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PROGRAM

Ankomst og kaffe

10:00 Velkomst

Kort nyt

Spildevandsvejledningen

Farmaceutiske stoffer

12:30 Frokost

13:15 Vandområdeplanerne

Påbud i det åbne land

Digitalisering (punktet udgik på mødet i Aarhus den 5. december)

Kaffe med kage

Spildevandsdata

15:50-16.00 Afslutning



Miljøstyrelsen flytter Påsken 2019
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En ny Miljøstyrelse

Til Departementet:

 Love og bekendtgørelser

 Ministersager

Fagligt fokus:

 Interessenter

 Viden
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Miljø- og Fødevareministeriets organisering på spildevandsområdet

Dialogmøde om spildevandsregler, 24. november 2016, København6

Vandforsyning
Vandmiljø og 

Friluftsliv

7 lokale 

overvågnings-

enheder

Fagdatacenter

for punktkilder

 Spildevand vejledning

 Tilsyn

 Vandplanlægning
 Tilsyn

 Kontakt til forsyning 

om klager og 

driftsforstyrrelser

 Indsamler data

 Afrapporterer

Virksom-

heder

 Tilladelser

 Tilsyn

Miljøstyrelsen

MFVM - Departement



Myndighedssamarbejde i ny kontekst
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Dialogmøder

Spildevandspanelet i Miljøstyrelsen



Kort nyt om spildevandsreguleringen 
og igangværende initiativer på 
spildevandsområdet 

v/ MST Vandforsyning og 
MFVM-Departementet

22. november 2018, Middelfart
28. november 2018, Lyngby
5. december 2018, Aarhus
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Kort nyt fra Miljø- og Fødevareministeriet (Dep.)

• Byspildevandsdirektivet

• Har til formål at beskytte miljøet mod negative påvirkninger fra spildevandsudledninger

• En evaluering er i gang

• Danske ønsker til revidererede regler 
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Kort nyt fra Miljø- og Fødevareministeriet (Dep.)

Forsyningssikkerhedsanalyser

Definition af forsyningssikkerhed:

Forsyningssikkerhed for spildevandsområdet er sikker og stabil håndtering af spildevand med 
udledning af vand, der ikke har negative indvirkninger på miljøet.

• Antal afløbsstop/ 10 km ledning, antal årlige opstuvninger og % uvedkommende vand.

• Samlet mængde kvælstof, fosfor og organisk materiale i kg/år. Tallet skal forholde sig til det 

miljø, der udledes til. 
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Kort nyt fra Miljø- og Fødevareministeriet (Dep.)

• Forsyningssikkerhedsanalyser

- Hensigtsmæssige niveauer for selskabernes forsyningssikkerhed

- Påbud om kritiske mål i spildevandsplanerne

- procedurer/systemer som sikrer kortlægning af tilstand og kapacitet i kloaknettet
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Kort nyt fra Miljø- og Fødevareministeriet (Dep.)
Tidsplan (udkast)
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4. kvartal 

2018

1. kvartal 

2019

2. kvartal 

2019

3. kvartal 

2019

4. kvartal 

2019

1. kvartal 

2020

2. kvartal 

2020

3. kvartal 

2020

4. kvartal 

2020

1. kvartal 

2021

Klar definition af forsyningssikkerhed

Krav til lokalt tilpassede hensigtsmæssige 

niveauer for selskabernes forsyningssikkerhed

Arbejdsgruppe om påbud om kritiske mål i 

spildevandsplaner

Samfundsøkonomisk analyse af 

procedurer/systemer som sikrer kortlægning af 

tilstand og kapacitet i kloaknettet

Analyse af model for finansieringsramme til 

vandselskabers investeringer

Analyse af økonomisk benchmarking med 

forsyningssikkerhedsparametre

Analysen 

afrapportere

s i 2. halvår 
2021

Analyse af økonomiske sanktioner i 

vandsektorreguleringen

Analysen 

afrapportere

s i 2. halvår 
2021

Analyse af effektiviseringskrav i vandsektoren

Analyse af inddragelse af vandforbrugeres 

præferencer og tilfredshed i 

vandsektorreguleringen

Kortlægning af virkningen af de grønne afgifter på 

vandsektorområdet

Udarbejdelse af indstilling til nye regler for tillæg 

på vand- og spildevandsområdet

Kommissorium for analyse af automatiske 

indikatorer 

Tariff undersøgelse



Vejledninger

• Spildevandsvejledning

- Offentliggjort i år

- Brev fra minister 

• Vejledning om gartnerispildevand

- Forsinket
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Lattergaspuljen

• Stadig penge

• Løber hele 2019 

• Ecoinnovation.dk 
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Performance benchmarking
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• Obligatorisk fra 2018

• Resultater på MST.DK

• Dialogværktøj



Performance benchmarking
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5 parametre for spildevand Hvordan måles det?

Sundhed
Overløb 

(m3/år/ha reduceret opland)

Forsyningssikkerhed
Antal afløbsstop i forsyningens anlæg 

(antal/10 km ledning)

Energi Bruttoenergi til transport og rensning

Klima Nettoenergi til transport og rensning

Miljø
Vandkvalitet

(gennemsnitlig udløbskoncentration af NPO stoffer)



Spildevandsvejledningen 

– udvalgte temaer

v/ Karina Iwang-Hansen og 

Henning Christiansen

22. november 2018, Middelfart
28. november 2018, Lyngby
5. december 2018, Aarhus
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Hvad er almindeligt belastet tag- og overfladevand og hvordan reguleres 
udledningen?

Svært at give entydige svar på, men hvordan forvalter I?

Diskuter følgende spørgsmål i 5 minutter

Hvilke af følgende er almindeligt belastet tag- og overfladevand og hvad vil I 
stille krav om i udledningstilladelse?

Vand fra en parkeringsplads ved et boligbyggeri

Vand fra en større bebyggelse med kobbertage

Vand fra en plads på en virksomhed hvor der 
oplagres uisolerede kobberkabler
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Hvad er almindeligt belastet tag- og overfladevand og hvordan reguleres 
udledningen?

Bekendtgørelse og vejledning tager udgangspunkt i, om der er nogle 
som foretager sig noget på arealet

EU’s vandpolitik, skelnen mellem diffuse kilder og punktkilder

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer gælder 
ikke for almindeligt belastet tag- og overfladevand

Krav skal stilles efter spildevandsbekendtgørelsen og være miljømæssigt 
begrundet
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Hvad er almindeligt belastet tag- og overfladevand og hvordan reguleres 
udledningen?

