VORDINGBORG KOMMUNES
ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR
FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I
DET ÅBNE LAND 2017
INDLEDNING
Dette administrationsgrundlag fastlægger principper og retningslinjer for kommunens
myndighedsarbejde i forbindelse med forbedret spildevandsrensning i det åbne land.
Betegnelsen spildevandsrensning i det åbne land anvendes om de renseløsninger for almindeligt
husspildevand, der etableres på enkelt ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsforsyningens
kloaknet. Administrationsgrundlaget dækker således ikke tilladelser om tilslutning til kloak eller
tilladelser til erhverv med industrispildevand.
Store dele af det arbejde som kommunen gennemfører i forhold til spildevandsrensning i det åbne
land er lovbestemt, fastlagt i de statslige vandområdeplaner eller fastlagt i Vordingborg
Kommunens spildevandsplan, men der er flere måder, hvorigennem indsatsen kan gennemføres.
Dette administrationsgrundlag skal være med til at skabe gennemsigtighed og en fælles
forståelsesramme for hvordan administrationen arbejder med sagerne og sikre, at der sker en
ensartet behandling af sager om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.
LOVGIVNINGSMÆSSIG RAMME
Miljømålsloven blevet vedtaget i 2003, hvor EU´s vandrammedirektiv er indarbejdet i dansk
lovgivning og danner grundlaget for statens vandplanlægning. Miljømålsloven er for anden
vandplanperiode erstattet af ”Lov om vandplanlægning”. De første vandplaner omfattede perioden
2010-2015, og de nuværende vandområdeplaner omfatter perioden 2015-2021.
I de statslige vandområdeplaner er der angivet, i hvilke områder Vordingborg Kommune er
forpligtet til at sikre en forbedret spildevandsrensning. Inden for de enkelte områder fastlægger
Vandområdeplanerne rensekravene O, SO, OP og SOP for, at begrænse udledning af
næringsstoffer m.v. fra den spredte bebyggelse. Det er således ikke kommunen, men derimod
staten, der fastlægger kravet til spildevandsrensning i de enkelte vandområder.
I ”Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning” er der fastlagt et indsatsprogram for de enkelte
vandområder. I medfør af ”Bekendtgørelse om indsatsprogram for vandområdedistrikter § 5. skal
kommunalbestyrelsen inden for kommunens geografiske område gennemføre de foranstaltninger,
der inden for kommunernes ressort er fastlagt i bilag 1-4. (bl.a. indsatskrav i forbindelse med
forbedret spildevandsrensning i det åbne land)
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Kommunen skal igennem spildevandsplanlægningen sikre, at vandplanens indsatskrav opfyldes
enten ved at gennemføre en kloakering eller ved at give påbud om forbedret spildevandsrensning
til de ejendomme, der ikke lever op til rensekravene i områder med rensekrav.
I Vordingborg kommunes spildevandsplan er det fastlagt hvilke områder, der er planlagt kloakeret,
og i hvilke områder, der vil blive givet påbud om forbedret spildevandsrensning. Kommunerne skal
løbende udarbejde reviderede spildevandsplaner. Spildevandsplanen må ikke stride mod
vandplanerne, og skal sikre, at vandplanernes målsætninger føres ud i livet.
Kommunen skal i øvrigt ved administration af lovgivningen efter Bekendtgørelsen om
indsatsprogrammer for vandområdedistrikter § 8;
•
•

Forebygge forringelse af tilstanden for overfladevandsområder og
grundvandsforekomster.
Sikre, at miljømål for overfladevander og grundvandsforekomster ikke hindres.

