
Dato 4. december 2017 

Side 1 af 5 

 

  

Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 Købehavn Ø 

mst@mst.dk 

Høring af udkast til ny vejledning til spildevandsbekendtgørelsen, j. nr. SVANA-400-

00038. 

 

Landbrug & Fødevarer har den 3. november 2017 modtaget udkast til ny vejledning til 

spildevandsbekendtgørelsen med høringsfrist den 4. december 2017.  

 

Indledningsvist skal Landbrug & Fødevarer bemærke, at den nye vejledning giver et godt 

overblik over reglerne på området, herunder med mange gode beskrivelser og henvisninger. 

 

Det er Landbrug & Fødevares forståelse, at der på et senere tidspunkt vil komme endnu en 

ændring af vejledningen, som fokuserer på virksomheders muligheder i forbindelse med 

direkte udledninger, og dette emne vil derfor ikke blive berørt yderligere i høringssvaret. 

 

Landbrug & Fødevarer skal gøre særligt opmærksom på bemærkningerne til afsnit 8.3.1, som 

efter Landbrug & Fødevarers opfattelse bør justeres, så virksomheder ikke tvinges til at 

etablere samfundsøkonomisk urentable renseløsninger, hvis de ønsker at træde ud af en 

forsyning. 

 

Bemærkninger til de enkelte afsnit 

 

Afsnit 1 

Der kunne med fordel anføres en nærmere vejledning i vurdering af, om en eksisterende 

tilladelse skal ændres.  

 

Det bør blandt andet anføres, at såfremt en virksomhed foretager en udvidelse, hvor eneste 

ændring er, at der udledes tagvand direkte til recipient, bør dette ikke betragtes som en 

væsentlig ændring af den eksisterende udledning. I sådanne tilfælde skal der således kun 

gives tilladelse til udledningen af tagvandet. 

 

Afsnit 2.1.1 

Sidste sætning: i sidste sætning skal ”udefæstet” ændres til ”ubefæstet”. 

  

Tabel 2.1.5 

Tabellen viser omregningstabellen fra PE til blandt andet COD, N og P. Her bør indføres en 

bemærkning om, at værdierne i dag i praksis er højere, jf. de nye grænser for 

særbidragsbetaling, men at reguleringen fortsat tager udgangspunkt i værdierne i tabel 2.1.5. 
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Afsnit 2.1.8 - Drænvand 

Vejledningen bør beskrive de økonomiske forhold bedre, herunder eventuelle konsekvenser, 

hvis der ikke kan skaffes en alternativ afledning. Det bør samtidig beskrives, at 

afvandingsforholdene og mulighederne for afvanding ikke må forringes. Såfremt dette alligevel 

skulle blive tilfældet skal grundejerne have fuld erstatning. 

 

Afsnit 2.1.13 

Det bør anføres klart, at myndigheden ikke kan påbyde anvendelse af en bestemt teknik. 

Dette fremgår af den nuværende vejledning. 

 

Afsnit 2.1.13 - ”Lovmotiverne” 

BAT står for Bedste Tilgængelige Teknik, og henvisningen til BAT som værende den ”mest 

avancerede teknologi” bør tages ud. 

 

Afsnit 2.1.13 – Nævnspraksis 

Som teksten er beskrevet forudsættes det, at der altid skal etableres regnvandsbassiner. 

Kriterierne for, hvor dette er nødvendigt, bør anføres. 

 

Det anføres, at et regnvandsbassin bør være 200-300 m
3
 pr. reduceret oplandsareal. Der bør 

anføres en enhed for oplandsarealet. 

 

Afsnit 2.1.14 

Det bør anføres, at en spildevandstilladelse ikke kun bør baseres på standarder, men at der 

skal foretages en konkret vurdering, hvor såvel miljømæssige som forvaltningsmæssige 

principper skal iagttages. 

 

Afsnit 7.2 

Det nævnes, at spildevandstilladelser indgår i den samlede miljøgodkendelse for 

virksomheder. Det bør anføres, at dette ikke er tilfældet for så vidt angår (s)-mærkede 

virksomheder. 

