Fra: Torsten Duer [mailto:todue@nst.dk]
Sendt: 15. juni 2015 13:04
Til: Poul Jensen
Emne: Nedsivning af husspildevand i NFI, OSD og indvindingsoplande

Kære Poul Jensen,
Vandplanernes retningslinjer 40, 41 og 43 handler om byudvikling og placering af grundvandstruende
aktiviteter og anlæg. I forhold til spildevandsanlæg er det primært R 40 og 41, der er relevante, R 43
vurderes primært at være relevant i forhold til husdyrgodkendelser.
Nedsivning af husspildevand fra enkeltejendomme i det åbne land forudsætter imidlertid ikke planlægning i
den forstand. Dermed er det ikke et forhold, der er omfattet af den statslige udmelding om planlægning for
byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande (trinmodellen).
Den statslige udmelding og Naturstyrelsens notat fra oktober 2012 med tilhørende bilag 1 kan findes på
Naturstyrelsens hjemmeside her:
http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/landsplanlaegning/statslige-interesser/

Det fremgår i øvrigt af trinmodellen, at Naturstyrelsen ikke anser nedsivning af husspildevand efter
spildevandsbekendtgørelsens § 29 stk. 1 for hverken en potentielt eller særligt grundvandstruende
aktivitet, dvs. at anlæg til nedsivning af husspildevand ikke er på hverken ”opmærksomheds-” eller
”forbudslisten”. Dermed er der heller ikke efter denne betragtning særlige begrænsninger i forhold til
placeringen inden for OSD eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger.
Det er derfor ikke Naturstyrelsens forståelse, at en placering inden for NFI, OSD eller indvindingsoplande
begrænser muligheden for at meddele tilladelse efter § 29 stk. 1. Tilladelse efter bekendtgørelsens § 31
kræver, at kommunen foretager en konkret vurdering af bl.a. risikoen for forurening af vandindvindinger og
grundvandsressourcen, og det vil være naturligt at områdets karakter (såsom klassificering som OSD,
indvindingsoplande og NFI) indgår i den vurdering, i den udstrækning det er relevant.
Jeg håber dette besvarer dit spørgsmål, ellers er du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Torsten Duer
Civilingeniør
Klimatilpasning, vandsektor og grundvand
Dir tlf.: (+45) 72 54 47 88
todue@nst.dk

Haraldsgade 53
DK - 2100 København Ø
Tlf.: (+45) 72 54 30 00
www.naturstyrelsen.dk

Fra: Poul Jensen [mailto:pojec@faxekommune.dk]
Sendt: 13. maj 2015 11:57
Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Emne: Nedsivning i NFI
Naturstyrelsen
Ansøgninger om tilladelse til nedsivning af husspildevand fra enkeltejendomme i det åbne land
administreres desværre meget forskelligt i kommunerne i relation til OSD og NFI.
Naturstyrelsen anmodes derfor om at komme med en vejledende udtalelse om, i hvilken
udstrækning der kan gives tilladelse og meddeles afslag i forbindelse med ansøgning om
nedsivning af husspildevand i OSD og NFI.
Der henvises til bl.a. spildevandsbekendtgørelsens § 28, vandplanernes retningslinjer 40, 41 og 43,
samt Naturstyrelsens udmelding af bl.a. oktober 2012.
Hvis der er spørgsmål hertil, er I meget velkomne til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Poul Jensen
Teamkoordinator
Direkte tlf.: 56203073
Mobil tlf.: 23644114

Center for Plan & Miljø
Natur & Miljø
Industrivej 2
4683 Rønnede

www.faxekommune.dk
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