Kommunen skal som før nævnt sikre at spildevandsindsatsen bliver gennemført f.eks. gennem
udstedelse af påbud om forbedret spildevandsrensning. Der er lovhjemmel i miljøbeskyttelsesloven
til at give påbud om forbedret spildevandsrensning. Efter Miljøbeskyttelsesloven § 30, kan
tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af et
spildevandsanlæg, hvis det ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt.
Kommunen er forpligtiget til at sikre, at spildevand, som minimum bliver renset til de renseklasser,
som er fastlagt i vandområdeplanerne. Hvis et spildevandsanlæg på en ejendom ikke lever op til
rensning i forhold til rensekravene (O, SO, OP eller SOP) i vandområdeplanerne og kommunens
spildevandsplan, så fungerer anlægget ikke miljømæssigt forsvarligt.
I et område, hvor der er rensekrav, skal der, for at spildevandsanlægget fungerer miljømæssigt
forsvarligt (opfylder rensekravet), etableres ydereligere rensning efter bundfældningstanken. (Se
afsnit om tilladelser).
Hvis spildevandsanlægget på en ejendom ikke fungere miljømæssigt forsvarligt kan kommunen,
efter en konkret vurdering af ejendommens spildevandsforhold, give påbud om forbedret
spildevandsrensning.
Når påbuddet er givet, kan ejeren af ejendommen efterkomme påbuddet ved at etablere en af
kommunen godkendt renseløsning, der som minimum opfylder rensekravet.
Der kan efter en konkret vurdering gives tilladelse til enten udledning, nedsivning eller opsamling af
spildevand. Tilladelser til udledning af spildevand gives efter miljøbeskyttelseslovens § 28 og
nedsivning eller opsamling af spildevand gives efter lovens § 19.
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SAGSBEHANDLING VED PÅBUD OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I
DET ÅBNE LAND
Der vil som udgangspunkt blive givet et påbud om forbedret rensning, hvis ejendommen ligger i et
område med rensekrav fastsat i vandområdeplanerne eller der udledes spildevand fra en ejendom
til et vandområde, der ikke opfylder sin målsætning.
Grundlag for påbud
Før der træffes en afgørelse om at give et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30 om forbedret
spildevandsrensning til en ejendom, vil der altid blive foretaget en konkret vurdering af den enkelte
ejendom. Der er tre forhold som jf. spildevandsbekendtgørelsen § 35 skal være opfyldt, for at
kommunen kan give et påbud:
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

1) FASTLÆGGELSE AF AFLØBSFORHOLD
Vordingborg Kommune bestræber sig på at foretage en grundig kortlægning af ejendommenes
afløbsforhold, inden der træffes afgørelse, om der kan gives påbud om forbedret
spildevandsrensning.
Til vurdering af, om der er grundlag for et påbud, fremsendes et spørgeskema til ejer, hvor ejer
opfordres til at indsende oplysninger om ejendommens afløbsforhold. Ud over ejers eventuelle
oplysninger benyttes oplysninger fra kommunale registre, arkivoplysninger og kortmateriale. Blandt
andet sammenholdes oplysninger fra BBR-registret og afløbstegninger fra kommunens arkiver.
Hertil undersøges luftfoto og kortmateriale for vandløbs- og drænoplysninger samt kote og
faldforhold.
Herudover prioriterer kommunen at foretage et varslet tilsyn på ejendommen, så de kendte
oplysninger kan sammenholdes med de faktiske forhold. Her har grundejer ligeledes mulighed for
at gennemgå afløbsforholdene med kommunen og fremkomme med oplysninger om
afløbsforholdene.
Undersøgelser med sporestof gennemføres kun i særlige tilfælde, hvor der opstår tvivl om, hvor
vandet fra ejendommen løber hen. Dette skal ses i lyset af, at sporstof undersøgelser er
tidskrævende at gennemføre, og at det ofte er forholdsvis tydeligt at godtgøre, hvor spildevandet
løber hen.
2) EJENDOMMENS BIDRAG TIL FORURENING
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For at en ejendoms spildevand kan bridrage til en forurening af et nedstrømsliggende vandområde
(recipient) skal der ske en udledning af spildevand.
Grundlaget for påbuddene i et område er summen af mange udledninger store som små, der
medfører forureningen i vandområdet, hvorfor kommunen ikke er forpligtiget til at dokumentere den
enkelte ejendoms forurening i forhold til vandområdet.
Det er ikke afgørende for meddelelsen af påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen
af den omhandlede recipient er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på en ret til at forurene i
et eller andet omfang (jf. miljøstyrelsens vejledning til spildevandsbekendtgørelsen, se også Vestre
Landsretsdom fra 18. maj1995).
Endvidere beskriver miljøstyrelsens vejledning at ”modtageren af påbuddet kan således ikke stille
krav om, at ejendommens bidrag til forurening er dokumenteret gennem konkrete målinger eller
analyser”.
Reelt betyder citaterne i miljøstyrelsens vejledning, at en ejendom bidrager til forureningen,
såfremt der udledes spildevand til recipienten. Er der ingen udledning af spildevand fra
ejendommen, f.eks. hvis der er etaberet en samletank (lukket tank uden afløb) eller afløb fra
ejendommen afproppes, så er der ikke grundlag for at give et påbud.

