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Vandplanlægning 

Ref. THOMR 

J. nr.: 440-00035 

Den 22. december 2016 

 

Faxe Kommune 

Faxe Byråd 

Frederiksgade 9 

4690 Haslev 

Att.: Eli Jacobi Nielsen, byrådsmedlem 

Sendt via e-mail til: eniel@faxekommune.dk 

   

   

  

 

Kære Eli Jacobi Nielsen 
 

Du har i mail af 20. november 2016 spurgt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

(SVANA), om et notat udarbejdet af administrationen i Faxe Kommune vedr. en 

tilføjelse til forslag til spildevandsplanen er i overensstemmelse med loven og 

teknisk korrekt, samt om notatets beskrivelse af muligheder for valg af 

dokumentation herunder målinger er juridisk korrekte.  

 

SVANA er ressortansvarlig for lovgivningen om vandplanlægning og spildevand 

mv., men det er den enkelte kommune, der er myndighed i forhold udmøntning af 

vandområdeplanernes 2015-2021 spildevandsindsatser overfor ukloakerede 

ejendomme i spredt bebyggelse og den nærmere planlægning og sagsbehandling 

på spildevandsområdet. SVANA kan derfor ikke forholde sig til det fremsendte 

notats konkrete indhold, men har følgende generelle bemærkninger til tilføjelsen i 

spildevandsplanen og notatet. 

 

Det fremgår af spildevandsplanens afsnit ”6.1 Vandløb”, at tilstanden i enkelte 

vandløb ikke kan vurderes pga. manglende datagrundlag. Teknik- og 

Miljøudvalget i Faxe Kommune har i denne sammenhæng tilføjet, at der ikke vil 

ske nogen indsats overfor disse vandløb, før et tilstrækkeligt datagrundlag 

foreligger. 

 

Det er SVANAs umiddelbare opfattelse, at spildevandsplanens tekst vedr. 

manglende datagrundlag refererer til vandløb, der i vandområdeplanerne 2015-

2021 er angivet med ukendt tilstand. Det kan f.eks. være vandløb, hvor de 

foreliggende målinger ikke er vurderet at være repræsentative for vandløbets 

tilstand. Det kan også være blødbundsvandløb, hvor det nuværende faunaindeks 

(DVFI) ikke længere findes anvendeligt til at beskrive faunatilstanden og 

miljømålet. 

 

Det kan oplyses, at alle renseklasseoplande, der er vist i indsatsbekendtgørelsen 

(BEK nr. 794 af 24/06/2016) skal gengives i spildevandsplanen, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 32. Det er efterfølgende kommunen, der konkret 

vurderer, om udledningerne fra de enkelte ejendomme indenfor afgrænsningen af 

renseklasseoplandene opfylder betingelserne i spildevandsbekendtgørelsens § 35, 

stk. 1, nr. 1-3, og dermed om den enkelte ejendom skal meddeles påbud om 

forbedret spildevandsrensning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1.  
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Det fremgår endvidere af spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1, nr. 3, at ”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.” På den baggrund er det SVANAs generelle 

opfattelse, at der ikke er hjemmel til at meddele påbud om forbedret 

spildevandsrensning til ejendomme, der udleder til et vandløb med ukendt 

tilstand, idet kommunen ikke kan vurdere, om miljømålet for det omhandlende 

vandløb er opfyldt.  

 

Vandløbenes tilstandsvurderinger i vandområdeplanerne er som udgangspunkt 

beregnet ud fra målinger foretaget i årene 2008-2012, jf. ”Retningslinjer for 

udarbejdelse af vandområdeplaner 2015-2021” (link: 

http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-

2021/supplerende-oplysninger/).  

Hvis kommunen imidlertid mener, at et vandløb har bedre miljøtilstand i forhold 

til den, der er angivet i vandområdeplanerne 2015-2021, kan kommunen anmode 

SVANA om at beregne en ny tilstandsvurdering. Ved nye beregninger af 

tilstandsvurderinger inddrager SVANA de nyeste målinger, der også kan være 

udtaget af kommunen. Den nye tilstandsvurdering beregnes derudover i henhold 

til ” Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner 2015-2021”. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Thomas Rützou 

 


