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Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 172 (MOF alm. del) stillet den 16. november 

2016 efter ønske fra Carsten Bach (LA). 

Spørgsmål nr. 172 

Kan ministeren bekræfte, at det er vigtigt, at kommunerne har kendskab til, hvad årsagen er til 

manglende økologisk tilstand i vandløbene, før man udsteder påbud om at rense for spildevand i det 

åbne land? 

 

Svar 

Spørgsmålet har været forelagt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), som har oplyst at: 

 

”Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har allerede i vandområdeplanerne vurderet, hvilke 

vandområder der er spildevandspåvirket.  Ved meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning 

til ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse er det derfor tilstrækkeligt, at kommunerne forholder 

sig til indsatsbekendtgørelsens angivelse af områder, hvor spildevandsrensningen skal forbedres. 

 

Det er fastsat som et krav i spildevandsbekendtgørelsens § 35, at en kommune kun kan meddele et 

påbud om forbedret spildevandsrensning til en ejendom, såfremt tre forudsætninger er opfyldt: 

 

1. Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt. 

2. Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det omhandlede nedstrøms liggende 

vandområde. 

3. Der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrøms liggende vandområde er 

forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at det miljømål for vandområdet, der er fastsat i 

bekendtgørelse om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning, ikke er opfyldt. 

 

Såfremt en kommune i forbindelse med sagsbehandlingen i henhold til spildevandsbekendtgørelsen 

har oplysninger, som indikerer, at den manglende målopfyldelse i et vandområde ikke skyldes 

spildevandsudledninger, kan det være relevant at afdække, om den manglende målopfyldelse skyldes 

andre forhold.” 
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