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Til høringsparterne (se liste med høringsparter)    

   

  

 

Høring af udkast til opdatering af spørgsmål/svar (FAQ) om 
krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og havområder 
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til spørgsmål/svar (FAQ) om krav til 

udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, 

kystvande og havområder i høring. Se bilag 1.  

 

De nye FAQ’er skal erstatte de eksisterende ”Spørgsmål/svar om 

miljøkvalitetskrav” som pt. ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

Høringssvar skal sendes elektronisk til mst@mst.dk att.: Anne Mette Granhøj 

Hansen angivet i emnefeltet. 

 

Høringsfristen er den 1. september 2021 kl. 16.00. 

 

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 

på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-

mailadresse og navn offentliggøres på høringsportalen efter endt høring. 

 

Spørgsmål til FAQ’erne kan rettes til Anne Mette Granhøj Hansen på e-mail 

anmgh@mst.dk. 

 

 

Om de opdaterede FAQ’er  

Miljøstyrelsen har udarbejdet udkast til opdateret spørgsmål/svar (FAQ) om krav 

til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, 

kystvande og havområder. 

 

Der er dels sket en opdatering af eksisterende spørgsmål/svar, dels suppleret med 

yderligere spørgsmål/svar. Ændringerne er nærmere gennemgået i vedlagte bilag 

2, som er et regneark, hvor der i fane 1 findes en oversigt over hvilke ændringer, 

der er foretaget i forhold til eksisterende spørgsmål/svar, og hvor der i fane 2 

findes en oversigt over hvilke nye spørgsmål/svar, der er kommet til. 

 

Bemærk at FAQ nr. 55-57 ikke p.t. er opdaterede og ikke en del af denne høring. 

Disse FAQ’er er medtaget for fuldstændighedens skyld. 

./. 

./. 
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Formålet med opdateringen er, at give en bedre understøttelse af de kommunale 

og statslige sagsbehandlere i deres administration af gældende lovgivning og at 

give virksomhederne og andre spildvandsproducenter bedre mulighed for at kunne 

sætte sig ind i de regler og vurderinger, der indgår i sagsbehandlingen i forbindelse 

med udledning af visse forurenende stoffer. 

 

De opdaterede FAQ’er udgør således en præcisering af eksisterende regler, som 

skal tages i betragtning i forbindelse med meddelelse af afgørelser, som er omfattet 

af bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, 

søer, overgangsvand, kystvande og havområder (BEK. 1433 af 21. november 2017). 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Anne Mette Granhøj Hansen 

Specialkonsulent 

+45 21 55 81 93 

anmgh@mst.dk 

 


