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J.nr. 2017-7701 

Den 31. august 2017 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1008 (MOF alm. del) stillet 9. august 2017 

efter ønske fra Pia Adelsteen (DF). 

Spørgsmål nr. 1008 

”Vil ministeren redegøre for, over hvor lange afstande nedstrøms det menes at kunne dokumenteres, 

at en ejendoms udledning bidrager til manglende opfyldelse af målsætning, jf. side 25 i ”Vejledning til 
bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter” af 4. juli 2017?” 

Svar 

Det er kommunerne, der konkret skal vurdere, om spildevandsudledningen fra den enkelte ejendom 

bidrager til forurening af et vandområde, der ikke opfylder målsætningen. Grundlaget for 

kommunernes meddelelse af påbud er spildevandsplanerne, og bestemmelserne i 

miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen. 

 

Der kan ikke gives et generelt mål for, hvor langt nedstrøms i et vandløb en konkret ejendoms 

udledning bidrager til manglende opfyldelse af målsætningen. Der kan fx være tale om en situation, 

hvor ejendomme udleder spildevand til at vandløb, hvor tilstanden er god pga. stærk strøm, men hvor 

vandløbet længere nedstrøms bliver bredere og har mere stillestående vand, hvor det organiske 

materiale kan ophobe sig og forårsage dårlig tilstand. Der vil altid være tale om en konkret vurdering 

baseret på de lokale forhold. 

 

I bekendtgørelse1 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter har Miljøstyrelsen fastsat 

indsatsen overfor spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse på områdeniveau. Indsatsen er derfor 

fastsat på baggrund af den samlede spildevandsudledning fra flere ejendomme. Styrelsen har således 

ikke vurderet, i hvilket omfang udledninger fra de enkelte ejendomme bidrager til forurening af det 

omhandlende vandområde. Det er som nævnt den enkelte kommune som skal foretage denne 

vurdering.  

 

 

 

 

Esben Lunde Larsen / Mads Leth-Petersen 

 

 

 

 

 

 

1BEK nr. 794 af 26/06/2016 ”Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter” 
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