 

Afsnit 7.5.1 

Det fremgår øverst side 52, at såfremt en virksomhed ændrer produktionsforholdene, er den 

hidtidige spildevandstilladelse ikke dækkende. Her bør det præciseres, at det kun gælder for 

ændrede produktionsforhold, der medfører en ændret mængde eller sammensætning af 

spildevandet, og som ikke kan rummes indenfor den gældende tilslutningstilladelse. 

 

En lang række produktionsændringer vil ikke påvirke sammensætningen af spildevandet, og 

det vil i disse tilfælde give anledning til en øget administrativ byrde for virksomhed og 

myndighed, hvis det skulle medføre en ny tilslutningstilladelse.  

 

Afsnit 8.3.5 – Afvejning af den positive/negative virkning 

I forhold til udtræden fremgår følgende i udkastet: ”I praksis fortolker Miljøstyrelsen det 

således, at koncentrationerne i den nye udledning ikke må være højere end den hidtidige 

koncentration i udløbet fra spildevandsforsyningens renseanlæg”. 
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Landbrug & Fødevarer skal kraftigt anmode om, at denne beskrivelse og praksis ændres, da 

den i høj grad er med til at begrænse virksomhedernes muligheder for at udtræde. 

Spildevandsforsyningerne er ofte overdimensionerede, hvilket medfører en bedre rensegrad 

end kravene i forsyningernes udledningstilladelser. Hvis en virksomhed skulle leve op til 

samme rensegrad vil dette i praksis kræve etablering af et overdimensioneret og dyrt 

renseanlæg, som ikke giver økonomisk mening, og som i øvrigt vil medføre et 

samfundsøkonomisk tab. 

 

Samtidig skaber udgangspunktet i udløbskoncentrationen helt urimelige vilkår for en 

udtrædende virksomhed, da udløbskoncentrationen varierer over tid. Det er således muligt, at 

forsyningens udløbskoncentration øges efter en eventuel udtræden, hvorefter virksomheden 

har investeret i et unødvendigt dyrt renseanlæg. 

 

For at imødekomme ovenstående problemstilling bør det præciseres, at der skal tages 

udgangspunkt i koncentrationsgrænserne i spildevandsanlæggets udledningstilladelse, som 

indeholder de grænser, som ikke medfører negative effekter i vandmiljøet. 

 

Afsnit 9.1 

Der bør indføres en nærmere omtale af henvisningen til dommen fra Retten i Hjørring. 

 

Tabel 9.1 

Det fremgår af næstsidste række, at disse afgørelser ikke kan påklages. Det bør undersøges, 

om dette er korrekt, jf. bemyndigelsen i lovens § 92. Se også side 73 og 74. 

  

Afsnit 9.2.1 – Nødvendige oplysninger 

Det fremgår, at hvis ansøgningen ikke indeholder oplysninger om vandløbets hydrauliske 

kapacitet, bør kommunen fremsende oplysninger herom, herunder om særlige hydrauliske 

problemer, som kræver neddrosling ud over, hvad der svarer til afstrømning fra vandløbets 

naturlige opland.  

 

Beskrivelsen er misvisende, da der ofte ikke foreligger oplysninger om vandløbs hydrauliske 

kapacitet. Det kan derfor være nødvendigt at foretage sammenligninger med tilsvarende 

vandløb, hvor der foreligger data. Denne mulighed bør beskrives. 

 

Det bør endvidere beskrives, at det skal vurderes, om der i det hele taget er behov for en 

neddrosling. Der kan herudover være behov for neddrosling ud over vandløbets naturlige 

afstrømning. Naturlig afstrømning har været opfattet som 1-2 l/s/ha, men den reelle 

medianmaksimum for oplandet kan være meget lavere, eksempelvis 0,34 l/s/ha. Vejledningen 

kunne med fordel indarbejde Miljøstyrelsens skrivelse af 10. april 2002, ”Orientering om 

retningslinjer for udledning af overfladevand til vandløb med risiko for hydrauliske problemer”, 

og Naturstyrelsens bemærkninger til Vandområdeplanerne, som er gengivet i de på side 67 

refererede afgørelser. Det bør ligeledes omtales, at der ud fra teknisk/funktionelle forhold kan 

være behov for en vis minimums udledning fra spildevandsanlægget.  

