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KL's høringssvar til  udkast til revision af 

spildevandsbekendtgørelsen  

 

 

Helhedsindtryk 

Hermed fremsender KL’s sekretariat høringssvar til udkast til revision af 

spildevandsbekendtgørelsen. Der tages forbehold for en politisk behandling 

af høringssvaret. 

 

Den nuværende spildevandsbekendtgørelse er fra 2007. Siden da har 

spildevandsområdet gennemgået mange ændringer, herunder udskillelse af 

spildevandsforsyningen. Revisionen omfatter hovedsageligt 

konsekvensrettelser, en række mindre justeringer og enkelte større 

ændringer. Men har også enkelte markante ændringer, herunder krav om 

digitalisering af spildevandsplaner. 

 

Overordnet hilser KL det velkommen, at spildevandsbekendtgørelsen 

revideres, så den afspejler de ændringer, der er gennemgået på 

spildevandsområdet de senere mange år. 

Generelle bemærkninger  

DIADEM – PlansystemDK.  

Opgaven med digitalisering af spildevandsplaner som det foreligger i 

bekendtgørelsens § 8 / § 62 og ”PlanDK3, Datamodel og 

registreringsvejledning for spildevandsplaner” synes fortsat at kræve en del 

udredning. Opgaven synes at ligge ud over DIADEM-projektets rammer og 

vil derfor afkræve en økonomisk afklaring. Vi skal bede om at dette forhold 

behandles særskilt i forbindelse med DUT-høring. Dernæst synes det 

samlede oplæg til model at have nogle elementer, der er uhensigtsmæssige i 

Naturstyrelsens hovedpostkasse,  
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forhold til sammenspil med PULS-databasen og visse kommuners 

dynamiske spildevandsplaner. Og endeligt er kommunernes nuværende data 

på spildevandsområdet ikke i en tilstand, der umiddelbart lader sig 

digitalisere. Bekendtgørelsens oplæg til tidshorisont er derfor alt for kort.  

 

Nærværende forslag om, at kommunerne skal lægge spildevandsplaner i 

Plansystem.dk for at andre it-systemer kan udstille data automatisk, viser 

endnu engang nødvendigheden af og behovet for, at projektet i den 

fællesoffentlige digitale strategi om at digitalisere planer i plansystem.dk 

prioriteres i Naturstyrelsen. 

 

Et første skridt må være, at arbejdet med objektbaserede digitale lokalplaner 

bliver igangsat, og der findes midler hertil i Naturstyrelsen. Opgaven er at 

sikre en standardiseret opbygning af informationer i planerne, så 

kommunerne kan gøre brug af samme standardisering i egne planværktøjer. 

Derved kan opnås, at opdateringen fra de kommunale planværktøjer og 

direkte ind i Plansystem.dk kan gøres automatisk på den længere bane, fordi 

der bruges samme standardiseret opbygning på begge sider. 

 

Oversvømmelseskort og oplysninger.  

Jf. § 9 stk. 1 kan kommunerne anmode forsyningerne om 

oversvømmelseskort og kapacitetsproblemer i regn- og fællesledninger. Det 

er uhensigtsmæssigt at dette kun kan ske i forbindelse med kommuneplan 

2013 eller i tillæg hertil. Klimatilpasning er ikke en engangsopgave, men en 

løbende proces. Nogle kommuner har udsat bestilling af et 

oversvømmelseskort for dele af kommunen, da forsyningen ikke råder over 

de nødvendige ledningsdata, som er en forudsætning for at producere 

kortet i hele kommunen. Det må derfor sikres, at de kommuner, der ikke 

har bestilt dette kort, helt eller delvist, fortsat kan anmode om det, når det 

passer ind i kommunens arbejde med klimatilpasning og som følge af at 

forsyningerne har de nødvendige ledningsdata. 

 

Udtrædelse af spildevandsforsyningsselskabet.  

Det fremgår ikke tydeligt hvordan samspillet mellem udpegning af områder 

hvor kommunalbestyrelsen er positivt indstillet for udtrædelse af 

spildevandsforsyningsselskabet og konkret behandling af enkelte 

ejendommes udtrædelse. Det skal sikres, at hver enkelt ejendoms delvise 

udtrædelse af spildevandsforsyningsselskabet, f.eks. ved afkobling af 

regnvand, ikke særskilt skal indføres i spildevandsplanen og dermed 

gennemgå den samlede proces med udarbejdelse af tillæg til 

spildevandsplanen. 
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Spildevandsplanen skal forhandles med forsyningsselskaber.  

Det er relativt uklart hvad der i § 6 menes med at forslag til spildevandsplan 

skal forhandles med forsyningsselskaberne. Forsyningsselskaberne sidder 

inde med en del af den viden, som danner grundlaget for 

spildevandsplanen. Kommunen er planmyndighed. Udarbejdelse af 

spildevandsplanen skal ske i et samarbejde mellem kommune og 

spildevandsselskab. Det bør fremhæves, at ”forhandles” dækker over, at der 

skal være en dialog, hvor bla. konsekvenser ved planen og 

forsyningsselskabets ønsker bringes i overvejelse. 

