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Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 191 (MOF alm. del) stillet 2. 

november 2020 efter ønske fra Erling Bonnesen (V). 

Spørgsmål nr. 191 

”Vil ministeren kommentere de problemstillinger, som rejses i henvendelsen 
”Redegørelse omkring kommunernes håndtering af spildevand” af 28. oktober 
2020 fra Knud Jeppesen, jf. MOF alm. del - bilag 80, og vil ministeren svare på, 

hvilke initiativer ministeren eventuelt vil tage på baggrund af henvendelsen? Vil 

ministeren sende et svar direkte til borgeren, som har fremsendt henvendelsen, 

med kopi af besvarelsen til spørgeren?” 

Svar 

Det er kommunerne, der har ansvar for at data i PULS-databasen er retvisende. 

Det følger af Dataansvarsaftalen fra 2006. Da Miljøstyrelsen i 2019 gjorde mig 

opmærksom på, at flere kommuner ikke lever op til aftalen, tog jeg initiativ til, at 

kommunernes indberetningspligt blev indføjet i spildevandsbekendtgørelsen. 

Dermed blev kommunernes forpligtigelse klarere.  

 

En stor del af de mangler i tidligere indberettede data, som Knud Jeppesen 

påpeger, hidrører fra den gamle PULS-database. De er kendte for Miljøstyrelsen, 

og har været påpeget flere gange over for de enkelte kommuner, ligesom det er 

adresseret i Miljøstyrelsens revision af PULS-databasen. Det er derfor min 

forventning, at der fremover vil ske færre fejl i indberetningen til databasen. Det er 

dog stadig utilfredsstillende, at der kan påvises så relativt store fejl, som Knud 

Jeppesens notat indikerer. Jeg har derfor fremsendt notatet til Miljøstyrelsen, og 

bedt styrelsen inddrage det i sit arbejde med at sikre, at kommunernes 

indberetningerne bliver mere pålidelige.  

 

Jeg har i øvrigt igangsat en række projekter, der ud over den skærpede 

indberetningspligt, skal give bedre data om overløb, hvilket skal forbedre den 

fremtidige regulering:  

 Opdateret PULS-databasen hvor kommunerne indberetter overløb i.  

 Fået udarbejdet en undersøgelse for at nedbringe usikkerheden på data 

om overløb gennem bedre modeller og målinger.  
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 Forbedret datagrundlaget for næste generations vandplaner ved at lave 

ekstra faunaklassevurderinger og besigtigelser ved overløb.  

 

Klimatilpasning og overløb er to sider af samme sag – det handler om at styre 

vandet, når det regner meget. Derfor er det et vigtigt skridt, at regeringen og 

partierne bag vandsektorloven besluttede at give spildevandselskaberne bedre 

vilkår (medfinansieringsreglerne) for at finansiere klimatilpasningsprojekter, så 

der kommer mindre regn i kloakkerne ved store regnhændelser. Regeringen vil 

derudover udarbejde en samlet plan for klimatilpasning som skal drøftes politisk i 

2022.  

 

I vandplanerne er der fastlagt indsatser for at reducere udledningerne af kvælstof 

til kystvande, og i de kommende vandplaner for 2021-2027 er der behov for 

yderligere krav til at reducere udledning af kvælstof. Der vil blandt andet blive set 

på reduktioner fra overløb og spildevand. 

 

Svar vil blive sendt i kopi til Knud Jeppesen. 

 

 

 

 

Lea Wermelin / Kristian Hovgaard Juul-Larsen 

 

     
 
 
 
   
 


