
Definitioner af spildevand og spildevandsanlæg:  
Fra spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 46 af 12. januar 2016 
(med evt. senere ændringer) 
 

Kapitel 2 

Definitioner 

§ 4. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæ-
stede arealer. 

Stk. 2. Ved husspildevand forstås spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter. 

Stk. 3. Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede area-
ler, herunder jernbaner. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt 
tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig anden sammen-
sætning. 

Stk. 4. Ved humane affaldsprodukter forstås fæces og urin. 

Stk. 5. Ved 1 personækvivalent (PE) forstås i denne bekendtgørelse 21,9 kg organisk stof/år målt som det 
biokemiske iltforbrug (BI5), 4,4 kg total kvælstof/år eller 1,0 kg total fosfor/år. 

Stk. 6. Ved samletanke til spildevand mv. forstås tætte beholdere, der enten er typegodkendt eller kan god-
kendes til opbevaring af spildevand mv. af tilladelsesmyndigheden, jf. § 46, stk. 2. 

Stk. 7. Ved et spildevandsanlæg forstås såvel åbne som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til af-
ledning eller behandling af spildevand mv. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet, afledning 
til jorden eller anden form for bortskaffelse. 

Stk. 8. Ved et spildevandsanlægs kapacitet forstås den spildevandsmængde med indhold af forurenende 
stoffer angivet i personækvivalenter (PE), der i henhold til en meddelt spildevandstilladelse omfattet af lo-
vens kapitel 3, 4 eller 5 kan afledes fra en eller flere ejendomme inden for et fastlagt opland til anlægget. 

Stk. 9. Ved et spildevandsforsyningsselskab forstås et selskab, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vand-
sektorens organisering og økonomiske forhold, og som udøver spildevandsforsyningsaktiviteter. 

Stk. 10. Ved et oversvømmelseskort forstås et kort, der angiver områder, hvor der er sandsynlighed for over-
svømmelse som følge af kapacitetsproblemer i et nærmere angivet spildevandsanlægs separate regnvands-
ledninger og fællesledninger på arealer, der normalt ikke er dækket af vand. 

 