 

Bindende spildevandsplaner.  

Det bør indføjes i bekendtgørelsen, at spildevandsplanerne skal være 

bindende for selskaberne. 

 

Der henvises i øvrigt til detaljerede bemærkninger vedlagt i bilag til dette 

høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarke Tveterås Tind 

Konsulent 

Kontoret for Teknik og Miljø 

KL 
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Bilag  

Detaljerede bemærkninger  

 

Bekendtgørelsen bør gennemgås for fejl som formodes opstået følge af, at 

den er revideret et utal af gange. Herunder nævnes eksempler: 

 

§ 10. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 9, stk. 1, kan ikke påklages til 

anden administrativ myndighed, jf. lovens § 32 a. 

 

§9, stk. 1 omhandler klimatilpasning og har intet med afgørelser at gøre.   

  

§ 16. Stk. 3. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om, hvem der er 

tilladelsesmyndighed, i tilfælde hvor der er uenighed mellem 

kommunalbestyrelsen og Miljøstyrelsen herom. Afgørelsen kan ikke 

påklages til anden administrativ myndighed. 

 

Det er vel ikke sædvane at såfremt to myndigheder er uenige, har den ene 

part pr. automatik ret. Skal der mon stå: "uenighed mellem 

kommunalbestyrelsen og Naturstyrelsen". 

 

Vi har endvidere følgende specifikke kommentarer til udkastet: 

 

Ad § 3, stk. 1  

 

Definitionen af begrebet spildevand er i udkastet fastholdt som ”alt vand, 

der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede 

arealer”. Dermed omfatter begrebet ”spildevand” i 

spildevandsbekendtgørelsens sammenhæng fortsat såvel spildevand som 

overfladevand. En definition, der muligvis kan være rimelig i juridiske 
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sammenhæng, men som samtidigt kan give anledning til unødig forvirring i 

den daglige anvendelse. 

 

I afløbsteknikken (og i borgernes bevidsthed) indbefatter ordet 

”spildevand” således normalt ikke overfladevand, hvilket bl.a. kan illustreres 

med følgende og bredt anvendte, tekniske begreber og definitioner (hvoraf 

flere også benyttes af Naturstyrelsen i forskellige sammenhæng): 

 

• Det er eksempelvis gængs praksis at beskrive et separat ledningssystem 

som omfattende en spildevandsledning og en regnvandsledning (læs: 

overfladevandsledning). Men i henhold til spildevandsbekendtgørelsen 

omfatter et separat ledningssystem reelt to spildevandsledninger eller 

alternativt en fællesledning og en separat overfladevandsledning. 

 

• Begrebet ”Opspædt spildevand” opfattes traditionelt som spildevand 

opspædet i overfladevand, men i henhold til bekendtgørelsen, er det jo 

retteligt spildevand opspædet i spildevand. 

 

• I spildevandsplansammenhæng beskrives kloaktyperne bl.a. som 

”Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning)”, 

”Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand)”, og 

”Overfladevandskloakeret (der afledes kun overfladevand)” [her sakset 

fra Naturstyrelsens ”PlanDK3, Datamodel og registreringsvejledning for 

spildevandsplaner”]. Da overfladevand også er spildevand jf. 

bekendtgørelsen, er det med andre ord muligt at aflede overfladevand til 

kloaksystemet i et spildevandskloakeret opland?! 

 

Ovennævnte eksempler er ikke fyldestgørende, men oplistet for at illustrere 

problemstillingen. KL vil opfordre til at arbejde mere dybtgående med 

mulighederne for at tydeliggøre begreberne og disses anvendelse i den nye 

udgave af spildevandsbekendtgørelsen. 

 

Ad § 8 (Nyt kapitel 5)  

På foranledning af DIADEM gives kommunerne her pligt til at indberette 

givne spildevandplandata digitalt til PlansystemDK, og der angives en 10 

dages frist til indberetning efter vedtagelse af en spildevandsplan eller tillæg 

hertil. 

 

KL er grundlæggende enige i anvendelse af de digitale muligheder til at 

skabe let og smidig adgang til relevante plandata mv. for borgerne i 

forbindelse med bl.a. ejendomshandler. Erfaringsmæssigt er det dog 

nødvendigt at afsætte væsentlig mere tid til implementering af de gode 

tanker, end det i bekendtgørelsen umiddelbart vurderes nødvendigt. I det 

aktuelle tilfælde, hvor vores kendskab til og erfaringer med de kommende 

tekniske rammer for den digitale indberetning mildest talt er stærkt 
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begrænset, har vi store betænkeligheder ved, at der i bekendtgørelsens §  8, 

stk. 2, angives en så kort tidsfrist som 10 dage. 

 

Idet kommunen bliver forpligtiget til at indberette og ajourføre givne 

spildevandplandata digitalt til PlansystemDK, kan det ikke undgås, at det vil 

medføre omkostninger for kommunen og spildevandsforsyningsselskabet. 

Flere dele af denne opgave vurderes umiddelbart at ligge ud over 

DIADEM-projektets rammer og vil derfor afkræve en økonomisk afklaring. 