3) DOKUMENTATION FOR AT RECIPIENTEN ER FORURENET MED SPILDEVAND
I statens vandplaner er angivet, hvilke områder der skal have forbedret spildevandsrensningen.
Spildevandsindsatsen skal gennemføres for at opnå god økologisk tilstand i helt konkrete vandløb
og søer, hvor det efter Miljøstyrelsens vurdering er spildevandsudledninger, der er årsag til, at
miljøtilstanden ikke er god. I vandløbene er det udledningen af iltforbrugende stoffer, især organisk
stof i spildevandet, der er årsag til manglende målopfyldelse, hvor det i søerne primært er
indholdet af fosfor.
Når kommunen skal vurdere, om at der er dokumentation for at recipienten er forurenet med
spildevand, er det derfor tilstrækkeligt at anvende vandområdets tilstandsvurdering og miljømål i
den seneste vandområdeplan (jf. udtalelse fra Miljøstyrelsen af 6. marts 2016).
Kommunen fritager derfor ikke enkelte ejendomme på baggrund af en konkret vurdering af
forureningen i vandløbet eller på baggrund af afstanden til udløb til vandområdet.
Kommunen skal i hht. Miljøstyrelsens vejledning på området, give påbud til alle, der udleder
spildevand inden for et givet opland samtidig og uanset om udledningen sker til drænsystemet
langt fra udledningspunktet.
Krav om forbedret spildevandsrensning uden påbud
Ligger en ejendom i et område med rensekrav og udledes der spildevand til et vandområder
(recipienten) skal kommunen stille krav om forbedret spildevandsrensning, når der gives en ny
spildevandstilladelse.
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En ny spildevandstilladelse skal gives, når forhold, der har indflydelse på et spildevandsanlæg
ændres væsentligt, herunder når et spildevandsanlæg flyttes eller omlægges (efter
spildevandsbekendtgørelsens § 2). Kommunen vurderer, at en væsentlig ændring eksempelvis er;
•
•
•
•
•

Flytning af en bundfældningstank, samletank eller anden renseløsning.
Udskiftning af centrale dele af et renseanlæg herunder bundfældningstank, siveslanger,
membraner og filtersand.
Etablering af ekstra afløbsinstallationer herunder et ekstra toilet eller bad
Ændringer i sammensætningen af spildevandet herunder udledning af stoffer der ikke
normalt indgår i normalt husspildevand.
Udledning af mere spildevand end det eksisterende anlæg er dimensioneret til.

SAGSFORLØB OG TIDSFRISTER
I det følgende afsnit beskrives de forskellige trin i forbindelse med påbud i det åbne land.
FORUNDERSØGELSE
- Der sendes et brev til ejer med et spørgeskema og en afløbsregistrering. Svarfristen er på
mindst 2 uger.
-

De indkommende afløbsregistreringer sammenholdes med øvrige oplysninger som
kommunen er i besiddelse af f.eks. optegnelser over ejendommens spildevandsforhold i
kommunens registre og journaler (BBR, byggesager mv)

-

Der gennemføres et fysisk tilsyn på alle ejendomme. Ejer varsles forudgående om at
tilsynsmyndigheden kommer på besøg på deres ejendom, og de opfordres til at være
tilstede og bidrage med oplysninger om spildevands- og afløbsforholdene.

