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Den 15. juni 2018Til formanden for teknik- miljøudvalget 
og den tekniske direktør 
  
  

Spildevandsrensning i det åbne land

Kommunerne har siden sidst i 1990’erne gennemført en meget betydelig indsats 
overfor spildevandsudledninger fra de ikke-kloakerede ejendomme i det åbne land 
for at forbedre tilstande i vandløb og søer. Hovedparten af indsatsen er nu 
gennemført, hvilket fremgår af den seneste status for spildevandsindsatsen i det 
åbne land.

Jeg vil gerne kvittere for denne store indsats. Indsatsen overfor 
spildevandsudledninger har bidraget til, at der er sket en meget betydelig 
forbedring i vandkvaliteten i vores vandløb, som det fremgår af NOVANA 
overvågningen.

I forbindelse med opstarten af indsatsen i det åbne land udsendte Miljøstyrelsen i 
1999 en spildevandsvejledning, hvori der redegøres for dokumentationskravene 
for påbud. 

Miljøstyrelsen har nu med inddragelse af kommunerne opdateret denne 
vejledning. Opdateringerne følger af kommunalreformen og nedlæggelsen af 
amterne, nye krav til indholdet af kommunernes spildevandsplaner, om 
registrering af oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR), om 
klimatilpasning, krav til bundfældningstanke og om registreringer af 
spildevandsoplysninger i PULS databasen mv. Endelig har der været behov for, at 
afsnittet om dokumentation for påbud for spildevandsudledninger i det åbne land 
reflekterer den nyeste domspraksis.

Jeg skal henlede opmærksomheden på de dokumentationskrav for påbud om 
forbedret spildevandsrensning, som er fastsat i spildevandsbekendtgørelsen, og 
som er uddybet i spildevandsvejledningen.

Jeg vil desuden gerne henstille til, at der gives grundejerne størst mulig råderum 
til at vælge blandt de mulige spildevandsløsninger, herunder hvor det teknisk er 
muligt at etablere nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlæg kan etableres, såfremt 
kravene i spildevandsbekendtgørelsen § 37 og vejledning om nedsivningsanlæg, 
kan opfyldes. I forbindelse med lov om forbedret spildevandsrensning fra 1997 
blev der således peget på at anvende nedsivning som en billig løsning. Den 
daværende miljøminister sagde i fremsættelsestalen for lovforslaget L 128 om 
spildevandsrensning i det åbne land m.v., at nedsivningsanlæg, der er de billigste, 
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vil have første prioritet, mens typegodkendte minirenseanlæg vil have anden 
prioritet. Derfor blev der i 1997 indført mulighed for at påbyde nedsivningsanlæg.

Afslutningsvist vil jeg atter henlede kommunernes opmærksomhed på, at der som 
resultat af vandrådsarbejdet potentielt kan være vandløb med et opland mindre 
end 10 km2, som udgår af vandområdeplanlægningen. I forbindelse med en 
eventuel meddelelse af påbud til ejere af ejendomme i spredt bebyggelse opfordres 
kommunerne derfor indledningsvist til at foretage en vurdering af, om der er tale 
om tilførsel til vandløb, som ikke umiddelbart opfylder de opdaterede kriterier, og 
som derfor potentielt kunne udgå af planlægningen.

Med venlig hilsen

Jakob Ellemann-Jensen


