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Ressourcer og Forsyning 

 Ref. MAMPE 

Den 15. april 2019 

 

Høringsparterne   

   

  

 

Høring over udkast til spildevandsbekendtgørelse 
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 i høring. Høringsvar kan sendes elektronisk 
til mfvm@mfvm.dk, med cc til mampe@mfvm.dk eller ved brev til Miljø- og 
Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, senest onsdag den 
15. maj 2019.  
 
Høringsvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 
på http://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 bekendtgørelsen kan rettes til Malene Maxe Petersen på e-mail: 
mampe@mfvm.dk. 
 
 
Bekendtgørelsen indeholder følgende hovedændringer: 
 
 
Indberetning af tilladelser og oplysninger om spildevandsanlæg og 
spildevandsdata til den fællesoffentlige database PULS 
Det følger af Dataansvarsaftalen mellem Miljøministeriet, Danske Regioner og KL, 
at kommunerne er forpligtede til at indberette tilladelser meddelt i henhold til 
miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, og grunddata for spildevandsanlæg og 
spildevandsudledninger til den fælles offentlige database PULS. Disse forpligtelser 
skrives nu ind i bekendtgørelsen om spildevandstilladelser mv. 
 
Konsekvensændringer som følge af ny bekendtgørelse om miljøkrav til 
affaldshåndteringsvirksomhed 

En ny bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed forventes at 

træde i kraft den 1. juli 2019. Som konsekvens heraf ændres 

spildevandbekendtgørelsens bestemmelser, således at virksomheder, der foreslås 

omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed, 

fremover bliver omfattet af bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsen om 

ansøgning om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 ved anvendelse 

af den digitale selvbetjening Byg & Miljø. Endvidere vil  

spildevandbekendtgørelsens krav om samtidighed ved afgørelser efter 

miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3, eller § 28, stk. 3, blive udvidet således, at 

kravet fremover vil omfatte afgørelser truffet efter bekendtgørelse om miljøkrav til 

affaldshåndteringsvirksomhed. 
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Ændring af bekendtgørelsens § 12 

I den nugældende bekendtgørelses § 12 er angivet, at spildevand skal tilsluttes ad 

lukkede ledninger. Med den nye bekendtgørelse gives mulighed for, at hovedreglen 

om lukkende ledninger kan fraviges, såfremt der er tale om tag- og overfladevand 

og tilladelsesmyndigheden efter en konkret vurdering finder det teknisk, 

miljømæssigt og hygiejnemæssigt forsvarligt. 
 
Fælles tømningsordninger 
Det følger af den nugældende bekendtgørelses § 59, at kommunerne kan 
bestemme, at der skal gennemføres fælles obligatoriske tømningsordninger for 
øvrige udskillere (dvs. udskillere der ikke er samletanke og bundfældningstanke). 
Med den nye bekendtgørelse indføres en undtagelse hertil, således at en grundejer 
ikke kan forpligtes til at indgå i en fælles tømningsordning for kildesorteret 
erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, såfremt han dokumenterer at han 
har indgået en aftale om tømning, der svarer til den fælles tømningsordning. 
Bekendtgørelsen bringes herved i bedre overensstemmelse med 
affaldsaktørbekendtgørelsens § 8, hvorefter kommunalbestyrelsen ikke må 
etablere ordninger for eller tilbyde indsamling af kildesorteret erhvervsaffald egnet 
til materialenyttiggørelse fra virksomheder.  
 
Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte 

liste. 

 
Med venlig hilsen 

 

Malene Maxe Petersen 

+45 22 49 05 75 

mampe@mfvm.dk 

 

 

 

 


