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Notat  

 
 
 

 

 

 

 

 

1. Baggrund 

I forlængelse af Advokatfirmaet Energi & Miljøs notat af 8. juni 2020 vedrørende 

påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land har Faxe Kommune 

stillet to supplerende spørgsmål med henblik på at præcisere notatets konklu-

sioner. 

 

Faxe Kommune ønsker følgende spørgsmål besvaret: 

Version a:  

 Kan en kommune lovligt tilbagekalde et påbud med henvis-

ning til spildevandsbekendtgørelsens §35 stk 2, idet det ikke 

kan godtgøres at udledningen når frem til, og dermed påvir-

ker, den målsatte recipient. 

 Version b:  

 Er den af TMU d. 28-5-2020 vedtagne formulering: ”Sporstof-

undersøgelser bruges til kortlægning af afløbsforhold, dræn-

system med mere, samt afklaring af hvorvidt ejendommens 

udledning når frem til den målsatte recipient. Såfremt dette 

ikke er tilfældet, tilbagekaldes påbuddet, med henvisning til 

Spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 2” 

I det følgende besvares de to spørgsmål i ovenstående rækkefølge. 
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2. Mulighederne for at tilbagekalde påbud 

Forvaltningsretligt skelnes der imellem annullation på grund af ugyldighed og 

tilbagekaldelse af en ellers lovlig afgørelse. Disse begreber er endvidere be-

skrevet i notatet af 8. juni 2020 i henholdsvis afsnit 3 og 4.  

 

Indledningsvist skal det understreges, at Faxe Kommune har en pligt til at an-

nullere et påbud, hvis kommunen ikke kan dokumentere den hydrologiske for-

bindelse mellem påbudsadressatens afløbsinstallationer og det målsatte vand-

område. I givet fald må påbuddet anses for ugyldigt, da det ikke opfylder betin-

gelsen i spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1, nr. 2. 

 

Hertil kommer dog, at hvis der blot er tale om, at den hydrologiske forbindelse 

ikke er påvist ved sporstof, er vores vurdering, at en sporstofundersøgelse, der 

ikke påviser sporstof i det målsatte vandområde, ikke i sig selv er tilstrækkeligt 

til at anse påbuddet for ugyldigt. Der henvises også til det i notatets afsnit 3.2 

beskrevet: 

”Sporstofundersøgelser, der ikke påviser sporstof i det mål-

satte vandområde, vil derimod ikke i sig selv være en tilstræk-

kelig grund at annullere et påbud, hvis det på baggrund af 

sagens øvrige oplysninger fortsat må lægges til grund, at der 

er en hydrologisk forbindelse imellem ejendommens afløb og 

det målsatte vandområde”  

Ved vurderingen af påbuddets gyldighed må der således henses til sagens 

samlede oplysningsgrundlag. Hvis sagens øvrige oplysninger således doku-

menterer en hydrologisk forbindelse, skal disse oplysninger stadig indgå ved 

afvejningen af, om påbuddet er gyldigt.  

 

Hvis et påbud skal anses for gyldigt, er det herefter spørgsmålet, i hvilket om-

fang Faxe Kommune alligevel kan vælge at tilbagekalde det gyldige påbud.  

 

Der henvises generelt til det anførte herom i afsnit 4.2 i notatet af 8. juni 2020, 

hvor det er beskrevet, at rammerne for tilbagekaldelse i dette tilfælde må anses 

for særdeles snævre. 

 

Det synes endvidere ikke at være muligt at begrunde en tilbagekaldelse i, at der 

ikke kan dokumenteres en hydrologisk forbindelse mellem påbudsadressatens 

afløbsinstallationer og det målsatte vandområde. Som beskrevet ovenfor vil på-

buddet være ugyldigt, hvis denne forbindelse ikke kan dokumenteres på bag-

grund af påbudssagens oplysninger.  

3. Faxe Kommunes praksis vedrørende sporstofundersøgelser 

Vi forstår umiddelbart spørgsmålet således, at det ønskes vurderet, hvorvidt 

Faxe Kommunes praksis vedrørende sporstofundersøgelser – fastlagt på TMU-
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møde, den 28. maj 2020 – må anvendes således, at hvis en efterfølgende spor-

stofundersøgelse ikke påviser sporstof i det målsatte vandområde, skal et alle-

rede meddelt påbud tilbagekaldes.  

 

Hertil er det vores vurdering, at en sådan tilbagekaldelsespraksis næppe vil 

være lovlig. En sporstofundersøgelse indgår i en påbudssag på lige fod med de 

øvrige oplysninger i sagen og skal medvirke til at kortlægge påbudsadressatens 

afløbsforhold, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1, nr. 1-2. Dette har 

endvidere støtte i punkt 14.6.1 i Miljøstyrelsens spildevandsvejledning og i 

Østre Landsrets dom af 29. oktober 2019 (”Roskilde-sagen”). 

 

Det vil næppe være i foreneligt med spildevandsbekendtgørelsens § 35 – eller 

praksis til denne bestemmelse – hvis beslutningen om at tilbagekalde et påbud 

alene beror på sporstofundersøgelsen. Hvis den hydrologiske forbindelse kan 

dokumenteres på anden vis, kan disse oplysninger ikke afskæres inden afvej-

ningen af sagen. Dette må anses for at være i strid med det forvaltningsretlige 

forbud imod skøn under regel.  

 

Faxe Kommunes praksis må dermed skulle anvendes således, at hvis der er 

gennemført en sporstofundersøgelse, som ikke påviser sporstof i det målsatte 

vandområde, foretages der en revurdering af den konkrete sag, herunder for at 

afklare påbudsadressatens afløbsforhold og den hydrologiske forbindelse til det 

målsatte vandområde. Herved bliver der mulighed for at revurdere sagen på 

baggrund af alle sagens oplysninger, uden at kommunens skønsudøvelse be-

grænses.   

 

 

Aarhus, den 22. juni 2020 

 

 

Peter Nymann 

 

 

 

 

 

 

 