Regulering gennem funktionskrav eller udlederkrav

Klagenævnet har argumenteret for BAT, bassiner med vådvolumen på 
180 – 250 m³/red ha.

Der kan godt være andre BAT løsninger

Det er svært at udtage repræsentative prøver af regnvand

Hvordan håndhæves overskridelser af udlederkrav

Kan der stilles krav om videregående rensning???
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Drænvand i 

spildevandssystemer



Spildevandsanlæg> < vandløb

• Afgrænsning afhænger af udledningspunktet

• Udledningspunktet fremgår normalt af udledningstilladelsen.

• Spildevandsanlæg skal optages i spildevandsplanen.

• Spildevandsanlæg er defineret i spildevandsbekendtgørelsen § 4, stk. 7:
”Ved et spildevandsanlæg forstås såvel åbne som lukkede ledninger og andre 
anlæg, der tjener til afledning eller behandling af spildevand mv. i forbindelse med 
udledning til vandløb, søer eller havet, afledning til jorden eller anden form for 
bortskaffelse.”

• Hvis anlægget/vandløbet tillægges status som spildevandsanlæg er det omfattet af 
Miljøbeskyttelsesloven.
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Drænvand

Drænvand vil generelt ikke være spildevand 

Virkeligheden ser dog anderledes ud, fx:
• Reelt ikke andre muligheder for tilslutning af dræn. 
• Kloakeret vandløb.

MST’s forslag til løsning ved optagelse af vandløb i spildevandsplanen:

• Afvikling af eksisterende drænrettigheder

• Afkobling af den eksisterende lovlige drænledning - reguleringssag efter 
vandløbslovens § 17 - og samtidig anlæg af et nyt vandløb/dræn efter vandløbslovens 
§ 21
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Gruppeopgave

• Hvordan er det i jeres kommune?

• Har I forslag til løsninger:
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Kan befæstelsesgraden i spildevandsplaner håndhæves?

Afhænger af hvad der konkret står i planen, og den konkrete sag

Befæstelsesgraden angivet i spildevandsplanen omfatter ofte et helt 
kloakopland, som gennemsnit af mange ejendomme og veje

Ejere af beboelsesejendomme må forventes at have ret til afledning af 
overfladevand svarende til normal anvendelse af ejendommen

Kan være aktuel for erhvervsejendomme med meget høje 
befæstelsesgrader i forhold til forventede

Har spildevandsledninger i separatkloakerede erhvervsområder kapacitet 
til at håndtere overfladevand fra arbejdsarealer på virksomhederne?
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VVM- screening

• Hvilke anlæg skal VVM-screenes inden påbegyndelse, og er der en bagatelgrænse?

• LBKG 2018-10-25, nr. 1225 – Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM)

• § 16
”Et projekt omfattet af bilag 2 må ikke påbegyndes, før myndigheden jf. § 17, skriftligt har meddelt 
bygherren, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 21.”

• Projekter omfattet af § 16 – se bilag 2, litra 10 f) og g) og litra 11 c):

”f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.
g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er 
omfattet af bilag 1)

c) Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)”
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• Screening - en retlig afgørelse af, om et anmeldt anlægsprojekt må antages at kunne 
påvirke miljøet væsentligt.

• Det er obligatorisk at screene anlæg i bilag 2 før etablering 

• En ændring eller udvidelse af et anlæg skal screenes.

• Screeningen - baseres på de relevante kriterier i bilag 3:
– Projektets (anlæggets) karakteristika,
– anlæggets placering og
– den potentielle indvirkning på miljøet

• Grænsen mellem bilag 1 og bilag 2:
Anlægsprojekter opført på bilag 2 vil som udgangspunkt ikke medføre en 
væsentlig påvirkning på miljøet.
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Afgørelse NMK 10-01043:

En kommune traf afgørelse om tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra 
kloakopland til en bæk via et nyt regnvandsbassin og nyt udløb.

Afgørelse NMK-10-00971

I forbindelse med en kommunes behandling af tilladelse til etablering af nyt 
afvandingssystem (dræn og grøfter) skulle kommunen vurdere om etableringen af et 
grøftebassin måtte antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
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Håndtering af grundvandssænkning og  udledning af oppumpet grundvand til 
recipient

Udg. Pkt.: Ikke spildevand, når det ikke er forurenet.

Ikke behov for tilladelse (hvis under 100.000 m3, jf. Vandforsyningsloven § 26, stk. 2)

Modif.: Når grundvandet er forurenet eller der er mistanke om forurening.

Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse til afledning, jf. § 28.

Dette gælder også vand fra grundvandssænkninger i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder.

Definition af spildevand spildevandsbekendtgrelsen § 4, stk. 1:

”Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse virksomheder, øvrig 
bebyggelse og befæstede arealer”.
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Håndtering af grundvandssænkning og  udledning af oppumpet grundvand til 
recipient

Sidestilles med spildevand, hvis det har en sammensætning, der ikke afviger væsentligt 
fra sammensætningen af vand, der direkte er omfattet af definitionen på spildevand.

Eksempelvis:
Hvis oppumpet grundvand vurderes at have et indhold af stoffer (også naturligt 
forekommende), der kan forurene ved udledning til et vandområde.

Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse, jf. lovens § 28.
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Hvordan håndteres spildevand fra kunstgræsbaner?

Gennem normal sagsbehandling afhængig af områdets sårbarhed og 
banens konstruktion og indretning

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som hovedsageligt 
henvender sig ejerne af banerne

Til vejledningen hører en kortlægningsrapport, som giver tekniske 
detaljer om baner og afløbsvand. Vigtig information i forbindelse med 
den konkrete sagsbehandling
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Hvordan håndteres spildevand fra ikke-landbrugsvaskepladser uden for 
kloakopland?

Gennem normal sagsbehandling afhængig af områdets sårbarhed og 
karakteren af det der vaskes

Udsprøjtning
Hvis stoffer kan nedbrydes i rodzonen på marken
Kræver samletank til perioder med frossen jord

Nedsivning
Anbefales forsigtighed ved miljøfarlige stoffer

Udledning, evt. gennem olieudskiller
Afhænger af indholdsstoffer og sårbarhed af recipient

Samletank efterfulgt af renseanlæg
Anvendelig, samletank kan virke som olieudskiller

Generelt: Vandmængden kan reduceres ved overdækning så der ikke 
tilledes regnvand
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Spildevandslav

Spildevandsbekendtgørelsen § 5, stk. 3

”Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles 
spildevandsanlæg, der ikke er ejet af spildevandsforsyningsselskab, skal berørte bolig-
og grundejere oprette et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og 
vedligeholdelse. Udkast til lavets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets 
offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles 
spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen.”

