-årsregn
er betegnelsen for en regn, der statistisk set kun falder én gang hvert 100 år. Som følge
af dette har grundejer selv ansvaret for at beskytte sin ejendom, så den kan tåle at der
står 10 cm vand på terræn i skel.
Endvidere er det med ny lov om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning
m.v. blevet muligt for forsyningen af udføre supplerende tiltag jf. afsnit 4.2 i vejledning
til omkostningsbekendtgørelsen BEK 2275 af 29/12 2020. Hvis det giver samfunds
mæssigt gevinst kan forsyningen vælge at bruge maksimalt 5 % ud over de samlede
anlægsomkostningerne i et klimatilpasningsprojekt på supplerende tiltag. Supplerende
tiltag er tiltag, der kan reducere skadesomkostninger yderligere, men som ikke hæver
servicemålet, der er bestemt ud fra de samfundsøkonomiske beregninger. Betingel
serne for anvendelse af supplerende tiltag er beskrevet under afsnit 4.2 i vejledning til
omkostningsbekendtgørelsen.

Status
Frederiksberg Kommune har fået godkendt at alle projekter i Rammeansøgningen fra
2015 er blevet medtaget i overgangsordningen under den nye lov om spildevandsfor
syningsselskabernes klimatilpasning. Det betyder, at disse projekter kan gennemføres
under de tidligere regler under Medfinansieringsbekendtgørelsen BEK nr. 159 af
26/02/2016 såfremt at anlæggelsen af dem sættes i gang senest 2027. Ny projekter,
som ikke er medtaget i overgangsordningen eller projekter på overgangsordningen, der
ikke når at sættes i gang inden 2027 skal anlægges efter de nye regler.
De nye regler i lov om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning medfører, at
der skal foretages samfundsøkonomiske beregninger for at definere det omkostnings
effektive servicemål. Det er derfor nødvendigt at igangsætte disse beregninger.
Plan
Nye samfundsøkonomiske beregninger vil bevirke, at servicemålet for tag- og overfla
devand, fastlagt i Spildevandsplan 2019, vil leve op til lovens krav.
Beskrivelse og ejerforhold
Kommunalbestyrelsen kan pålægge spildevandsforsyningsselskabet at fastsætte ser
viceniveauer for håndtering af tag- og overfladevand jævnfør §32 stk. 5 nr. 3 i miljøbe
skyttelsesloven. De nærmere bestemmelser er fastlagt i BEK nr. 2276 af 29/12/2020
om fastsættelse af serviceniveauer.
Frederiksberg Kommune pålægger derfor Frederiksberg Forsyning at gennemføre føl
gende indsatser i planperioden:
•

Foretage udarbejdelse af samfundsøkonomiske beregninger dækkende Frede
riksberg Kommune i henhold til BEK nr. 2276 af 29/12/2020 om fastsættelse af
servicemålet m.v. for håndtering af tag- og overfladevand

Analyserne gennemføres i samarbejde med Frederiksberg Kommune, HOFOR og Kø
benhavns Kommune i perioden 2023-2024.
Hvis de samfundsøkonomiske beregninger resulterer i et nyt servicemål for håndtering
af tag- og overfladevand, skal rammeplanen i Spildevandsplan 2019 ændres. Dette be
arbejdes i den kommende Regnvandsplan. En ændring eller justering af målet skal ske
ved en politisk behandling.

Endvidere får Frederiksberg Forsyning med dette tillæg mulighed for at benytte supple
rende tiltag i nye klimatilpasningsprojekter jf. vejledning til BEK 2275 af 29/12 2020.
Økonomi
Frederiksberg Forsyning forventes at have anlægsudgifter for anslået 1-3 mio. kr. over
anlægsperioden 2022-2024.
Berørte matrikler
Der er ingen specifikke matrikler, der bliver berørt af projektet

