
Bilag – lovgivning vedr. regnvandsanlæg til toiletskyl og tøjvask 

Alle lovgivninger kan findes på Retsinformation.dk  
 

Følgende lovgivning er relevant ifm. regnvandsanlæg: 

• Vandforsyningsloven, nærmere specifikt drikkevandsbekendtgørelsen1 og vandværkernes 

regulativer 

• Autorisationsloven2 

• Byggeloven, bygningsreglementet3 

• Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber4 

 

Vandforsyningsloven 

Drikkevandsbekendtgørelsen 
Krav til brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask fremgår af § 5 i drikkevandsbekendtgørelsen: 

Private hjem 

Stk. 2. Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for WC-skyl og tøjvask i maskine skal være udført i 

overensstemmelse med gældende Rørcenter-anvisning udarbejdet af Teknologisk Institut5. 

Særlige krav til institutioner og bygninger med offentlig adgang 

Stk. 3. I institutioner og bygninger med offentlig adgang må brug af regnvand opsamlet fra tage til brug for 

WC-skyl kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed. I 

institutioner og bygninger med offentlig adgang må regnvand ikke anvendes til tøjvask.  

Der kan ikke gives tilladelse til brug af regnvand til WC-skyl og tøjvask i institutioner for børn under 6 år, 

hospitaler samt plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper. 

Stk. 4. Ejeren af en ejendom, hvortil der søges om tilladelse til brug af regnvand, jf. stk. 3, 1. pkt., skal over 

for kommunalbestyrelsen dokumentere, at kravene til vandkvaliteten ved bygningens taphaner til 

drikkevand kan opretholdes, når opsamlingsanlægget er i brug, herunder at ejendommens ledningsnet til 

drikkevand er egnet til lavt vandforbrug. Ejeren skal sikre, at brugerne til enhver tid er informeret om, at 

der anvendes regnvand opsamlet fra tage, f.eks. ved opslag. 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed træffe afgørelse om, at 

brug af regnvand, jf. stk. 3, skal ophøre, hvis det er nødvendigt for at sikre vandkvaliteten ved bygningens 

taphaner. 

 
1 BEK nr. 110 af 30. maj 2021 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
2 LBK nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 
3 Bygningsreglementet 
4 LBK nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber 
5 Rørcenter-anvisning 003, Brug af regnvand, 4. udgave.pdf 

https://bygningsreglementet.dk/
https://www.teknologisk.dk/ydelser/roercenter-anvisninger-og-rapporter-fra-roercentret/486


Konklusion: Regnvand fra tage til brug for toiletskyl og tøjvask i maskine i private hjem kræver ikke særskilt 

tilladelse efter vandforsyningsloven/drikkevandsbekendtgørelsen, men skal følge rørcenteranvisningen. 

Genbrug af regnvand i institutioner og bygninger med offentlig adgang kræver forudgående tilladelse fra 

kommunen. 

Teksten i drikkevandsbekendtgørelsen gør det desuden klart, at det gælder regnvand fra tage. Brug af alle 

andre typer af sekundavand fx brug af drænvand, gråt spildevand, vand fra terrænoverflader mv. til wc-skyl 

og tøjvask, er ikke nævnt i drikkevandsbekendtgørelsen, og kan derfor ikke tillades af myndighederne. 

Normalregulativ 
Normalregulativet indeholder mulighed for at vandværkerne kan stille krav om, at der skal ske 

færdigmelding til vandforsyningen, når der installeres et regnvandsanlæg, uanset om der er krav om, at der 

skal søges om tilladelse jævnfør Bygningsreglementet eller ej:  

Bestemmelse i regulativ: Arbejdet med nyanlæg og væsentlige ændringer af vandinstallationer fra 

installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg mm., hvor svigtende 

tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes 

til vandforsyningen.  

Hvis denne paragraf er med i vandværkets regulativ, har vandværket overblik over installerede 

regnvandsanlæg. Vandværket har mulighed for at godkende anlæggets vandinstallation til påfyldning af 

rent vand til regnvandstanken samt installation af tilbagestrømningssikring på stikledningen, og foretage 

årlige tilsyn med anlægget. Ikke alle vandværker har dog medtaget denne paragraf i deres regulativ.  

Jævnfør normalregulativet kan vandværket også pålægge ejeren at foretage vedligeholdelse af anlæg og 

tilbagestrømningssikring:  

Bestemmelse i regulativ: Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som 

vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationens forsvarlige funktion. Sådanne 

foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden 

vandforsyningens tilladelse.  

Denne paragraf kan bruges til at kræve ulovlige anlæg lovliggjort, samt til at sikre, at 

tilbagestrømningssikring og andre ventiler, der er vigtige i forhold til at beskytte vandforsyningen, 

vedligeholdes. Det skal i hvert enkelt tilfælde kontrolleres, om disse bestemmelser er medtaget i de 

vedtagne vandforsyningsregulativer.  

Det er desuden muligt for vandværket at føre tilsyn med arbejdet. Dette har forsyningerne ret til via 

autorisationslovgivning og vandforsyningsloven. Hvis vandværkets regulativ ikke indeholder regelsættet om 

krav om færdigmelding af installationer med regnvandsanlæg, har forsyningen ingen mulighed for at 

kontrollere, hvor der installeres regnvandsanlæg i de tilfælde, hvor det ikke indgår specifikt i 

byggesagsbehandlingen (parcelhuse, landbrug og let industri). 

 

Autorisationsloven 
Arbejdet skal udføres af autoriseret VVS’er og kloakmester: 

§ 5 Vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger må kun udføres og 

serviceres af vvs-installatørvirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1, eller delautorisation 

efter § 10, stk. 1, til det pågældende arbejde. 



Stk. 2. Vandinstallationer regnes fra og med tilslutning til og frakobling fra forsyningsledning og omfatter 

hele installationen inklusive armaturer og installationsgenstande, medmindre tilslutningen sker til et 

forsyningsanlæg for en enkelt privat forbruger. 

§ 7. Afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod 

jord og dertil hørende kloakledninger må kun udføres og repareres af kloakmestervirksomheder, der har 

opnået autorisation efter § 9, stk. 1. 

Stk. 2. De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med tilslutningen til hovedkloak og omfatter 

stikledninger, anlæg til rensning af spildevand og anlæggenes afløbsledninger, nedsivningsanlæg til 

regnvand, regnvandsledninger tilsluttet offentligt regnvandssystem, tryk- og vakuumafløbssystemer, 

samletanke og bygnings- og omfangsdræn. 

 

Byggeloven/Bygningsreglementet 
Det er kommunalbestyrelsen, der er bygningsmyndighed, og som træffer afgørelse efter 

bygningsreglementet. Bygningsreglementets krav til vandinstallationer fremgår af § 403-419. 

 

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber 
§ 2b, stk. 3 giver forsyningsselskabet mulighed for at lade vandafledningsbidraget nedsætte eller bortfalde, 

når regnvand genanvendes i husholdningerne, fx til wc-skyl mv.  

Dette vil jf. rørcenteranvisningen som udgangspunkt kræve, at der er installeret et tilstrækkeligt antal 

vandmålere på systemet. Som minimum skal der således installeres én måler, der registrerer den 

drikkevandsmængde, der bruges til efterfyldning, og én måler der registrerer mængden af vand fra tanken 

til wc og tøjvask. 

Fors A/S vil skulle høres herom. 

 

 


