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Vandplanlægning 

J. nr.: SVANA-409-00141 

Ref. THOMR 

Den 9. maj 2017 

 

Faxe Kommune 

Center for Plan & Miljø, Miljø 

Frederiksgade 9 

4690 Haslev 

Att.: Poul Jensen 

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

   

   

  

 

Kære Poul Jensen 
 

Du har i mail af 18. januar 2017 bedt Miljøstyrelsen (MST), om at uddybe 

styrelsens generelle opfattelse af, at der ikke kan meddeles påbud om forbedret 

spildevandsrensning til ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse, der udleder 

til et vandområde, der i vandområdeplanerne 2015-2021 har ukendt tilstand. 

Derudover vil du gerne vide, hvorfor der er ukendt tilstand i flere 

vandløbsvandområder i Faxe Kommune, når der findes faunamålinger for de 

pågældende vandløbsvandområder, der er udtaget for mindre end 10 år siden. 

 

I forhold til dit første spørgsmål kan MST oplyse, at der med formuleringen ”… at 

der ikke kan meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning til ukloakerede 

ejendomme i spredt bebyggelse, der udleder til et vandområde, der i 

vandområdeplanerne 2015-2021 har ukendt tilstand.” menes udledninger, der 

alene påvirker vandområder med ukendt tilstand. Det er som tidligere oplyst 

styrelsens generelle holdning, at der i disse tilfælde ikke er lovhjemmel til at 

meddele påbud om forbedret spildevandsrensning.  

 

Hvis kommunen imidlertid vurderer, at udledningen påvirker et 

nedstrømsliggende vandområde, der helt eller delvist pga. spildevandsforurening 

ikke opfylder målsætningen, er det styrelsens generelle opfattelse, at 

forudsætningen i spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1, nr. 2 er opfyldt. Det er 

som beskrevet i vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen underordnet, om 

udledningen sker direkte til det omhandlende vandområde, der helt eller delvist 

pga. spildevandsforurening ikke opfylder målsætningen, eller om dette 

vandområde ligger længere nedstrøms. Der er derfor mulighed for, at der kan 

meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning til en ejendom med udledning 

direkte til et vandområde med ukendt tilstand, hvis udledningen påvirker et 

nedstrømsliggende vandområde, der helt eller delvist pga. spildevandsforurening 

ikke opfylder målsætningen.  

 

MST kan i øvrigt oplyse, at styrelsen på baggrund af denne henvendelse og Faxe 

Kommunes høringssvar  til forslaget til vejledning til indsatsbekendtgørelsen, vil 

detaljere teksten i vejledningen vedr. påbud om forbedret rensning til ejendomme 

med udledning til vandområder med ukendt tilstand eller målopfyldelse. 

 

Med hensyn til dit spørgsmål om konkrete vandløbsvandområder, der har ukendt 

tilstand i vandområdeplanerne 2015-2021, men hvor der foreligger 
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faunabedømmelser, der er udtaget for mindre end 10 år siden, vil MST foretage en 

nærmere vurdering af baggrunden for tilstandsvurderingerne og vende tilbage til 

Faxe Kommune herom. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Rützou 

 