 

Generelt ønskes en mere udførlig beskrivelse af den hydrauliske vurdering på side 63, 66 og 

67. 
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Afsnit 9.5.1 – side 66, 2. afsnit 

Det bemærkes, at hydrauliske forhold ikke vurderes i forhold til medianminimum. Det skal 

vurderes i forhold til øget risiko for oversvømmelser, se næstsidste afsnit på samme side. 

 

Afsnit 9.5.1 – side 67  

Vejledningen henviser med link til relevante afgørelser for udledninger fra 

spildevandsforsyningsselskaber.  

  

I forhold til dommen fra Vestre Landsret omtales det ikke, hvad der konkret forstås ved en 

risikovurdering. Det bør tydeligere fremgå, at der hverken var foretaget en vurdering af 

hydrauliske eller forureningsmæssige forhold. Der bør endvidere henvises til MAD 2016.88. 

  

Afsnit 9.5.1 – side 68, tidsbegrænsning 

Det bør anføres, at tidsbegrænset tilladelse ikke kun gælder i specielle tilfælde. 

 

Afsnit 9.9.1 – side 73, 2. afsnit  

Det fremgår korrekt, at tilslutningstilladelsen ikke er en del af en virksomheds 

miljøgodkendelse. Det bør i den forbindelse beskrives, at myndigheden – for at undgå 

dobbeltregulering – skal sikre, at virksomheden ikke bebyrdes med vurdering af BAT-vilkår i 

tilslutningstilladelsen, som allerede er foretaget i forbindelse med virksomhedens 

miljøgodkendelse 

 

Afsnit 14 

Der er den 21. november afsagt dom ved Retten i Roskilde vedr. påbud om forbedret 

spildevandsrensning, hvor en kommune ikke havde leveret den fornødne dokumentation ifm. 

påbuddet. Såfremt dommen ikke ankes, bør den omtales i vejledningen. 

 

Afsnit 15.4.1 

Det anføres i overensstemmelse med den nuværende vejledning, at hvis vejvand fra mindre 

veje nedsiver i vejsiden uden at blive afledt til et nedsivningsanlæg eller et vandområde, 

kræves normalt ikke tilladelse.  

 

Det bør tilføjes, at dette også kan gælde andre tilfælde af afledning af overfladevand kan være 

af bagatelagtig karakter, eksempelvis afledning af tagvand fra en bygning uden tagrender, jf. 

mail af 1. maj 2012 fra Anne Christine Matzon. 

 

Afsnit 16.4 

I kapitlet omtales ”slambekendtgørelsen”. Dette bør ændres til det korrekte navn: ”Affald til jord 

bekendtgørelsen”.  

 

I forhold til tredjesidste afsnit mangler ordet ”skal”. Der skal således stå: ”Der skal være en 

bruger, f.eks…..”. 

 

Afsnit 16.4.1 

Overskriften lyder: ”Evt. udtalelse fra Sundhedsstyrelsen embedslægen og kredsdyrlægen” 

 

https://sn.dk/Roskilde/Kommune-oensker-skelsaettende-dom-i-landsretten/artikel/705668
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Spildevandsbekendtgørelsen blev i 2016 ændret, således at det nu af § 44, stk. 3 står, at 

kommunen i tvivlstilfælde kan indhendte en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen. Der står altså 

ikke noget om embedslæge og kredsdyrlæge. 

 

Baggrunden er, ifølge mail af 28. september 2017 fra Torsten Duer, at 

spildevandsbekendtgørelsen i hovedtræk beskytter mennesker og natur. Dyrehold og –velfærd 

er reguleret i anden lovgivning. 

 

 

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

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

 

 

Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 

 

Miljø & Energi 

 

D   +45 3339 4656  

M   +45 5167 1549 

E   hbk@lf.dk 

 

 

 

 

 

 


