
 

   
   Offentlig høring 
   
  

Klimatilpasning, vandsektor 
og grundvand 
J.nr. NST-4400-00008 
Ref. mafol 
Den 29. juli 2013 

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. 
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4  
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 i offentlig høring indtil udgangen af mandag 
den 16. september 2013. 
 
Spildevandsområdet har de seneste år gennemgået ændringer som følge af øget 
fokus, bl.a. på baggrund af klimaforandringer, behov for øget 
konkurrence/kostægthed m.v. og fokusering af tilsynet med 
spildevandsforsyningsselskaber. Derudover er spildevandsforsyningen udskilt fra 
kommunerne i selvstændige selskaber ved ændring af lov om vandsektorens 
organisering og økonomiske forhold og Naturstyrelsen er oprettet. Ændringerne 
har foranlediget et behov for revision af spildevandsbekendtgørelsen. På denne 
baggrund har Naturstyrelsen udarbejdet udkastet til bekendtgørelsen med 
ændringer og rettelser, som beskrevet nedenfor.  
 
Indholdet af de foreslåede ændringer i spildevandsbekendtgørelsen  
Følgende punkter er indeholdt i den reviderede spildevandsbekendtgørelse. 
  

• Konsekvensrettelser 
Der er behov for at konsekvensrette spildevandsbekendtgørelsen i 
overensstemmelse med: 
- ændringen af vandsektorloven i 2009, hvormed spildevandsforsyningen 
blev udskilt i selskaber fra kommunerne 
- sammenlægningen af tidligere styrelser til Naturstyrelsen 
 

• DIADEM  
DIADEM er et projekt forankret i Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter, som skal samle alle relevante oplysninger i forbindelse 
med ejendomshandler i en samlet elektronisk ejendomsdatarapport og 
dermed gøre det enklere at handle fast ejendom. 
I denne forbindelse indsættes en bestemmelse, som pålægger 
kommunerne en pligt til at registrere og opdatere visse 
spildevandsoplysninger.  
 

• Registrering af analysedata 
Der indsættes en bestemmelse, hvorefter 
spildevandsforsyningsselskaberne har pligt til at registrere og opdatere 
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analysedata fra deres egenkontrol i en fællesoffentlig database angivet af 
Naturstyrelsen. 

 
• Orienteringsbestemmelse omformuleres 

Kommunerne har pligt til at sende alle udledningstilladelser til 
udledninger over 30 PE til Naturstyrelsens orientering. Bestemmelsen 
ændres, så kommunerne fremover kun skal sende tilladelser til 
spildevandsforsyningsselskaber omfattet af lov om vandsektorens 
organisering og økonomiske forhold § 1, stk. 2.  
 

• Nedsivning / udsprøjtning på jordoverflade af 
spildevand/regnvand 
En bestemmelse indsættes, hvorefter Naturstyrelsen kan godkende 
frikommuneforsøg, hvorefter visse kommuner i visse tilfælde kan meddele 
en generel tilladelse for et område til nedsivning af tag- og overfladevand. 
 
En bestemmelse ændres, så det ikke længere er et krav, at 
kommunalbestyrelsen, forinden udstedelse af tilladelse til udledning eller 
udsprøjting af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen, 
indhenter udtalelse fra Sundhedsstyrelsen og kredsdyrlægen. 
 

• Præciseringer  
Der foretages præciseringer i følgende bestemmelser: 
- bestemmelser der regulerer, hvilke vilkår der er gældende i forbindelse 
med spildevandsforsyningsselskabers egenkontrol,  
- bestemmelse om spildevandsbortskaffelse fra spredt bebyggelse  
- Bestemmelse om kommunalbestyrelsens pligt til at revurdere visse 
tilladelser  
 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse bedes være Naturstyrelsen i 
hænde: 
  
Mandag den 16. september 2013 
  
Høringssvar sendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse, nst@nst.dk, eller med 
almindelig post til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, med 
reference til j.nr. NST-4400-00008. 
  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anne Christine Matzon (tlf.nr.: 72544877) eller 
Maria Folker-Schiller (tlf.nr.: 72544845) 
  
 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Maria Folker-Schiller   
Jurist i Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand 
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