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Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Christiansborg
1240 København K

Ministeren
J.nr. NST-401-00558

Den 30. oktober 2012

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 4. oktober 
2012 stillet følgende spørgsmål nr. 5 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet 
er stillet efter ønske fra René Christensen (DF).

Spørgsmål nr. 5 (alm. del)
Ministeren bedes kommentere materialet og henvendelsen fra Værebro Ålaug, jf. 
FLF alm. del - bilag 3, herunder redegøre for hvad der er kommunernes - her Egedal 
Kommunes - opgave og ansvar i situationer som den beskrevne, hvor 
landbrugsområder jævnligt er oversvømmet af vand indeholdende spildevand m.m. 
samt forsyningsselskabets rolle og ansvar henset til at kommunen er med ejer af 
forsyningsselskabet.

Svar
Den situation, som Vandløbslauget Værebro Å beskriver i sin henvendelse, er et 
godt eksempel på, at der er behov for, at der gennemføres en klimatilpasning på 
vandområdet.

Med henblik på at løse dette behov for klimatilpasning har jeg det seneste år 
igangsat en række initiativer, som vil komme borgere og virksomheder til gavn, 
herunder for eksempel Vandløbslauget Værebro Å.

Formålet med disse initiativer er at forebygge uønskede oversvømmelser, og i det 
omfang dette ikke kan lade sig gøre, må oversvømmelserne ledes derhen, hvor 
skaden er mindst.

Med henblik på at skabe de nødvendige rammer og værktøjer er det blandt andet i år 
aftalt, at alle kommuner skal lave klimatilpasningsplaner. Via disse 
klimatilpasningsplaner vil oversvømmelsesrisikoen blive kortlagt og en prioritering 
af den kommunale indsats overfor oversvømmelser vil blive gennemført. De 
kommunale klimatilpasningsplaner vil indgå i Kommuneplan 2013 eller tillæg 
hertil.

Med hensyn til gennemførelsen af den nødvendige indsats forventer jeg at 
fremsætte et lovforslag, der via en ændring af reglerne om takstfinansiering blandt 
andet sikrer medfinansiering fra spildevandsforsyningsselskaberne i forhold til 
forebyggelse af oversvømmelser. Det er hensigten, at lovforslaget blandt andet 
medfører, at private lodsejeres projekter vedrørende vandløbs vandføringsevne efter 
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omstændighederne kan få adgang til medfinansiering fra 
spildevandsforsyningsselskaberne, forudsat at oversvømmelserne fra vandløbet
skyldes for store mængder spildevandsudledninger.

Den endelige vurdering af hvad der er den bedste løsning i et konkret tilfælde, som 
for eksempel ved Værebro Å, kan bedst vurderes af de relevante beslutningstagere. 

Så vidt jeg er orienteret, er Egedal Kommune godt i gang med at udarbejde en 
kommunal klimatilpasningsplan. Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning 
besøgte i foråret Egedal Kommune i forbindelse med kommunens udarbejdelse af 
klimatilpasningsplanen. Jeg kan desuden oplyse, at jeg – efter ønske fra lauget -
forventer at mødes med lauget indenfor kort tid.

For så vidt angår spørgsmålet om kommunernes og spildevandsforsynings-
selskabernes opgaver og ansvar i forhold oversvømmelser fra vandløb, således som 
beskrevet i spørgsmålet, har jeg forelagt spørgsmålet for Naturstyrelsen, der oplyser 
følgende om kommunernes og forsyningsselskabernes opgaver:

Kommunernes opgaver og ansvar
For så vidt angår kommunernes pligter som vandløbsmyndighed gælder det, at 
kommunerne skal overholde de regulativer, som de selv har udarbejdet for de 
enkelte vandløb. Regulativerne udgør efter vandløbsloven retsgrundlaget for 
administration og forvaltning af de enkelte vandløb og fastsætter omfang og form 
for grødeskæring m.v. og indebærer derfor både rettigheder og pligter for 
vandløbsmyndigheden og vandløbets interessenter. Det indebærer, at bestemmelser 
i regulativet om for eksempel grødeskæring skal efterleves, og kommunerne er ikke 
hverken berettiget eller forpligtet til at gennemføre grødeskæringer ud over, hvad 
der er fastsat i regulativet.

Efter vandløbsloven påhviler det de lodsejere, der ønsker forbedrede 
afvandingsforhold, selv at udarbejde projektforslag herom med anmodning om 
kommunens eventuelle godkendelse. 

I forhold til spildevand er kommunerne som myndighed blandt andet ansvarlige for 
at meddele spildevandstilladelser og for at udarbejde spildevandsplaner. I en 
udledningstilladelse skal kommunen anføre blandt andet den tilladelige 
spildevandsmængde samt koncentrationer og/eller mængder af forurenende stoffer.

Kommunalbestyrelsen er den primære tilsynsmyndighed på spildevandsområdet. 
Kommunalbestyrelsen fører generelt tilsyn med, at miljøbeskyttelsesloven og de 
regler, der fastsat i medfør heraf, overholdes. Det er således som udgangspunkt 
kommunalbestyrelsen, der fører tilsyn med at for eksempel vilkår fastsat i 
spildevandstilladelser overholdes. Kommunalbestyrelsen skal som 
tilsynsmyndighed foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, med mindre forholdet 
har underordnet betydning. Det følger af retspraksis, at der er meget snævre rammer 
for at karakterisere et forhold som havende ”underordnet betydning”. 
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Kommunalbestyrelsen kan endvidere indenfor for rammerne i lov om forurenet jord 
blandt andet udstede påbud om undersøgelse eller oprydning vedrørende forurenet 
jord.

Forsyningsselskabers rolle og ansvar
Som selvstændige aktieselskaber kan og skal spildevandsforsyningsselskaberne 
grundlæggende udføre deres opgaver inden for rammerne af deres vedtægter og 
lovgivningen. Et spildevandsforsyningsselskab skal for eksempel overholde de 
vilkår vedrørende den tilladelige spildevandsmængde, der er fastsat i
udledningstilladelsen. Det er miljøministeren, herunder Naturstyrelsen, der fører 
tilsyn med spildevandsudledninger fra de spildevandsforsyningsselskaber, der er 
omfattet af vandsektorloven.

Ida Auken / Thorbjørn Fangel