VARSLING AF PÅBUD
- Såfremt der er grundlag for at udstede påbud om forbedret spildevandsrensning, varsles
påbuddet. Grundejer har derefter 8 uger til at komme med høringssvar.
-

Sammen med varslet modtager grundejeren også;
•

En folder omkring spildevand i det åbne land. Folderen indeholder information om,
hvorfor vi giver påbud om forbedret spildevandsrensningen og en kort gennemgang
af forløbet samt en gennemgang af de mest almindelige typer af godkendte
spildevandsanlæg.

•

En miljøteknisk redegørelse, hvor kommunen beskriver afløbsforholdene, herunder
hvilken recipient spildevandet udledes til.

•

Et tilbud om kontraktligt medlemskab af Vordingborg Forsyning, se afsnit om
”ordninger vedrørende finansiering”. Fristen for at tage imod tilbuddet er 8 uger.
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-

I varslings perioden har grundejer mulighed for, at ansøge om fristforlængelse for særligt
trængte borgere, se afsnit om ”ordninger vedrørende finansiering” Fristen er 8 uger.

-

I denne periode har grundejer ligeledes mulighed for, at søge om forlænget påbudsfrist, se
afsnit om ’afdragsordninger og fristforlængelse for særligt trængte borgere’, ’forlængelse af
tidsfrister’ og ’undtagelse for påbud’.

-

Ca. 14 dage efter at varslet er udsendt afholder kommunen et informationsmøde for de
borgere, som har fået et varsel. Her vil det være muligt for borgerne at høre om de
forskellige renseanlæg og få en snak med sagsbehandlerne.

PÅBUD
- Kommunen vurderer eventuelle høringssvar til varslet, og vil kun såfremt der fortsat er
grundlag for påbuddet, udsende et påbud om forbedret spildevandsrensning.
-

Påbudsfristen er normalt 1 år, men kan blive forlænget til 2 – 3 år ud fra eventuelle
høringssvar eller ansøgning om fristforlængelse (se afsnit om forlængelse af tidsfrister og
afdragsordninger og afsnit om fristforlængelse for særligt trængte borgere).

-

Grundejer har 8 uger efter at påbuddet er givet til at accepterer et kontraktligt medlemskab
af Vordingborg Forsyning.

-

Inden for påbudsfristen skal ejer ansøge om en spildevandstilladelse til et
spildevandsanlægget, der som minimum opfylder rensekravet. Når ejer har indhentet
tilladelse fra kommunen skal anlægget etableres af en autoriseret kloakmester.

PÅBUDSFRISTENS UDLØB
- Ca. 3 måneder inden påbudsfristen udløber, udsendes et rykkerbrev til borgeren, hvis der
endnu ikke er ansøgt om et spildevandsanlæg.
-

Har kommunen ikke modtaget en færdigmelding på et spildevandsanlæg, der opfylder
kravene i påbuddet, når påbudsfristen er overskreddet, så indskærpes påbuddet over for
ejeren.

-

Opfyldes påbuddet ikke hurtigt efter indskærpelsen til ejer, vil håndhævelse gennemføres
efter nærmere fastlagt procedure (se afsnittet om håndhævelse).

TILLADELSER
TYPEGODKENDTE ANLÆG
Kommunen giver tilladelse til typegodkendte anlæg inden for 3 grupper:
•
•
•

Nedsivning
Udledning, (udledning af renset spildevand)
Opsamling (lukkede anlæg)

TILLADELSER TIL NEDSIVNING AF SPILDEVAND

6

Vordingborg Kommune giver som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning af husspildevand i de
områder staten har udpeget til områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller i
indvindingsoplande til aktive vandværksboringer uden for OSD. Kun i særlige tilfælde gives
tilladeler til nedsivning af husspildevand i OSD, og kun efter en konkret vurdering af risikoen for
forurening af grundvandet, de hydrologiske forhold og vandindvindingsinteresser (jf. retningslinjer i
kommuneplanen).
Nedsivningsanlæg skal placeres mindst 300 meter fra brønde og boringer, hvor der stilles krav til
drikkevandskvalitet og mindst 150 meter til øvrige anlæg til indvinding af vand. Kommunen kan
efter en konkret vurdering nedsættes afstandskravet til 75 meter, hvis de hydrologiske forhold
sandsynliggøre, at nedsivning vil kunne ske uden risiko for forurening af anlægget til indvinding af
vand. Afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer og havet skal være mindst 150 meter.
(jf. Spildevandsbekendtgørelsen)
Tilladelse til nedsivning af husspildevand kan gives til:
•
•
•

