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Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 Købehavn Ø 

nst@nst.dk 

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, j.nr NST-4400-00040 

 

Landbrug & Fødevarer skal indledningsvist takke for muligheden for at komme med 

bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med høringsfrist den 19. juni 2015.  

 

Landbrug & Fødevarer skal samtidig positivt bemærke, at Naturstyrelsen har valgt at 

udarbejde en konsolideret udgave af bekendtgørelsen, da det vil gøre reglerne mere enkle at 

forstå. 

 

Det fremgår af høringsbrevet, at ændringen udelukkende omfatter indarbejdelse af 

ændringsbekendtgørelser samt indførelse af regler fra typegodkendelsesbekendtgørelsen, 

som ophæves. Landbrug & Fødevarer har således kun forholdt sig til disse ændringer samt 

forslag til ændringer af § 18 og § 35. 

 

Udledningstilladelser 

I forhold til § 17 skal Landbrug & Fødevarer gøre opmærksom på, at kravet om rensning til et 

bestemt renseniveau og henvisningen til de i bekendtgørelsens bilag 3 angivne 

grænseværdier er nye krav for industriudledninger, som ikke fremgår af tidligere 

bekendtgørelsesændringer. Kravene stammer muligvis fra typegodkendelsesbekendtgørelsen, 

men ved at placere kravene i § 17 vil de omfatte alle udledninger, herunder industrielle 

udledninger. 

 

Landbrug & Fødevarer kan oplyse, at den foreslåede ændring af § 17 vil få konsekvenser for 

en række fødevarevirksomheder. Landbrug & Fødevarer skal derfor anmode om, at de nye 

krav i § 17 flyttes til et andet sted i bekendtgørelsen med anførelse af, at det udelukkende 

omfatter minirenseanlæg med en kapacitet på under 30 PE.  

 

Såfremt Naturstyrelsen fastholder ændringen, skal Landbrug & Fødevarer anmode om et 

møde, inden bekendtgørelsen færdiggøres, med henblik på at drøfte problemstillingen og 

konsekvenserne for fødevareerhvervet nærmere. 

 

Landbrug & Fødevarer skal i øvrigt bede Naturstyrelsen om at oplyse, hvorvidt de nye værdier 

i bilag 3 får konsekvenser for øvrige udledninger. 
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Spredt bebyggelse 

Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at det i forhold til § 30-34 klart bør anføres i 

bekendtgørelsen, at disse krav kun vedrører udledninger med en spildevandsbelastning på 

under 30 PE, og at kravene således ikke gælder for industrielle spildevandsudledninger. 

 

Klageadgang 

§ 18 afskærer klageadgangen i mange sager om udledning af spildevand, hvilket i de senere 

år er blevet et større problem. Landbrug & Fødevarer har konkret kendskab til sager om 

udledning af tag- og overfladevand fra store husdyranlæg, hvor mange kommuner stiller 

vidtgående krav til både forsinkelse og rensning i forbindelse med udledning, som efter 

Landbrug & Fødevarers bedste overbevisning ikke har været hensigten med reglerne. 

Landbrug & Fødevarer har blandt andet ført en principsag, som måtte føres med store 

omkostninger ved byretten. Når sager får så stor betydning for en enkelt borger, bør det være 

muligt at få prøvet sin sag ved en administrativ klagemyndighed som Natur- og 

Miljøklagenævnet.  

 

Påbud 

Der er i § 35, stk. 1, nr. 3 indført formuleringen ”der ikke er miljømæssigt forsvarligt”. I dag er 

det alene vandplanernes miljømål, der er afgørende, og den nugældende formulering foreslås 

derfor fastholdt. 

 

Yderligere bemærkninger vedr. vandløbskapacitet 

Landbrug & Fødevarer skal overordnet set gøre opmærksom på behovet for at tilpasse 

vandløbene til ændringer i klimaet og dertilhørende øgede vandmængder. Landbrug & 

Fødevarer skal i den forbindelse opfordre Naturstyrelsen til at sikre vandløbenes 

vandafledningsevne til nu- og fremtidige behov for at undgå samfundstab i form af 

oversvømmelse af bygninger, natur og marker. Målet kan fx sikres ved at indføre lovgivning, 

som pålægger kommunerne at opgradere vandløbenes vandafledningsevne til et acceptabelt 

niveau for samfundet. I forhold til eventuel finansiering kan lovgivningen suppleres med en 

pulje, hvor kommunerne kan ansøge om at opgradere vandløbenes vandafledningsevne. 

 

 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

 

 

Henrik Borg Kristensen 

Seniorkonsulent 

 

Miljø & Energi 

 

D   +45 3339 4656  

M   +45 5167 1549 

E   hbk@lf.dk 
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