Først skal spildevandslavet oprettes og derefter kan der etableres et fælles 
spildevandsanlæg.

Bestemmelsen betyder dog ikke, at kommunalbestyrelsen ensidigt kan tvinge et områdes 
eksisterende ejendomme ind i et fællesprivat anlæg.
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Tidsfølge i spildevandsplaner

Tilstrækkelig med overordnet tidsplan

Tidsfølge for større strukturelle 
ændringer, fx centralisering af 
renseanlægsstruktur sker i tæt 
samarbejde med 
forsyningsselskaberne

Planlagte ændringer i kloakoplande
skal af hensyn til borgerne 
offentliggøres på plandata.dk. Her 
kan registreres påbegyndelsesår og 
afslutningsår for planlagte 
ændringer.
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Afgørelser - VVM – screening 

Afgørelse NMK 10-01043:

En kommune traf afgørelse om tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra 
kloakopland til en bæk via et nyt regnvandsbassin og nyt udløb

”Kommunen har oplyst, at der ikke er gennemført en VVM-screening inden meddelelsen af 
udledningstilladelsen den 2. december 2015……
……Miljø- og Fødevareklagenævnet finder dermed, at udledningstilladelsen lider af en væsentlig retlig 
mangel.
…. En ny udledningstilladelse skal afvente, at kommunen har gennemført en VVM-screening og om 
nødvendigt udarbejdet en miljøvurdering i overensstemmelse med reglerne herom.”

Afgørelse NMK-10-00971

• I forbindelse med en kommunes behandling af tilladelse til etablering af nyt 
afvandingssystem (dræn og grøfter) krævede kommunen en forsinkelse af vandet 
forinden udløb til vandløbet. Klager ville derfor etablere et grøftebassin med et volumen 
og udløb som sikrede, at der blev kompenseret for den ekstra vandmængde fra det nye 
afvandingssystem.
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Afgørelse NMK-10-00971

• Det fremgår blandt andet af Klagenævnets afgørelse:

”Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand er omfattet af bilag 2, 
listepunkt 11 g, og rensningsanlæg er omfattet af bilag 2, listepunkt 12 c.
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at kommunen i forbindelse med en fornyet behandling af 
sagen skal foretage den i loven anførte vurdering af, om det ansøgte grøftebassin må antages at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, såfremt en sådan vurdering ikke allerede er foretaget. 
Vurderingen skal fremgå af afgørelsen.” 
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Farmaceutiske stoffer i spildevand og 

NOVANA resultater for renseanlæg

v/ Anna Gade Holm
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NOVANA 2011-2015, her.

38

Mekaniske renseanlæg Avancerede renseanlæg

Middel Rensegrad Middel Rensegrad

Indløb Udløb Indløb Udløb

Ibuprofen (µg/l) 12,1 9,8 19 % 10,8 0,20 98 %

2-hydroxyibuprofen (µg/l) 37,1 31,1 16% 35,2 0,63 98 %

Paracetamol (µg/l) 39,0 35,9 8 % 86,5 0,06 100 %

Salicylsyre (µg/l) 15,9 11,5 28 % 48,8 0,20 100 %

Sulfamethiazol (µg/l) 2,0 1,8 12 % 1,3 0,9 36 %

Sulfamethoxazol  (µg/l) 0,08 0,06 29 % 0,11 0,06 44 %

Trimethoprim (µg/l) 0,02 0,02 15 % 0,08 0,04 49 %

Furosemid (µg/l) 27,4 21,1 23 % 20,9 11,2 47 %

https://mst.dk/media/114910/punktkilder-2015.pdf
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HOSPITALSSPILDEVAND

Miljølovgivning

• Enhver punktkildeforurening skal som udgangspunkt behandles ved kilden

• Miljømyndigheden afgør om et hospital er en punktkilde efter en konkret 
vurdering
- Miljøstyrelsens industrivejledning
- KL’s værktøj
- Kommunernes ERFA-netværk

• Vurderingen skal være på stofniveau

Central rensning >< Decentral rensning 

/ Miljøstyrelsen / Dansk Vand Konference 201843



Lægemidler mv. i overvågningen 
fra 2017

Østron
17ß-østradiol
Ibuprofen
2-hydroxyibuprofen
Paracetamol
Salisylsyre
Sulfamethiazol
Trimethoprim
Furosemid
Cimitidin
Azithromycin
Carbamasepin
Clarithromycin
Citalopram
Diclofenac
Erythromycin
Naproxen
Propanolol
Tramadol

• Tungemetaller og sporstoffer (16)
• Aromatiske kulbrinter (9)
• Fenoler (5)
• Halogenerede alifatiske kulbrinter (3)
• Blødgørere (7)
• Anioniske detergenter (1)
• Ethere (2)
• Organotin (3)
• P-triestre (4)
• Lægemidler (19)
• Østrogener (3)
• Perflorerede forbindelser (PFAS) (12)

/ Miljøstyrelsen / Dansk Vand Konference 201844

Øvrige miljøfremmede stoffer og metaller på 

renseanlæg – NOVANA overvågning



Udvalgte stoffer på renseanlæg – NOVANA og egenkontroldata (2011-2016)

PFOS Rensetype

Indløb

Middel 

(ng/l)

Udløb

Middel

(ng/l)

Rensegrad

PFOS
Mekanisk 2,2 3,4 0%

Avanceret 8,3 7,4 12%

PFDA
Mekanisk 0,0 0,0 -

Avanceret 1,4 1,5 0%

PFOA
Mekanisk 2,6 2,7 0%

Avanceret 6,5 17,3 0%

PFNA
Mekanisk 0,0 0,0 -

Avanceret 1,4 3,5 0%

/ Miljøstyrelsen / Dansk Vand Konference 201845

Databehandling på PULS data.

Miljøkvalitetskrav for PFOS og dets derivater 0,65 ng/l



Udvalgte data på renseanlæg – NOVANA og egenkontroldata

PFOS Rensetype

Indløb

Middel 

(ng/l)

Udløb

Middel

(ng/l)

Reduktion

PFOS
Mekanisk 2,2 3,4 0%

Avanceret 8,3 7,4 12%

PFDA
Mekanisk 0,0 0,0 -

Avanceret 1,4 1,5 0%

PFOA
Mekanisk 2,6 2,7 0%

Avanceret 6,5 17,3 0%

PFNA
Mekanisk 0,0 0,0 -

Avanceret 1,4 3,5 0%

/ Miljøstyrelsen / Dansk Vand Konference 201846

Databehandling på PULS data.

