
Tag– og overfladevand er spildevand 

Tag– og overfladevand er omfattet af Spildevandsbekendt-

gørelsen og dermed de samme regler som spildevand. 

Gartneriet skal derfor have en skriftlig tilladelse fra Oden-

se Kommune til enten at aflede, udlede eller nedsive tag-

og overfladevand. Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelses-

loven og spildevandsbekendtgørelsen. Det gælder alt tag– 

og overfladevand der udledes til miljøet, hvad enten der 

bruges skyggemidler eller ej. Der stilles forskellige krav til 

håndtering af vandet, afhængigt af, hvor gartneriet ligger.  

 

Tag– og overfladevand kan efter vurdering og evt. 

skriftlig tilladelse fra Odense Kommune:  

• Bruges i produktionen 

• Nedsives  

• Udledes til f.eks. vandløb 

• Ledes til offentlig kloak, mod betaling af tilslut-
ningsbidrag til VandCenter Syd. 

 

Håndtering af tagvand 

Der er ofte tale om store mængder vand, som kan være 

vanskelige at håndtere på matriklen. Odense Kommune 

anbefaler derfor, at så meget tagvand som muligt opsam-

les i et bassin og bruges i produktionen. Brug af tagvand i 

produktionen kræver ikke tilladelse, men etablering af et 

bassin o.l. til opbevaring af tagvandet kræver VVM-

screeningen, byggetilladelse og/eller landzonetilladelse.  

 

Nyetablering af regnvandsbassin samt udvidelse eller ned-

læggelse af et eksisterende regnvandsbassin kræver tilla-

delse fra Odense Kommune.  Udledning eller nedsivning 

kræver også tilladelse fra Odense Kommune.  

 

I nogle områder kan tagvand udledes til offentlig kloak.  

Ved tilslutning til kloaknettet, skal der søges om tilladelse 

hos Odense Kommune og evt. betales tilslutningsbidrag til 

VandCenter Syd.  

 

 

 

Brug af skyggemidler 

Odense Kommune stiller ikke krav til hvilke typer af skyg-

gemidler der bruges. Tagvand fra væksthuse med skygge-

midler kan dog indeholde miljøfremmede stoffer og derfor 

kan der være særlige vilkår for evt. rensning, opsamling og 

håndtering af tagvandet. Hvis der anvendes skyggemidler, 

skal der være en beskrivelse af produktet, hvordan det afva-

skes og hvordan tagvandet håndteres, når der søges tilladel-

se. 

I øjeblikket samarbejder kommunen med en skyggemiddel-

producent for at afklare visse stoffers påvirkning af miljøet. 

Det betyder at der lige nu ikke er klarhed over hvilke krav 

der skal stilles til tagvand med indhold af skyggemidler.  

 

Ansøgning om tilladelse 

I den kommende tid vil de samlede afløbssystemer på kom-

munens gartnerier blive gennemgået. I den forbindelse vil 

vi også forholde os til håndtering af tag– og overfladevand 

og udarbejde de fornødne tilladelser.  

Hvis du bruger skyggemidler, skal du derfor afvente at du 

hører nærmere fra Odense Kommune.  

 

Det anbefales, at gartneriet inddrager en rådgiver, som kan 

hjælpe med ansøgning hos kommunen. Kontakt gerne 

Odense Kommunes Gartneriteam, for dialog om mulighe-

derne.  

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte gartneriteamet i Odense Kommune: gartneri@odense.dk , tlf. 6551 2525 
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