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Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense C 

Att: Henning Christiansen 

CC: hechr@mst.dk 

Høring af udkast til vejledning til afkobling fra kloak og decentral rensning med udledning af 

industrispildevand, J. nr. 2019-5545 

Miljøstyrelsen udsendte den 14. april 2020 udkast til vejledning til afkobling fra kloak og decentral 

rensning med udledning af industrispildevand med høringsfrist den 26. maj 2020 kl. 16:00.  

 

Fødevarevirksomheder udleder, som følge af høje hygiejnekrav, store mængder spildevand. Det er 

derfor helt afgørende for virksomhedernes produktion og eksportmuligheder, at de har adgang til en 

hensigtsmæssig og omkostningseffektiv udledning af spildevand. I større produktioner vil det typisk 

være mere omkostningseffektivt selv at rense spildevandet, og dermed udlede det udenom den 

offentlige forsyning.  

 

I dag er det desværre særdeles vanskeligt som virksomhed at få lov til selv at rense og udlede sit 

spildevand – enten pga. store økonomiske krav eller fordi forsyning eller kommune ikke ønsker det. 

Nærværende vejledning gør det ikke nemmere – snarere tværtimod jf. bemærkningen til side 11 

nedenfor. Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som 

kan komme med anbefalinger til en reel ændring af reglerne, som skal gøre det nemmere for 

virksomheder at udtræde og etablere egne renseanlæg. Landbrug & Fødevarer deltager meget 

gerne i en sådan arbejdsgruppe. 

 

I forhold til vejledningsteksten skal det positivt bemærkes, at den virker velskrevet, og er nem at 

finde rundt i.  

 

Bemærkning til side 11, 5 afsnit vedr. rensning 

Det beskrives, at en udledning fra en virksomhed, der træder ud, ikke må renses dårligere end 

hidtil. Det beskrives i forlængelse heraf, at det betyder, at der ikke må renses dårligere end den 

”aktuelle” udledning fra renseanlægget. 

 

Ovenstående tolkning medfører efter Landbrug & Fødevarers opfattelse en helt urimelig 

forskelsbehandling, som i praksis vil være med til at forhindre, at virksomheder får lov til at rense og 

udlede deres eget spildevand. Forskelsbehandlingen er tydelig, og betyder, at renseanlægget fx 

over tid kan øge sine udledninger op til kravene i deres udledningstilladelse, hvis de fx får flere 

borgere koblet på ledningsnettet. Det vil derimod ikke være muligt for en virksomhed at øge 

produktionen på samme vilkår, da de med den nuværende tolkning begrænses til renseanlæggets 

faktiske udledning på tidspunktet for udtræden. 

 

Landbrug & Fødevarer er helt uenige i ovenstående tolkning, og skal anmode om, at afsnittet 

ændres, så det fremgår, at der ikke må renses dårligere end renseanlæggets nuværende 

udledningstilladelse, og at virksomhederne dermed ikke forskelsbehandles. 
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Såfremt der er spørgsmål til bemærkningerne, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 

 

Miljø, Klima & Bæredygtighed 

 

D +4533394656 

M +4530703119 

E HBK@lf.dk 