 

Som det fremgår nedenfor, stiller vi os endvidere stærkt skeptiske overfor 

den i § 62 angivne tidsfrist i relation til gennemførelse af den første 

indberetning af data jf. § 8. 

 

Ad § 62 

Udkastet til bekendtgørelsen er sendt i høring 29. juli 2013 med høringsfrist 

16. september 2013. Og dermed er der, når bekendtgørelsen foreligger, 

maksimalt 3 måneder for kommunerne til at få udført den digitale 

indberetning til PlansystemDK. 

 

Den angivne tidsfrist dvs. 1. januar 2014 er derfor efter vores klare 

overbevisning helt urealistisk al den stund, at spildevandsbranchens 

kendskab til de kommende tekniske rammer for den digitale indberetning af 

spildevandsplandata forekommer at være minimalt.  

 

Det er vores aktuelle fornemmelse, at spildevandsbranchen kun i begrænset 

omfang har den fornødne indsigt i indholdet af især dokumentet 

”PlanDK3, Datamodel og registreringsvejledning for spildevandsplaner”, 

der forefindes under PlansystemDK’s hjemmeside samt de planmæssige 

konsekvenser af dokumentets indhold. 

 

En gennemgang af dokumentet viser, at flere kommuners nuværende, 

digitale spildevandsplan ikke umiddelbart spiller sammen med de rammer, 

der angives for den digitale indberetning til PlansystemDK, hvilket betyder, 

at kommunernes anvendte koncept for den digitale spildevandsplan skal 

gentænkes og sandsynligvis forsimples væsentligt, hvis den digitale 

indberetning skal kunne gennemføres som forudsat. 

 

I mange kommuners gældende spildevandsplaner er 

kloakeringsprincipperne angivet individuelt på matrikelniveau, hvilket i 

relation til den digitale indberetning medfører, at et område, der nu er 

angivet som ét samlet kloakopland med ét udløb, fremover skal defineres 

som måske 10-20 individuelle oplande med hver sin unikke kombination af 

plan og status. Denne opgave er teoretisk mulig, men i praksis vurderes det, 

at det administrativt og teknisk er urealistisk set i lyset af bl.a. datakvalitet, 

datavedligehold, datahistorisk, samspil med PULS og kommende ændringer 
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etc. Med det nuværende koncept vil kommunerne med andre ord ikke 

kunne leve op til den angivne tidsfrist. 

 

Flere kommuner har netop genoptaget et arbejde med henblik på en 

gennemførelse af en generel spildevandsplanrevision; et arbejde, der 

midlertidigt har været stillet i bero som følge af de underkendte vandplaner. 

Kommunerne vil tidligst kunne foretage den ønskede indberetning til 

PlansystemDK, når der foreligger en politisk godkendelse af den nye 

spildevandsplan, hvilket i bedste fald vil sige efteråret 2014. 

 

På baggrund af input fra en bredere kreds af kommuner vil KL desuden 

opfordre til at ”PlanDK3, Datamodel og registreringsvejledning for 

spildevandsplaner” gennemgås i en ny omgang for at få konstruktive og 

konkrete input fra spildevandsbranchen.  

 

Ansvaret for spildevandsplaner ligger hos kommunerne, og meget konkret 

viden om kloakområdet ligger hos spildevandsforsyningsselskaberne. Mange 

kommuner (og forsyningsselskaber) er helt eller delvist afhængige af, at 

softwareleverandørerne og rådgiverne er klædt på til at bistå med at 

håndtere den kommende digitale udfordring. 

 

Samlet set finder KL derfor, at den angivne tidsfrist dvs. 1. januar 2014 er 

uacceptabel, og anbefaler, at der tidligst angives en juridisk bindende 

tidsfrist, når der er opnået et øget erfaringsgrundlag med den digitale 

indberetning samt sikkerhed for funktionen af de bagvedliggende tekniske 

løsninger såvel i PlansystemDK som i kommunerne. 

 

”§ 42 Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter lovens § 19, stk. 1 og 

2 til afledning af husspildevand….” 

 

Henvisning til § 19, stk. 1 og 2 er forkert, i stedet skal henvises til § 23, stk. 

1 og 2. (§ 19-henvisningen gælder kun i den gamle bekendtgørelse) 

 

§ 59 stk. 1: Forskrift for nedsivning af tag- og overfladevand skal opfylde 

bestemmelserne i §§35-36 og ikke som der står §§34-36 (§ 34 omhandler 

krav mht. nedsivning af sanitært spildevand, hvilket ikke indgår i 

frikommuneforsøget). 

 

§59 stk. 2 er lidt uklar. Meningen med frikommuneforsøget er at 

individuelle tilladelser ikke bliver meddelt/udsendt til dem som ønsker at 

nedsive tagvand. Vilkårene er i stedet i forskriften og er den generelle 

tilladelse. Stk. 2 kan også læse som at kommunerne skal udsende 

individuelle tilladelser, selv om der er lavet en forskrift, hvilket jf. 

ovenstående ikke var meningen med ansøgte frikommune forsøg (Gentofte 

Kommune). 
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