Miljøkvalitetskrav for PFOS og dets derivater 0,65 ng/l



Udvalgte data på renseanlæg – NOVANA og egenkontroldata

PFOS Rensetype

Indløb

Middel 

(ng/l)

Udløb

Middel

(ng/l)

Reduktion

PFOS
Mekanisk 2,2 3,4 0%

Avanceret 8,3 7,4 12%

PFDA
Mekanisk 0,0 0,0 -

Avanceret 1,4 1,5 0%

PFOA
Mekanisk 2,6 2,7 0%

Avanceret 6,5 17,3 0%

PFNA
Mekanisk 0,0 0,0 -

Avanceret 1,4 3,5 0%

/ Miljøstyrelsen / Dansk Vand Konference 201847

Databehandling på PULS data.

Miljøkvalitetskrav for PFOS og dets derivater 0,65 ng/l



Udvalgte data på renseanlæg – NOVANA og egenkontroldata

PFOS Rensetype

Indløb

Middel 

(ng/l)

Udløb

Middel

(ng/l)

Reduktion

PFOS
Mekanisk 2,2 3,4 0%

Avanceret 8,3 7,4 12%

PFDA
Mekanisk 0,0 0,0 -

Avanceret 1,4 1,5 0%

PFOA
Mekanisk 2,6 2,7 0%

Avanceret 6,5 17,3 0%

PFNA
Mekanisk 0,0 0,0 -

Avanceret 1,4 3,5 0%

/ Miljøstyrelsen / Dansk Vand Konference 201848

Databehandling på PULS data.

Miljøkvalitetskrav for PFOS og dets derivater 0,65 ng/l



Hvordan kan du i din kommunen bruge 

NOVANA data ?

Hvad kan I bruge indløbsdata til?

Hvad kan I bruge udløbsdata til? 



Links

Punktkilder 2015, her.
• Overblik over hvilke stoffer, der overvåges på renseanlæg i NOVANA programmet
• Rensegrader for mekaniske og MBNDK renseanlæg. 

Miljøkvalitetskrav findes i Bek. Nr. 1625 af 19/12/2019, her.
• Gemmer sig i bilag 2

Miljøfremmede stoffer og metaller i vandmiljøet, NOVANA. Tilstand og udvikling 2004-2012, 
DCE-Aarhus Universitet 2015, her.
• MFS-bibelen! - Knaldgodt opslagsværk
• Hvor kommer stofferne fra? MKK, hvad er fundet i renseanlæg, grundvand, vandløb mm.
• Bemærk, at bilag 5 angiver, at udledningen af visse metaller fra renseanlæg er signifikant 

reduceret siden 2004 – hvilket gør de angivne nøgletal for metaller forældet i 
‘Nøgletalsrapporten’.

Nøgletalsrapport for MFS, her.

Spildevandsinfo.dk, her.
• Viden, der ikke bliver kommunikeret, er værdiløs.

Fokusstoffer på BIOFOS’renseanlæg, DHI – udleveres ved kontakt til BIOFOS v. Charlotte 
Boesen, cb@biofos.dk

/ Miljøstyrelsen / Dansk Vand Konference 201850

https://mst.dk/media/114910/punktkilder-2015.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196701
https://dce2.au.dk/pub/SR142.pdf
https://mst.dk/media/121330/samlet-pdf-noegletal-for-miljoefarlige-stoffer-i-spildevand-fra-renseanlaeg_02102014.pdf
http://www.spildevandsinfo.dk/lynette/itf5.50/knw/wit/witwebit.nsf/web/IndexDK.html


Tak for opmærksomheden 

22. november 2018, Middelfart
28. november 2018, Lyngby
5. december 2018, Aarhus

Anna Gade Holm 

Cand. Scient

Vandforsyning

Miljøstyrelsen, Fyn

Englandsgade 25

5200 Odense

+45 41 28 14 05

angho@mst.dk Dialogmøde om spildevand 2018

mailto:angho@mst.dk


Vandplanlægning

Thomas Rützou
Vandmiljø og Friluftsliv

Vandplanlægning



Status for realisering af VP1- indsatserne

Folketingets Miljø- og Fødeudvalg efterspurgte i 2017 status for realiseringen af VP1-
spildevandsindsatserne

• Miljøstyrelsen anvendte udtræk fra PULS og BBR.

• Miljøstyrelsen anmodede kommunerne om at kvalitetssikre opgørelserne.

• Miljøstyrelsen underrettede Folketinget om, at 23 kommuner ikke havde gennemført 
VP1-spildevandsindsatserne i tilfredsstillende omfang.

• Miljøstyrelsen anmodede de 23 kommuner om at redegøre for, hvordan de udestående 
indsatser vil blive realiseret.

• 15 kommuner har enten redegjort for, at indsatsen afsluttes senere end 2018 eller ikke 
redegjort for, hvornår indsatsen afsluttes.

• Sagen ligger nu i departementet, der afgør sagens videre forløb.

Miljøstyrelsen 

Side 1



Status for realisering af VP2- indsatserne

I 2018 skal der afrapporteres en status for realiseringen af VP2 - indsatser til EU –
herunder spildevandsindsatser

• Miljøstyrelsen har anmodet kommunerne om at oplyse status for realiseringen af VP2-
spildevandsindsatserne.

• Kommuner med indsatser overfor ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse er 
anmodet om at opdatere BBR.

• Kommuner med indsatser overfor renseanlæg og/eller regnbetingede overløb er 
anmodet om en skriftlig redegørelse for status for gennemførelsen af indsatserne.

• Resultater: Renseanlæg: 4/11, Regnbetingede overløb: 76/ca.370, Ukloakerede 
ejendomme: 319/ca.6.771.

• Resultaterne anvendes samtidig af aftalepartierne (V, C, DF, LA) for Fødevare- og 
landbrugspakken til at vurderer fremdriften i kvælstofindsatsen.

Miljøstyrelsen 

Side 2



Tabel 8 i bilag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Miljøstyrelsen 

Side 3

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (udsnit):

Vandområdeplanerne (udsnit):



Krav til fremdrift i indsatsen på ukloakerede ejendomme 1

Krav til fremdrift i indsatsen på ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse

• Det er et krav, at kommunerne gennemfører mindst 5 indsatser pr. 1.000 indbyggere pr. 
år.

• Tabel 8 i bilag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 
angiver minimumskrav til den samlede indsats i de enkelte kommuner.

• Antallet af indsatser i bekendtgørelsens tabel 8 bygger dels på kravet om realisering af 
mindst 5 indsatser pr. 1.000 indbyggere pr. år og Miljøstyrelsens skøn af, hvor mange 
indsatser der i alt skal gennemføres i kommunen.

