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Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 564 (MOF alm. del) stillet 3. marts 2016
efter ønske fra Pia Adelsteen (DF).

Spørgsmål nr. 564
”Kan ministeren bekræfte, at det ”Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser” som
Kommunalbestyrelsen i Slagelse vedtog 14-12-2015, ikke overtræder bestemmelserne i
spildevandsbekendtgørelsen” (jf. https://www.slagelse.dk/media/8199468/Adm-grundlag-forspildevandsafgoerelser-A4.pdf)? Er ministeren enig i Slagelse kommunes fortolkning, hvor kommunen
først kan give påbud om, at husejere i det åbne [land] skal rense spildevand, når kommunen har
undersøgt, om der er et problem med forurening i det konkrete vandløb?”
Svar
Jeg har forelagt spørgsmålet Naturstyrelsen, som oplyser at:
”Kommunen er myndighed for spildevandsplanlægning. Det er således også kommunen, der er
myndighed for afgørelser om påbud om forbedret spildevandsrensning, jf. miljøbeskyttelseslovens §
30, stk. 1. At disse afgørelser træffes på et tilstrækkeligt fagligt grundlag er kommunens ansvar.
Ved vurdering af, om der skal meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning, skal kommunen
foretage en konkret vurdering af, om en ejendom udleder spildevand til det pågældende vandområde,
og om udledningen bidrager til forurening af et vandområde, som er målsat efter vandplanerne. Hvis
vandløbet har opfyldt målsætningen, er der ikke belæg for at meddele påbud om forbedret
spildevandsrensning. Det fremgår af spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1.
Det er således en forudsætning for, at der kan afgives påbud, at der er tilstrækkelig dokumentation for
forurening af det konkrete vandområde, som er omfattet af krav om indsats i vandplanerne. Efter
Naturstyrelsens erfaring støtter kommuner sig normalt til den dokumentation, der følger af den
statslige overvågning af kvaliteten i vandområderne, men kommunerne kan også vælge at supplere den
statslige viden med egne undersøgelser.”
I og med at det er kommunerne, der er myndighed for spildevandsplanlægningen, kan jeg ikke gå
nærmere ind i enkelte kommuners spildevandsplanlægning. Jeg forventer dog, at kommunerne
overholder gældende lovgivning, herunder vandplanerne og udfører en faglig velbegrundet
spildevandsplanlægning. Eventuelle klager over kommunens forvaltning af lovgivningen skal rettes til
Folketingets Ombudsmand eller Statsforvaltningen.
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