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Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 638 (MOF alm. del) stillet 6. april 2017
efter ønske fra Pia Adelsteen (DF).
Spørgsmål nr. 638
”Kan ministeren i forlængelse af spørgsmål 636 og 637 bekræfte, at definitionen af forurening i
vandrammedirektivet er implementeret med samme betydning i lov om vandplanlægning? Og
hvis det er tilfældet, kan ministeren så oplyse, hvordan kommunerne tager højde for denne
definition af forurening i forhold til spildevandsindsatsen i det åbne land?”
Svar
Jeg kan bekræfte, at vandrammedirektivets definition af ”forurening” er gennemført tekstnært og
med samme betydning i lov om vandplanlægning, jf. også svar på spørgsmål nr. 636 og 637.
Spildevandsindsatsen i vandområdeplanerne gennemføres primært med henblik på at begrænse
udledning af iltforbrugende stoffer, som især påvirker smådyrsfaunaen i vandløbene. Derudover
skal indsatsen reducere tilførslen af fosfor til søer, hvor miljømålet for klorofyl a ikke er opfyldt
pga. fosforbelastning. Da de virkemidler, som anvendes, samtidig reducerer
kvælstofbelastningen, er der også en vis positiv sideeffekt for miljøtilstanden i kystvandene.
Udledning af spildevand reguleres efter regler i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, hvori bl.a. er
fastsat, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i
kommunen, at spildevandsplanen ikke må stride mod regler om indsatsprogram udstedt med
hjemmel i lov om vandplanlægning, og at ministeren kan fastsætte nærmere regler om
spildevandsplanlægningen.
Regler om indsatsprogram er fastsat med bekendtgørelse om indsatsprogrammer, der har til
formål at sikre opfyldelse af vandområdeplanernes miljømål. Regler om
spildevandsplanlægningen er fastsat i spildevandsbekendtgørelsen, der bl.a. fastsætter, at
kommunalbestyrelsen i tilladelse til spildevandsafledning fra spredt bebyggelse skal stille
udlederkrav til renseniveau, der mindst opfylder det i spildevandsplanen fastsatte renseniveau for
området.
Med indsatsprogrammerne er fastlagt, at kommunerne skal gennemføre forbedret rensning af
spildevandet fra ukloakerede ejendomme med henblik på opfyldelse af de fastsatte miljømål. Den
forbedrede spildevandsrensning skal gennemføres inden for områder som nærmere angivet i
bilag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer, hvor den samlede spildevandsbelastning fra flere
ejendomme er årsag til manglende målopfyldelse som følge af forurening.
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Kommunerne realiserer indsatsen via spildevandsplanlægningen og meddeler efter regler fastsat
i miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen påbud om forbedret spildevandsrensning
til de pågældende ejendomme, der bidrager til forureningen.
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