• Det er kommunerne, der afgør, hvilke ejendomme der skal gennemføres indsats på. Det 
samlede antal ejendomme, der faktisk skal gennemføres indsats på, kan være forskelligt 
fra Miljøstyrelsens skøn.

Miljøstyrelsen 

Side 4



Krav til fremdrift i indsatsen på ukloakerede ejendomme 2

Det samlede antal ejendomme, der faktisk skal gennemføres indsats på i en kommune, 
kan være forskelligt fra antallet i tabel 8

• Der kan i forhold til Miljøstyrelsens skøn være flere eller færre ejendomme i en 
kommune, der skal gennemføres indsats på.

• Hvis der er færre ejendomme i en kommune, vil den samlede indsats blive afsluttet 
hurtigere, idet kravet til gennemførelsestakten om mindst 5 indsatser pr. 1.000 
indbyggere fortsat gælder.

• Hvis der er flere ejendomme i en kommune, vil indsatsen blive afsluttet senere, idet 
kravet til gennemførelsestakten om 5 indsatser pr. 1.000 indbyggere fortsat gælder.

• En indsats svarer til et meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning eller et påbud 
om tilslutning til kloakken.

Miljøstyrelsen 

Side 5



Høring af vandrådsarbejdet

Resultaterne af vandrådsarbejdet sendes i 8 ugers høring i slutningen af uge 48

• Vandrådene har gennemgået de små vandløb med henblik på, om vandløbene opfylder 
opdaterede kriterier for at være målsatte i bekendtgørelse om miljømål for 
overfladevandområder og grundvandsforekomster.

• Resultatet er, at ca. 1.000 km vandløb foreslås ikke længere at være målsatte.

• Dette medfører, at flere spildevandsindsatser foreslås taget ud af bekendtgørelse om 
indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

• Høringsmaterialet samles i en WebGIS, hvor vandløb, der ikke længere er målsatte, og 
spildevandsindsatser, der udgår, er samlet.

• Kommunerne bør gennemgå den nye afgrænsning af vandløb i forhold til 
spildevandsindsatser, der udgår.

Miljøstyrelsen 

Side 6



Den 3. basisanalyse udarbejdes i 2019

Vandmiljø og Friluftsliv udarbejder den 3. basisanalyse i 2019.

• Basisanalysen udgør grundlaget for 3. generations vandområdeplaner 2021-2027.

• Basisanalysen skal bl.a. indeholder oplysninger om væsentlige påvirkninger fra 
punktkilder. 

• Miljøstyrelsen anvender oplysninger i PULS – databasen mht. påvirkninger fra 
renseanlæg og regnbetingede overløb.

• Miljøstyrelsen anvender oplysninger i BBR mht. påvirkninger fra ukloakerede 
ejendomme i spredt bebyggelse.

• Det er vigtigt, at kommunerne har opdateret PULS – databasen og BBR senest i marts 
2019, hvor Miljøstyrelsen foretager udtræk af data.

• Basisanalysen angiver vandområder, der er i risiko for ikke at opnå målopfyldelse i 
2021. Basisanalysen indgår således i grundlaget for fastlæggelse af indsatser i 
vandområdeplanerne 2021 – 2027.

Miljøstyrelsen 

Side 7



Tak for i dag!

Thomas Rützou

Miljøstyrelsen

Vandmiljø og Friluftsliv

Miljøstyrelsen 

Side 8



Roskilde Kommunes administrationspraksis 

i forhold til påbud i det åbne land

v/ Anders Mikael Cold, Roskilde Kommune

22. november 2018, Middelfart
28. november 2018, Lyngby
5. december 2018, Aarhus

Dialogmøde om spildevand 2018



Administrationspraksis ved påbud i det åbne land
Anders Cold

Miljø og Byggesag, Roskilde Kommune

MST’s Dialogmøde, Århus den 5. december 2018



Bekendtgørelsen om 

indsatsprogrammer

definerer indsatsbehovet i 

hver enkelt kommune



Lovgrundlaget

§ 35. Ved meddelelse af  påbud efter lovens § 30 om 
forbedret spildevandsafledning skal følgende 
forudsætninger være opfyldt:

1) Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være 
fastlagt.

2) Ejendommens udledning skal bidrage til forurening 
af  det omhandlede nedstrøms liggende vandområde.

3) Der skal være dokumentation for, at det omhandlede 
nedstrøms liggende vandområde er forurenet af  
spildevand i et omfang, der gør, at det miljømål for 
vandområdet, der er fastsat i bekendtgørelse om 
miljømål udstedt i medfør af  lov om vandplanlægning, 
ikke er opfyldt.



§ 35 punkt 1

Sådan har vi fastlagt

afløbsforholdene
• Forhøringsbrev sendt til alle ejendomme med 

udgangspunkt i den aktuelle BBR-afløbskode

• Drænkort

• Målebordsblade

• Afløbstegninger

• Højdekurver

• Forsyningens oplysninger om tanktømning

• Samtaler med/udsagn fra grundejer

• Hvis tvivl = fysiske undersøgelser m. sporstof  (pris 

ca. 12.000-15.000 kr. pr. ejendom)



§ 35 punkt 2

Sådan bidrager udledningen til forurening

• Hvis man opfylder punkt 1 – så opfylder 

man selvsagt også punkt 2

• Det er ikke afgørende om et bidrag er 

stort eller lille jf. højesteretsdommen 

(U.2002.1820H). Hvis spildvandet når 

frem til recipienten, så bidrager det også 

til forureningen

• Hvad siger vejledningen? ”Ingen har ret 
til at forurene”, heller ikke selvom 

recipienten måske kan ”tåle” det



§ 35 punkt 3

Dokumentation for, at det 

er spildevand der hindrer 

målopfyldelse
• Hvad siger vejledningen?

• Dokumentationen ligger 

implicit i statens 

udpegningsgrundlag

• Hvis en ejendom er 

beliggende indenfor et 

opland med renseklasse, så 

er § 35 punkt 3 opfyldt

• Hvis der er målopfyldelse i 

hele det nedstrømsliggende 

vandområde kan der ikke

meddeles påbud



Husk at bruge den nye 

spildevandsvejledning!

Særligt siderne 110-115



Udgangspunktet i Roskilde 

Kommune var indsats 

overfor i alt 453 ejendomme

Det endte med påbud om 

forbedret spildevands-

rensning til i alt 129

ejendomme

Status november 2018 Antal

Påbud (meddelt 2014-2015) 129

Tilladelser meddelt 117

Færdigmeldinger = 

sag afsluttet 110

Fristudsættelser 4

Politianmeldelser (i alt) 6 (13)

Afventer Forsyningen 9



”Roskilde-dommen nr. 1”RoR

Vi er ikke 

enige !



