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Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com>

Opfølgning på møde den 28. september 2018
Mikkel Hall <mihal@mst.dk>
Til: "kontakt@fairspildevand.dk" <kontakt@fairspildevand.dk>

28. februar 2019 kl. 17.40

Hej Jørn

Tak for din mail. Mads Leth Petersen har bedt mig svare.

Som du ved, har ministeren allerede i juni 2018 udsendt et hyrdebrev til kommunerne om netop
spildevandsrensning i det åbne land. Ministeren henledte i brevet bl.a. til dokumentationskravene for påbud om
forbedret spildevand, som er fastsat i spildevandsbekendtgørelsen, og som er uddybet i spildevandsvejledningen.
Det fremgår således af vejledningen, at kommunen skal sikre, at følgende forudsætninger skal være opfyldt, før
kommunen kan meddele påbud om forbedret spildevandsrensning:

1) Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt.
2) Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det omhandlede nedstrøms liggende vandområde.
3) Der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrøms liggende vandområde er forurenet af
spildevand i et omfang, der gør, at det miljømål for vandområdet, der er fastsat i bekendtgørelse om miljømål
udstedt i medfør af lov om vandplanlægning, ikke er opfyldt.

Vedr. BBR registeret er det i den nye spildevandsvejledning præciseret, at det er vigtigt, at
kommunalbestyrelserne har opdateret alle afløbskoder i BBR. Det skyldes at oplysninger om afløbsforhold i BBR
anvendes direkte til opgørelse af de stofbelastninger, der ligger til grund for vandområdeplanerne. Derudover
anvendes registreringer af udledningstilladelser og nedsivningstilladelser til at vurdere, om en ejendom opfylder
områdets renseklasse. Registreringer af påbud efter lovens § 30, stk. 1 om forbedret spildevandsrensning på
ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse og påbud efter lovens § 28, stk. 4 om tilslutning til
spildevandsselskabets kloak anvendes i forhold til vandplanlægningen til at vurdere, om kravene i bekendtgørelse
nr. 794 af 24. juni 2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter er opfyldt.

Vh,
Mikkel
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