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Bilag til DANVA høringssvar – udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser 
m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 

 

Til § 7 

Et af de væsentligste formål med spildevandsplanen er at orientere og inddrage offentligheden. Spilde-

vandsplanen også det væsentligste dokument til orientering om eksisterende og fremtidige dispositioner på 

spildevandsområdet herunder spildevandsselskabernes aktiviteter. Flere borgere vil være opmærksomme på 

høring og vedtagelse af spildevandsplanen, hvis kommunen ud over at være forpligtet til offentliggørelse via 

kommunens hjemmeside også skal offentliggøre i lokale medier. Dette vil samtidig styrke spildevandssel-

skabernes fokus på bedre service over for deres kunder. 

 

Til § 8 

Foreningen kan se det nyttige i et projekt som DIADEM. Tidsfristen på 10 dage er for stram. Der er tale om 

en helt ny procedure, der skal op og køre og spildevandsselskaberne har meget begrænsede erfaringer med 

digital indberetning.  

 

Til Kapitel 6. Klimatilpasning 

De modeller, som kortlægningen skal baseres på, er meget krævende. Der er tale om komplekse modeller, 

der kræver dels et omfattende og kvalificeret datagrundlag, dels en kalibrering af modellerne, der kan stræk-

ke sig over en længere tidsperiode (op til et halvt år). Hvis inputtet til modellerne baseres på et mangelfuldt 

datagrundlag og modellerne ikke kalibreres, kan det give oversvømmelseskort af så ringe kvalitet, at over-

svømmelseskort baseret på spildevandsselskabernes erfaringer, eksisterende kort og forhåndenværende 

modelværktøjer vil være bedre alternativer i den indledende kortlægning i 2013. Desuden vil der også være 

mange områder, hvor det ikke er nødvendigt med så komplekse modeller for at lave gode oversvømmelses-

kort. 

 

Det bør fremgå af bekendtgørelsen, at spildevandsselskaberne og kommunerne kan aftale, at spildevands-

selskaberne har mulighed for at revidere de oversvømmelseskort, der udarbejdes i forbindelse med klima-

planerne i 2013. Der skal så stadig laves oversvømmelseskort til klimaplanerne for 2013, men det kan ske 

efter det, der er praktisk muligt og hensigtsmæssigt inden for den korte tidshorisont og med mulighed for ef-

terfølgende at revidere og forbedre oversvømmelseskortene. 

 

Til Kapitel 7. Tilslutning af spildevand til spildevandsanlæg 

Det er centralt, at spildevandsselskaberne er involverede i arbejdet med at lave tilslutningstilladelser til sel-

skabets spildevandsanlæg. Det bør tilføjes i bekendtgørelsen, at kommunen skal udarbejde tilslutningstilla-

delser i samarbejde med spildevandsselskabet/selskaberne, før den meddeler tilladelse til tilslutning til spil-

devandsselskabers kloakker/anlæg. Det har vist sig, at det medfører en række udfordringer, hvis spilde-

vandsselskaberne ikke er involverede i tilslutningstilladelserne. Som eksempel kan der være problemer med 
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stoffer der tilføres renseanlægget. Problemet er yderligere aktualiseret af spildevandsselskabernes udskillel-

se fra kommunerne til selvstændige juridiske enheder. 

 

Til § 22 

Fristen for indberetning til den fællesoffentlige database på 1 måned fra spildevandsselskabet har modtaget 

resultat fra laboratoriet er meget stram. Da der ofte er fejl i analyser og rapporter, således at rapporten skal 

revideres, bør det fremgå, at fristen gælder efter at den endelige rapport foreligger. 

 

Til § 62 

Vi forstår bestemmelsen således, at der bliver en overgangsordning for indberetning af ”2013-data” til PULS, 

som så skal være indberettet 1. juni 2014. Spørgsmålet er så om data indberettet i WINSPV i 2013 automa-

tisk overføres til PULS? 

 

Det er DANVAs vurdering, at tidsfristen d. 1. januar 2014 ikke vil være mulig at leve op til for mange kommu-

ner og spildevandsselskaber. Det er kommunerne, der skal indberette, men indberetningen vil også få stor 

betydning for spildevandsselskaberne, da disse er dybt involverede i arbejdet med spildevandsplanerne. For 

nærmere forklaring henviser vi til bemærkningerne til § 62 i høringssvaret af 12. september fra spildevands-

selskaberne i Esbjerg, Randers og Aalborg. 


