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Haraldsgade 53 

2100 København Ø 
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Landbrug & Fødevarers høringsvar til udkast til bekendtgørelse spildevandstilladelser m.v. 

efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, J.nr. NST-4400-00008    

 

Naturstyrelsen har den 29. juli 2013 udsendt høringsudkast vedr. bekendtgørelse om 

spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med høringsfrist den 16. 

september 2013. Indledningsvist skal Landbrug & Fødevarer takke for mulighederne for at komme 

med bemærkninger, ligesom det positivt skal bemærkes, at Naturstyrelsen har valgt at indarbejde 

alle ændringerne i en ny samles bekendtgørelse. Det vil gøre reglerne mere gennemskuelige for de 

virksomheder og myndigheder, bekendtgørelsen er relevant for. 

 

Definition af spildevand 

Meget tyder på, at definitionen på spildevand kan være en barriere for genanvendelse af vand hos 

fødevarevirksomhederne. Barrierer kan fx omfatte kundekrav om ikke at genanvende spildevand i 

produktionen. Det bør derfor overvejes, om der ikke kan indføres en ny kategori, som ligger mellem 

rent vand og spildevand, og som kan være med til at nedbryde barriererne for genanvendelse af 

vand i branchen. 

 

Nedsivning/udsprøjtning på jordoverflade af spildevand/regnvand 

Det er positivt, at kravet om at indhente en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen og kredsdyrlægen 

bortfalder. Det vil forenkle mulighederne for at udlede spildevand på anden vis end via forsyningens 

renseanlæg.  

 

Landbrug & Fødevarer er bekendt med konkrete tilfælde, hvor udvidelse af produktionen på fx 

mejerier vanskeliggøres, da det ikke umiddelbart er muligt at udlede større mængder spildevand. 

En forenklet procedure for udsprøjtning af spildevand på jordoverfladen kan derfor skabe bedre 

forhold for virksomhedernes vækst og samtidig være med til at sikre en større ressourceudnyttelse, 

bl.a. ved at øge grundvandsdannelsen. 

  

Udvidelse af klageadgang  

Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at man ikke afskæres muligheden for klageadgang ved 

tilladelse til afledning af tag- og overfladevand, udledning og udsprøjtning af spildevand uden 

jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen samt afledning af spildevand til jorden (nedsivning). En 

udvidelse af klageadgangen kan være med til at begrænse ressourceforbruget ift. civile retssager. 

 

Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 
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