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Notat om renseklasser 

En kommune er opdelt i forskellige renseklasser. Det kan variere meget, måske fra 20-75 % af 

kommunens samlede areal.  

Renseklassen afhænger af det vandområde som spildevandet ledes til, kan der stå i en kommunes 

spildevandsplan.  

Men hvis en ejendom overholder kravene omtalt i § 35 i spildevandsbekendtgørelsen (ingen 

udledning til målsat område kan registreres) må krav til renseklasse bortfalde, da ejendommens 

spildevand ingen indflydelse har på det vandområde hvor den økologiske tilstand ønskes forbedret.  

Et påbud fra kommunen vil således være i konflikt med proportionalitetsprincippet og ”forureneren 

betaler princippet” 

Klip fra spildevandsbekendtgørelsen: 

§ 32. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter lovens § 28, stk. 1, til spildevandsafledning fra 

spredt bebyggelse. Kommunalbestyrelsen skal i tilladelsen stille udlederkrav til renseniveau, der mindst opfylder det i 

spildevandsplanen fastsatte renseniveau for området, jf. § 5, stk. 1, nr. 6 og 7. 

10 Stk. 2. 

 I forbindelse med meddelelse af påbud efter lovens § 30 om forbedret spildevandsafledning til ejendomme beliggende i 

spredt bebyggelse skal kommunalbestyrelsen stille udlederkrav, jf. bilag 3, der mindst opfylder det i spildevandsplanen 

fastsatte renseniveau for området, jf. § 5, stk. 1, nr. 6 og 7. 

Stk. 3. Ved meddelelse af tilladelse, jf. stk. 1 og påbud, jf. stk. 2 skal krav til rensning stilles i henhold til de i 

bekendtgørelsens bilag 3 angivne udlederkrav. 

Stk. 4. Ved påbud om nedsivning efter lovens § 30, stk. 5, finder bekendtgørelsens § 37, stk. 1, nr. 1-6 tilsvarende 

anvendelse. 

§ 35. Ved meddelelse af påbud efter lovens § 30 om forbedret spildevandsafledning skal følgende forudsætninger være 

opfyldt: 

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. 

Stk. 2. Stk. 1, nr. 2 og 3, finder ikke anvendelse ved meddelelse af påbud om forbedring af uhygiejniske forhold affødt af 

udledningen 

Det er kun, hvis det kan dokumenteres, at en ejendom udleder til målsat vandområde, at renseklasserne 

kommer i spil. 

Bilag 3 

Renseklasser og udlederkrav 

Renseklasser 
BI5 (mod.) 

(mg/l) 

Eller COD 

(mg/l) 
NH3+NH4-N (mg/l) 

Total-P 

(mg/l) 

SOP  10  75  5  1,5 

SO  10  75  5 
 

OP  30  125  
 

1,5 

O  30  125 
  

O: Reduktion af organisk stof| SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation| P: Reduktion af fosfor| 
BI5 (mod.): Modificeret BI5 analyse, hvor nitrifikationen forhindres| COD: Organisk Stof. Kan benyttes alternativt til BI5 
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