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Vedr. fritagelse for vandområdeplanernes 2015-2021
spildevandsindsats i spredt bebyggelse
Lolland Kommune har i brev af 25. oktober 2016 anmodet Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning (SVANA), om at ca. 450 ejendomme i Lolland Kommune med et
årligt vandforbrug på under 20 m3 fritages fra vandområdeplanernes 2015-2021
spildevandsindsats overfor ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse.
Kommunen henviser til indsatsbekendtgørelsens § 5, stk. 4, hvor det bl.a. fremgår,
at SVANA kan fritage kommuner for at gennemføre indsatser, hvis styrelsen
vurderer, at behovet for at gennemføre indsatserne er anderledes end forudsat ved
fastlæggelsen af indsatserne.
I forhold til indsatsen kan det oplyses, at vandområdeplanernes 2015-2021 indsats
overfor ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse er fastlagt på
renseklasseoplandsniveau.
Det er kommunen selv, der vurderer om betingelserne i
spildevandsbekendtgørelsens § 35 er opfyldt for den enkelte ejendoms udledning,
og dermed om der kan meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning. Ved
meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning, er det bl.a. en
forudsætning, at ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det
omhandlede nedstrøms liggende vandområde, jf. spildevandsbekendtgørelsens §
35, stk. 1, punkt 2. Derfor er det kommunernes afgørelse, om en ejendom bidrager
til forurening af vandløbet eller ej.
Det ligger således ikke indenfor SVANAs ressortansvar, at fritage enkelte
ejendomme inden for de udlagte renseklasseoplande fra vandområdeplanernes
2015-2021 spildevandsindsats.
I forhold til de fastlagte renseklasseoplande i Lolland Kommune vurderer SVANA
desuden ikke, at behovet for at gennemføre forbedret spildevandsrensning i
oplandene i dag er væsentligt anderledes end forudsat ved fastlæggelsen af
indsatserne. SVANA har derfor ikke lovhjemmel til at fritage hele
renseklasseoplande i Lolland Kommune fra gennemførelsen af forbedret
spildevandsrensning. Styrelsen finder, at der fortsat er behov for at reducere
spildevandsbelastningen i vandområdeplanernes 2015-2021 renseklasseoplande
for at opnå målopfyldelse i de tilhørende vandløb.
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I den forbindelse kan SVANA i øvrigt henvise til vejledningen til
spildevandsbekendtgørelsen, hvor det fremgår, at det er ikke afgørende for
meddelelse af påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af den
omhandlede recipient er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på en ret til at
forurene. At der ikke kan konstateres en spildevandsbelastning fra en ejendom
jævnt over hele året men alene dele af året, har således heller ikke betydning for
meddelelse af påbuddet.
Modtageren af påbuddet kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag
til forurening er dokumenteret gennem konkrete målinger eller analyser. Et
generelt krav om spildevandsrensning af en vis mindste effektivitet må betragtes
som sagligt begrundet og antages i domstolspraksis at være hjemlet i loven uden
nærmere analyse af spildevandet, Vestre Landsretsdom fra 18. maj 1995.
Ejendomme, der er egentlig fraflyttede, kan indgå i indsatsbekendtgørelsens
mindstekrav til antallet af ejendomme i Lolland Kommune, der skal forbedre
spildevandsrensningen eller tilsluttes kloak, og da der ikke er udledning herfra,
skal der naturligvis ikke gennemføres en indsats her.
Det kan endelig oplyses, at hvis den samlede spildevandsbelastning fra et
renseklasseopland er reduceret til et niveau, der har bevirket, at der er kommet
målopfyldelse i det tilhørende vandløb, er der ikke grundlag for at meddele påbud
om forbedret spildevandsrensning, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1,
punkt 3.
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