”Roskilde-dommen nr. 2”RoR

Vi er enige !



Spørgsmål??????

Ankesagen er berammet til behandling i 

Østre Landsrets 2. afdeling, København K,

den 4.-5.marts 2019

& ANDERS



Digitalisering og internationalt samarbejde

v/ Henrik Dissing

22. november 2018, Middelfart
28. november 2018, Lyngby
5. december 2018, Aarhus

Dialogmøde om spildevand 2018



Digitalisering – Smart Vand – et element i Smarte Byer (Smart Cities)

/ Environmental Protection Agency / Titel på præsentation74

Digitalisering af 
vandsektoren er et 
blandt flere 
elementer i den 
smarte by

Skal tænkes sammen 
med energi, affald, 
mobilitet, bygninger 
og andre offentlige 
services.



Smart Water – betydelige potentialer – og udfordringer

/ Environmental Protection Agency / Titel på præsentation75

Bedre / billiere 
løsninger inden for:

* Lækagestyring

* Vandkvalitet

* Optimering af 
spildevandsanlæg

* Reduktion af 
overløb

* Skybrudsløsninger

* Asset Management

* Overvågning



Eksempler – Smarte Systemer – Værdiskabelse gnm tværgående løsninger

* Smarte Byer

* Smarte Forsyninger

* Smart vandforvaltning

* Smart landbrug

* Smarte vandplaner

* Integrerede anlæg, integrerede 
tilgange, hele cykluser

/ Environmental Protection Agency / Titel på præsentation76



Digitization – niveauerne

Prescriptive - Machine Learning - AI

Prognosis

Modelling

Analysis

Automatization

Monitoring

/ Environmental Protection Agency / Titel på præsentation77

Digital 

Transformation

Digitalization

Digitization



Værdikæden – Et helt økosystem skal ændres

System 
Boundaries 
for data-
generation

• Water-cycles

• Authorities

• Utilities

• Plants

Monitoring 
Equipment, 
drones of 
sufficient 
quality

• Sensors

• Drones

• Robots

Data Quality

• Compatible 
across silos

• Format, 
frequency, 
intensity

• Accessible

Tools, Tech 
Solutions

• Analysis

• Modelling

• Prognosis

• AI

Beneficiaries

• ”The Challenge 
Owners”

• Digital 
Competences

• Financial 
Resources

• Costs Benefit
Assessments

Framework 
Conditions

• Incentives

• Pricing; Water, 
Energy

System 
Boundaries

• Management

• Monitoring

• Planning

• Operational

/ Environmental Protection Agency / Titel på præsentation78



Projekt – Digitalisering i vandsektoren

IBM Confidential
79

* Dialogprojekt i 2018

* Få er rigtigt i gang

* Cost-benefit, hvordan?

* Muligheder for bedre 
planlægning, design, 
styring

* 20-40% driftsbesparelser

* Test, demo data-fangst

* Cloud-systemer, scope

* Simulere og udvikle 
storskala-løsninger



Etablering af data-infrastruktur

IBM Confidential
80

* Værdiskabelse 
forudsætter etablering af 
en digital infrastruktur

* Hvilkén afgrænsning af 
dataskabelse, 
kvalitetssikring, adgang til 
data, anvendelse, 
tværgående dimensioner?

* Hvem betaler, hvem ejer, 
hvem får gevinsterne?



Strukturelle ændringer

IBM Confidential
81

* Digitalisering vil føre til 
konsolideringer

* Data-fangst skal svare til 
oplande for at give optimal 
værdi

* Kan påvirke 
rollefordeling, f.eks. 
Operatør-rollen

* Avanceret digital 
transformation kræver 
investeringer, som kan 
udfordre mindre enheder



Relevant nyt om datakvalitet for 

renseanlæg, regnbetingede udledninger 

og spredt bebyggelse

v/ Lisbeth Nielsen og Bo Skovmark
22. november 2018, Middelfart
28. november 2018, Lyngby
5. december 2018, Aarhus

Dialogmøde om spildevand 2018



PULS 2.0 

Ny distributionsdatabase og ny brugergrænseflade

• Bedre arkitektur – bedre sammenhæng i data

• Utrolig meget bedre performance

• Ny og brugervenlig brugergrænseflade

• Mulighed for udtræk via distributionsdatabasen
standard udtræk
andre udtræk bl.a power-BI - kræver specialistkompetencer

• Nye webservices – bl.a. StanLab 2.0
nemmere overførsel af data fra laboratorier til PULS

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde  201883



/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde  201884

Referencearkitektur for databaser Danmarks Miljøportal



PULS 2.0 Ændringer i forhold til nu

• Fysiske placering af anlæg 

• Til afløb kobles et udløb som angiver fysik udløbspunkt

• Håndterer flere målesteder både i tilløb og afløb

• Nyt koordinatsystem – længde- og breddegrader

• Altid beregnede data – belastning, udledning, afløbskontrol

• Dataindlæsning låses 1. april – kan ”låses” op på anmodning

• Altid historik på data – vises på skærmen

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde  201885



Deltagere på workshops efterår 2018

DMP: Lau Lyck Nielsen
Nils Høgsted

Globeteam Christian Lykke
Søren Knudsen

Forsyningerne Carsten Tirsing – Biofos / Lynetten
Lise Havsten – Vandcenter Syd – Odense

Kommunerne Henrik Kokholm – Holbæk
Nina Poulsen – Guldborgsund

DANVA Lars G. Christensen

KL Charlotte Weber

Miljøstyrelsen Per Helmgaard
Louise B. Madsen
Dorthe Holme
Lisbeth Nielsen

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde 201886



/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde 201887

Stamdata PULS 2.0



/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde  201888

Udledningstilladelse PULS 2.0



Belastning PULS 2.0

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde 201889



StanLab 2.0 

• Nyt format for udvekling af prøverelaterede 
oplysninger mellem rekvirent, laboratorium 
og alle fagsystemer

• StanLab er en åben standard og kan benyttes 
til udvekslingen af data mellem parter, fx 
laboratorier og tredjepartsleverandører

• Giver afsender mulighed for at tjekke data inden
afsendelse

• Udveksling foregår via synkroniserede services 
sikret med Danmarks Miljøportals brugerstyring

