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GENEREL REGULERING

MBL § 27: 
Der må ikke udledes stoffer til 

overfladevand, hvis udledningen 
medfører fare for, at overfladevandet 

forurenes (forbud)

MBL § 28: 
Mulighed for tilladelse 

til udledning af 
spildevand*

Miljøstyrelsen kan træffe 
beslutning om, at andre 
stoffer end spildevand 

kan udledes

* ”Ved spildevand forstås alt vand, der 
afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig 
bebyggelse og befæstede arealer."

KRAV OM UDLEDNINGSTILLADELSE - MBL



3

GENEREL REGULERING
VILKÅR ? – SPILDEVANDSBEKENDTGØRELSEN ?

Ingen regulering i MBL eller 
spildevandsbekendtgørelsen om 

hvilke vilkår, der skal fastsættes i en 
udledningstilladelse for regnvand 

Spildevandsbekendtgørelsen § 66:
Der kan fastsættes vilkår i tilladelsen

Spildevandsbekendtgørelsen § 20:
Forpligtelse til at fastsætte vilkår om 

anlæggets kapacitet, men det er 
vanskeligt at gøre for regnvandsanlæg, 

fordi kapacitet opgøres i PE 
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Bekendtgørelse om krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 
finder ikke (direkte) anvendelse på ”almindeligt 
belastede separate regnvandsudledninger” , jf.  §
1, stk. 2, nr. 1; det vil sige på udledning af 
regnvand, som har en sammensætning, der 
svarer til almindeligt tag- og overfladevand

Se dog Naturstyrelsens udtalelse til 
Vejdirektoratet fra 26. oktober 2011

GENEREL REGULERING
VILKÅR ? - BEKENDTGØRELSE 1433/17? 

Naturstyrelsens (nu Miljøstyrelsen) udtalelse: 

“At udledninger af forurenende stoffer fra almindeligt 
belastede separate regnvandssystemer ikke er omfattet 
af bekendtgørelsen er derimod ikke ensbetydende med, 
at udledningerne ikke skal reguleres. Uanset udlednings 

karakter skal miljøkvalitetskrav kunne opfyldes i det 
vandområde, der udledes til. Reguleringen vil som 

nævnt blot ikke skulle ske ved udlederkrav med 
koncentrationer fastsat baseret på opfyldelse af 

miljøkvalitetskrav, men kan f.eks. ske ved funktionskrav 
til udformningen af afløb fra regnvandssystemer 

baseret på bedste tilgængelige teknik og anvendelse 
af bedste miljømæssige praksis med henblik på at 

nedbringe udledningen af suspenderet og organisk 
stof og den hydrauliske belastning af vandområdet 

mest muligt.” (vores fremhævning).
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FUNKTIONSKRAV TIL AFLØB / UDLEDNINGER
STATUS EFTER UDTALELSEN TIL VEJDIREKTORATET

Almindeligt belastede 
regnvandsudledninger omfattes ikke 

af bekendtgørelsen om krav til 
udledning af forurenende stoffer til 

vandløb, søer eller havet, men:

Der kan stilles 
funktionskrav – især 

når forureningskilden er 
diffus - Hjemmel?

Funktionskrav skal 
baseres på BAT
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KRAVET OM UDLEDNINGSTILLADELSE

Regnvand kan kun udledes til 
recipient, hvis kommunen har 

meddelt en udledningstilladelse 

Ingen generel 
regulering af, hvilke 

vilkår der skal og kan 
fastsættes, når en 

kommune meddeler 
udledningstilladelser 

ved regnvand

Regulering, der udspringer af 
vandrammedirektivet, stiller krav om 

vandområdets tilstand

STATUS EFTER UDTALELSEN TIL VEJDIREKTORATET
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• Der må ikke ske en forringelse af vandområdets tilstand, jf. § 8, stk. 3.

• Hvis miljømålet for en recipient er opfyldt, må en udledningstilladelse ikke medføre, 
at vandområdet falder en tilstandsklasse (heller ikke selvom vandområdet er en 
tilstandsklasse over målet).

• Når miljømålet ikke er opfyldt, kan der ikke gives udledningstilladelse, hvis tilladelsen 
hindrer opfyldelse af målsætningen.

INDSATSPROGRAMBEKENDTGØRELSEN
HVORNÅR KAN DER I DET HELE TAGET MEDDELES UDLEDNINGSTILLADELSE?



8

• Domstolen; restriktiv praksis i C-461/13

• Miljøstyrelsens vejledning, Juli 2017: spillerum 
for en vis påvirkning

• Også selvom påvirkningen betyder en 
forringelse!

• Overordnet vurdering, vurdering over tid

• I særlige tilfælde kan ministeren anmodes om 
tilladelse til udledningen 

KRAVET OM UDLEDNINGSTILLADELSE
GYNGERNE OG KARRUSELLERNE?

Kan en myndighed kompensere for en afgørelse, der isoleret vil betyde en forringelse?
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• En udledningstilladelse er en 
myndighedsbeslutning. Det betyder, at 
de almindelige kommunal- og 
forvaltningsretlige principper skal 
overholdes, når tilladelsen meddeles. Fx:

STRENGERE KRAV END BAT

Lighedsprincippet

Kravet om saglighed

Proportionalitetsprincippet

Er strengere krav end BAT muligt?
(§ 5 i Bekendtgørelse nr. 1433/17, 
som jo ikke finder anvendelse!)
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BEST AVALIABLE TECHNIQUE

Best Avaliable Technique
BAT

Udtryk for standarden for den 
bedste tilgængelige teknik inden for 

et givent teknisk område

DEFINITION

BAT er en dynamisk standard
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BAT FOR UDLEDNING AF REGNVAND

Udledning af regnvand er ikke 
godkendelsespligtig virksomhed. 
Ingen BAT-standarder eller BREF-

noter på området. I stedet:

Miljøstyrelsens 
vejledende udtalelser

Vejledning til 
spildevandsbekendt-

gørelsen

Branchestandarter
Miljø- og 

Fødevareklage-
nævnets praksis
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PRAKSIS
MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET (1)

"…bedste tilgængelige teknik, BAT, i 
forbindelse med anlæg af våde 

regnvandsbassiner er bassiner med 
vådvolumen på 180 - 250 m3

/red.ha.” 

MAD 2012.899

"…vådvolumen i regnvandsbassinet 
ifølge den nyeste forskning om våde 
regnvandsbassiner i Danmark bør 

dimensioneres til at udgøre ca. 200-
300 m3 pr. reduceret oplandsareal og 
med en permanent vanddybde på 1-
1,5 m, for at bassinet kan opnå den 

ønskede renseeffekt.”

NMK-10-00590 og MAD 2013.2825
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• I sagerne anvendte klagenævnet et faktablad, som udtryk for den standard, 
som BAT skulle fastlægges ud fra.

• Derudover henvisning til spildevandsvejledningen og til Spildevandskomiteens 
standarder for oversvømmelseshyppigheder.

• I sagen fra 2012 koblede klagenævnet fastlæggelsen af BAT sammen med 
opfyldelsen af målsætningen i vandplanlægningen.

PRAKSIS
MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET
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