
 

 

Miljø- og Fødevareministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K  
Tlf. 38 14 21 42 • Fax 33 14 50 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm@mfvm.dk • www.mfvm.dk  
 

Den 22. juni 2020 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 
 

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 908 (MOF alm. del) stillet 25. maj 2020 efter ønske fra 

Morten Messerschmidt (DF). 

 

Spørgsmål nr. 908 

” Vil ministeren bedes oversende en oversigt over, hvor der udledes helt eller delvist urenset 

spildevand samt beskrive reglerne, der muliggør, at kommunerne uden tredjeparts involvering kan 

give sig selv tilladelse hertil?” 

 

Svar 

Vedlagt er en oversigt over kommunernes udledning af helt og delvist renset spildevand i overløb 

fordelt på kommuneniveau i 2018.  

 

Tilladelse til udledning af spildevand som det fx er sket i sagen om udledning til Øresund meddeles 

efter miljøbeskyttelseslovens § 28. Her fremgår, at det er kommunalbestyrelsen der giver tilladelse til 

udledning af spildevand. Før kommunalreformen var det amterne der gav tilladelserne. Når 

kommunerne giver tilladelse til udledning af spildevand, skal de forholde sig til en række regler, som 

sætter rammer for hvad der må udledes af stoffer mv. Reglerne fremgår bl.a. af miljøbeskyttelsesloven 

og spildevandsbekendtgørelsen, samt følger af EU’s byspildevand- og vandrammedirektiv. 

 

Ifølge vandrammedirektivet må der ikke meddeles tilladelse til udledninger, der medfører en 

forringelse af et vandområdes tilstand, eller som vil kunne hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål 

for vandområdet. De danske bestemmelser, der gennemfører direktivet, fremgår blandt andet af Miljø- 

og Fødevareministeriets bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og er 

uddybet i den tilhørende vejledning1. Desuden skal det bl.a. vurderes, om der skal laves miljøvurdering 

jf. miljøvurderingsloven, og om der vil ske påvirkning af Natura 2000-områder. Kommunen stiller i 

tilladelsen vilkår, som skal sikre, at der ikke sker en uacceptabel påvirkning af miljøet. Kommunens 

afgørelse om udledningstilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for fire uger 

efter afgørelsen er meddelt. Kommunen skal endvidere vurdere, om miljøpåvirkningen har 

grænseoverskridende påvirkning, og Espoo-reglerne dermed skal efterkommes. Såfremt dette er 

tilfældet, skal myndigheden rette henvendelse til Miljøstyrelsen med henblik på, at en høring af de 

berørte lande gennemføres.   

 

 

Lea Wermelin / Kristian Hovgaard Juul-Larsen 

 

                                                             
1 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/449 
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