• Er testet på 500 overførsler fra laboratorium – uden væsentlige problemer

/Miljøstyrelsen / Dialogmøde  201890



Jump – projekt om kvalitetssikring

• Miljøstyrelsens projekt

• Deloitte udfører projektet

• Deltagelse af fagpersoner fra MST 

• DMP er dataleverandør

Har til formål at undersøge, om man kan understøtte og forbedre 
kvalitetssikringen af data i PULS 

• Automatisk outlier detektion – efter definerede grænser

• Machine learning

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde 201891



Efter JUMP

• Projektet afsluttes primo 2019

• Resultat og erfaringer fra projektet kan danne baggrund 
for beslutning om, at løsningerne videreudvikles og 
implementeres i databaser for 

overfladevand (VANDA) 
grundvand (Jupiter)

• Kan måske  også implementeres i StanLab 2.0

• Bedre datakvalitet i databaserne = merværdi for alle

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde 201892



NOVANA-indberetning af renseanlægs- og industridata 2018

Stamdata
Retsgrundlag (udledningstilladelsen)
Årsvandmængde
Ind- eller udsivning 
Analyser og måleresultater

Deadline 1. marts

MST kvalitetssikring af analyse- og måledata samt 
udledningsmængder

Intern deadline 1. april

Dataleverance til DCE senest 1. maj
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Hvem er ansvarlig for indberetningen  ?

Kommunen har jf. dataansvarsaftalen ansvaret for:

• At oprette og opdatere stamdata og retsgrundlag for de anlæg, som 
kommunen er godkendende myndighed for

• At indlægge årsvandmængde, ind-/udsivning og industri-belastning

Er det en god fordeling ?

Eller skal vi se, om vi kan ændre DAA, så forsyningerne bliver 
ansvarlige for årsvandmængder og ind-/udsivning ?
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Stamdata i PULS

Opdater især hvis 

• punktkilden er nedlagt i løbet af 2018      
Husk dato i ”nedlagt dato”-feltet  

• skønnet PE ikke afspejler antal personer koblet på små 
anlæg uden analyse- og måledata
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Nye stankoder for ”Udledningstype” – liste 1073

Vaskepladser (typisk på landbrug)  kode 21
Grundvandssænkning kode 22
Renseanlæg tilsluttet andet renseanlæg kode 23
Industrielt overfladevand kode 24

Typisk har vi brugt: 

kode 2 for renseanlæg 
kode 5 for industri

SKAL være hhv. 2 og 5, hvis der skal foretages beregning i PULS 
eller hvis det skal være muligt at identificere industri-anlæggene
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Retsgrundlag

Ved ny tilladelse - opret nyt retsgrundlag

• Vedhæft tilladelsen i PULS

• Betydning: historikken på anlægget bevares

Fejlagtige retsgrundlag rettes

• dvs. forkert indlagte data; ikke ændringer i 
retsgrundlag

Tips: udtræk retsgrundlag 
for check af koder o.a.
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Indberetning af NOVANA-parametre for renseanlæg 2018

• Årsvandmængder :  altid afløb – helst også tilløb

• Ind- og udsivning på anlæg: på indløb
husk ny stankode for udsivning

• Ingen industribelastning i år  ;-)

/ Miljøstyrelsen / Dialogmøde om spildevand 201798



Indberetning af industrispildevands andel på renseanlæg

Indberetningen er blevet brugt til:

• at identificere anlæg uden tilsluttet industri 
alle jeres 0 PE industri indberetninger

• at finde egnede anlæg til ”Projekt P-PE”
om enhedstallet for fosfor for spredt bebyggelse skal 
reduceres
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Kvalitetstjek ifm. beregninger og PULS-udfordringer

forkert ”måletidspunkt” – blokkerer for beregning 

vandføring med enheden m3/kvartal og formål ”egenkontrol” –
blokkerer for beregninger 

Forkerte enheder på vandmængder og stofparametre fx m3 og kg/d

1. hurtige tjek

Meget få fejl
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Hvilke data bruges ved beregning/udtræk af udledning?

Renseanlæg

• egenkontroldata 

• enhedstal pba. ”skønnet belastning i PE”

• manuelt beregnede udledninger indlæst

Industrier med særskilt udledning 

• egenkontroldata 

• manuelt beregnede udledninger indlæst

I DataTekniskAnvisning findes tabeller med enhedstal for 
renseanlægstype*

**
MST’s hjemmeside http://mst.dk/media/114565/dta-renseanlaeg-punktkilder-endelig.pdf
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Tips og tricks i PULS

Åbn flere faner med PULS –

det gør det nemmere at overskue 

indtastninger eller rettelser
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Opfølgning på analysefejl ved N og P analyser på overfladevand

Foråret 2017

• nogle laboratorier har benyttet en forkert forbehandling før analysering 

• metode benyttet på både overfladevand og spildevand

• udredning for overfladevand viser korr.-faktorer ved en given middelkonc. 

ca. 7 % for N 
ca. 17 % for P

Oktober 2018 – før jul 

• Miljøstyrelsen iværksætter parallel-prøvetagning på 19 store renseanlæg

• Afsluttes i løbet af foråret 2019
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Relevant nyt om datakvalitet for 
renseanlæg, regnbetingede 
udledninger og spredt bebyggelse

v/Lisbeth Nielsen og Bo Skovmark

22. november 2018, Middelfart
28. november 2018, Lyngby
5. december 2018, Aarhus
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Regnbetingede udløb i PULS

Fødevare- og landbrugspakke fra december 2015.
Antallet af hændelser, hvor regnbetingede udløb belaster vandløb med blandt andet 
organisk stof, skal følges tæt med henblik på at kunne vurdere, om der fremadrettet er 
behov for at skærpe indsatsen for at reducere antallet af hændelser yderligere.

Miljøstyrelsen vil i forbindelse med tilsynet med forsyningsselskabernes udledninger i 
2018 desuden have fokus på de regnbetingede udledninger.

Skrevet ud til 11 kommuner med dårlige RBU-data i PULS

Generelt positiv tilbagemelding med vilje til at opdateret data 

Udtræk fra PULS medio december 2018 som sendes til kommuner og forsyning. 

Stadig plads til forbedret datagrundlag i øvrige kommuner 
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Udløb uden stofmængder
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Udløb uden tilknyttede arealer
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Beregningsniveau for udlede mængder i PULS

På sigt skal der for Regnbetingede overløb benyttes modelberegninger eller bedre. Behov 
for flere niveauer afhængig af usikkerhed på modeller og målinger.

