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Vedr. dokumentationskrav for spildevandsforurening i vandløb 

 

Køge Kommune har i mail af 7. juli 2017 anmodet Miljøstyrelsen om at bekræfte, 

at staten har foretaget den nødvendige vurdering ift., at spildevandsforurening er 

årsag eller medvirkende årsag til manglende målopfyldelse i de vandområder, 

hvortil der skal gennemføres forbedret spildevandsrensning over for ukloakerede 

ejendomme i spredt bebyggelse, og at kommunerne ikke har pligt til at følge op 

med egne undersøgelser. 

 

Miljøstyrelsen kan oplyse Køge Kommune om, at renseklasseoplandene i 

bekendtgørelsen om indsatsprogrammer
1
 er normerende for kommunernes 

indsats over for ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse, og at styrelsen i 

vandplanlægningen har vurderet, at spildevandsforurening er årsag eller 

medvirkende årsag til, at målsætningen ikke er opfyldt i de tilhørende 

vandområder. Dette gælder både for indsatser, der blev fastsat i 

vandområdeplanerne 2015-2021 og for indsatser, der første gang blev fastsat i 

regionplanerne og vandplanerne 2009-2015. Det er på den baggrund 

Miljøstyrelsens vurdering, at kommunerne ikke har pligt til at foretage yderligere 

dokumentation for, at denne forudsætning i spildevandsbekendtgørelsens
2
 § 35, 

stk. 1, nr. 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.”. Dog skal kommunerne ved 

meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning efter 

miljøbeskyttelseslovens
3
 § 30 have vished for, at målsætningen for vandområdet 

ikke er opfyldt, samt at forudsætningerne i spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 

1, nr. 1 og 2 er opfyldt for den pågældende udledning. 

 

Til orientering kan Miljøstyrelsen i forbindelse med ovenstående oplyse Køge 

Kommune om, at Retten i Roskilde den 21. november 2017 har afsagt en dom i en 

straffesag, hvor en ejer af en ejendom er frifundet for manglende opfyldelse af et 

påbud om forbedret spildevandsrensning, fordi retten ikke fandt, at der under de 

foreliggende omstændigheder ikke at var dokumentation for, at det er spildevand, 
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der har forurenet det omhandlende vandområde i et omfang, som gør, at 

miljømålet for vandområdet ikke er opfyldt. 

 

Miljøstyrelsen vurderer imidlertid, at dommen er en konkret og enkeltstående 

dom i en straffesag, og umiddelbart fraviger dommens resultat den hidtidige 

domspraksis, herunder især Højesterets dom i UfR 2002.1820. 

 

Det er på den baggrund Miljøstyrelsens anbefaling, at kommunerne fastholder den 

nuværende praksis, som den bl.a. fremgår af spildevandsvejledningen
4
. Den nye 

byretsdom afviger således fra en lang række af domme, heraf to fra efteråret 2017, 

hvor udpegningen af indsats for den spredte bebyggelse i regionplaner og senere 

vandplaner og vandområdeplanerne har været lagt til grund uden yderligere 

målinger. 

 

Miljøstyrelsen kan afslutningsvist oplyse Køge Kommune om, at den pågældende 

dom er anket til landsretten. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Rützou  

Tekniker | Vandplanlægning  

93 58 81 50 | thomr@mst.dk 
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 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1999/87-7909-510-0/html/default.htm 