Niveau 1: Enhedstalsberegning i PULS 

Niveau 2: Skrift xx (udgået)

Niveau 3: Modelberegnet (Samba, Mike Urban)

Modelberegninger: Kalibrerede modeller, ”standardregn” eller SVK rengmåler. 
Beregningerne foretages hver år eller der benyttes lokal regnserie som korrigeres for 
nedbør i det konkrete år 

Niveau 4: Målte vandmængder og typetal for koncentrationer

Niveau 5: Målte vandmængder og analyser af overløbsvand  (benyttes på enkelte større 
Renseanlæg med ”Bypass”)
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Nyt projekt hvor DTU skal vurderer usikkerhederne ved der forskellige 
beregningsmetoder.

Efterlysning af Kommer/forsyninger der har skiftet mellem de forskellige 
beregningsniveauer inden for de seneste år. (Gentofte, Odense, Aalborg)

Frist: nu
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Revurdering af fosforindhold i spildevand i forhold til PE (organisk stof)

”Opgørelse af fosforindholdet i dansk husholdningsspildevand i årene fra 1990 til 2017”

En årlig referenceværdi vil beregnes til formål for 
re-estimering af fosforbelastningen 
udledt gennem de sidste to årtier. 

Nye typetal for Spredt bebyggelse og små renseanlæg
uden målinger.

56 med under 5 % industribelastning

Data inkludere målinger for vandføring samt 
kvalitetsmålinger for BI5 og total fosfor (PULS). 
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Spredt bebyggelses (BBR)
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MST kode

PE pr. 

Ejendom 

pr. år

Måneder pr. 

år

PE pr. 

ejendom

Kvælstof 

(kg/år) Fosfor (kg/år)

Organisk stof 

(kg/år) Vand (m3/år)

Spredt 2,5 12 2,5 11 2,5 54,75 125

Sommerhus 2 3 0,5 2,2 0,5 10,95 25

Kolonihavehus 2 3 0,5 2,2 0,5 10,95 25

Andet 20 12 20 88 20 438 1000
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MST Kode Renseklasse Beskrivelse RE Kvælstof RE Fosfor RE Organisk (Bi-5) RE Vand

A1 SOP SOP: Minirenseanlæg med direkte udledning 30 90 95 0

A2 SOP SOP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 65 95 97,5 50

A3 SOP SOP: Minirenseanlæg med nedsivning i faskine 100 100 100 100

A4 SOP SOP: Nedsivning (med tilladelse) 100 100 100 100

A5 SOP SOP: Samletank 100 100 100 100

A6 SOP SOP: Pileanlæg med nedsivning (uden membran) 100 100 100 100

A7 SOP SOP: Pileanlæg uden udledning (med membran) 100 100 100 100

B1 SO SO: Biologisk sandfilter med direkte udledning 50 50 95 0

B2 SO SO: Biologisk sandfilter med udledning til markdræn 75 75 97,5 50

B3 SO SO: Minirenseanlæg med direkte udledning 30 40 95 0

B4 SO SO: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 65 70 97,5 50

B5 SO SO: Beplantede filteranlæg med direkte udledning 50 50 95 0

B6 SO SO: Beplantede filteranlæg med udledning til markdræn 75 75 97,5 50

C1 OP OP: Minirenseanlæg med direkte udledning 30 90 90 0

C2 OP OP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 65 95 95 50

D1 O O: Rodzoneanlæg med direkte udledning 50 50 90 0

D2 O O: Rodzoneanlæg med udledning til markdræn 75 75 95 50

D3 O O: Minirenseanlæg med direkte udledning 30 30 90 0

D4 O O: Minirenseanlæg med udledning til markdræn 65 65 95 50

E1 Øvrige Øvrige: Mekanisk med direkte udledning 10 10 30 0

E2 Øvrige Øvrige: Mekanisk med udledning til markdræn 55 55 65 50

E3 Øvrige Øvrige: Nedsivning (uden tilladelse) 100 100 100 100

E4 Øvrige Øvrige: Udledning til jordoverfladen 0 0 0 0

E5 Øvrige Øvrige: Urenset 0 0 0 0

F1 Øvrige Anden type afløb (større end 30 PE med egen udledning) 10 10 30 0

G1 Øvrige Intet afløb 100 100 100 100
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Andel af udledning i spredt beyggelse er der sker til dræn
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Kommune %  udl. til dræn Kommune %  udl. til dræn Kommune %  udl. til dræn

ALBERTSLUND 0 SILKEBORG 6 HØRSHOLM 25

BRØNDBY 0 NÆSTVED 6 STEVNS 27

DRAGØR 0 HERNING 6 NORDFYNS 27

GENTOFTE 0 RANDERS 6 SORØ 28

GLOSTRUP 0 FREDERICIA 6 HEDENSTED 29

GREVE 0 KØBENHAVN 6 HORSENS 29

ISHØJ 0 NYBORG 7 THISTED 29

LYNGBY-TAARBÆK 0 VEJEN 7 ODENSE 29

RØDOVRE 0 RINGKØBING-SKJERN 8 LEJRE 30

SOLRØD 0 STRUER 8 SLAGELSE 30

TÅRNBY 0 FAVRSKOV 8 GRIBSKOV 30

SAMSØ 0 GULDBORGSUND 8 SØNDERBORG 32

ODDER 0 VORDINGBORG 8 FREDERIKSSUND 32

BRØNDERSLEV 0 AABENRAA 9 HOLSTEBRO 33

VIBORG 1 FAXE 9 FANØ 33

AALBORG 1 NORDDJURS 10 SVENDBORG 36

ODSHERRED 1 TØNDER 10 LANGELAND 40

REBILD 1 HØJE-TAASTRUP 11 FURESØ 40

HJØRRING 1 BILLUND 12 ÆRØ 41

ALLERØD 2 KOLDING 13 LOLLAND 41

FREDERIKSHAVN 2 HELSINGØR 14 MIDDELFART 42

AABYBRO 3 ROSKILDE 14 HILLERØD 46

LÆSØ 3 MORSØ 15 HERLEV 50

VEJLE 3 KØGE 15 ÅRHUS 61

RUDERSDAL 3 KALUNDBORG 17 FREDENSBORG 62

VESTHIMMERLAND 3 LEMVIG 18 SKANDERBORG 74

MARIAGERFJORD 3 VARDE 18 ESBJERG 75

HALSNÆS 4 EGEDAL 18 ASSENS 78

IKAST-BRANDE 4 KERTEMINDE 20 BALLERUP 79

RINGSTED 4 SYDDJURS 21 FAABORG-MIDTFYN 91

SKIVE 5 HADERSLEV 23

HOLBÆK 5 BORNHOLM 23



Afslutning og tak for i dag

22. november 2018, Middelfart
28. november 2018, Lyngby
5. december 2018, Aarhus
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