Nedsivningsanlæg (jf. Miljøstyrelsens vejledning)
Pileanlæg med nedsivning (jf. Miljøstyrelsens vejledning)
Nedsivning af husspildevand i faskine, der forudgående er renset i anlæg, der mindst
opfylder renseklasse SO (jf. spildevandsbekendtgørelsen § 37).

TILLADELSE TIL UDLEDNING
Kommunen meddeler udledningstilladelse til nedenstående anlæg, som renser spildevandet inden
udledning til overfladevand:
•
•
•
•

Biologiske minirenseanlæg (jf. vejledning)
Beplantede filteranlæg (jf. vejledning)
Rodzoneanlæg (jf. vejledning)
Sandfilter anlæg (jf. vejledning)

TILLADELSE TIL OPSAMLING
Kommunen meddeler tilladelse til lukkede anlæg, som hverken nedsiver eller udleder spildevand.
Samletanke tilmeldes en tømningsordning.
•
•

Pileanlæg med membran (jf. vejledning)
Samletank

ANDRE TYPER AF ANLÆG
Kommunen kan give tilladelse til andre typer af anlæg efter en særskilt vurdering. Her kan der blive
stillet krav om f.eks. prøvetagning. Det drejer sig pt.om nedenstående anlæg:
•
•

Udbygning af anlæg med fosfor fældning.
Anlæg med knivpumpe

KRAV TIL BUNDFÆLDNINGSTANKE
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Når der gives nye tilladelser til spildevandsanlæg i forbindelse med påbud, skal kommunen stille
en række vilkår til bundfældningstanken, herunder til tankens funktion, opbygning, placering og
krav om CE-mærkning (jf. spildevandsbekendtgørelsens § 30).
Ældre tanke kan ikke leve op til disse krav. I praksis betyder det derfor, at alle mindre eller ældre
septik- eller trixtanke skal udskiftes i forbindelse med etablering af et nyt spildevandsanlæg.
Der gives ikke tilladelse til bundfældningstanke under 2 m3 til en enkelt husstand.
Ønsker ejer at anvende en eksisterende bundfældningstank af nyere dato, er det op til ejer at
dokumentere at vilkårene er opfyldt.
FÆLLES PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG
I nogle områder/landsbyer kan der være en lokal interesse for at etablere et fælles
spildevandsanlæg, drevet på privat basis. Af spildevandsplanen fremgår, at kommune vil udvise
åbenhed og støtte op omkring dannelsen af spildevandslav, der etablerer og driver disse anlæg.
Hvis en gruppe borgerne ønsker, at gå sammen om at eje og drive et anlæg, så skal de i god tid
indgå i dialog med administrationen om projektet. Dette skyldes, at større projekter kræver en del
administrativt myndighedsarbejde, da mange forhold skal undersøges før en sådan løsning
eventuel kan komme på tale. Fælles private spildevandsanlæg kræver blandt andet, at der
foretages en ændring i spildevandsplanen, som betyder en forudgående offentlig høring i 8 uger.
Der kan også være behov for, at der forudgående søges og meddeles en landzonetilladelse til et
bestemt type anlæg.

ORDNINGER VEDRØRENDE FINIANCIERING OG UDSKYDELSE AF
PÅBUDSFRIST
MULIGHED FOR KONTRAKTLIGT MEDLEMSKAB AF FORSYNINGEN
Når kommunen meddeler ejere af helårsboliger påbud om forbedret spildevandsrensning for en
eksisterende udledning, skal påbuddet følges af et tilbud om et kontraktligt medlemskab af
spildevandsforsyningsselskabet jævnfør ”Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber m.v.”
Et kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen indebærer, at spildevandsforsyningen
etablerer, driver og vedligeholder en renseløsning, der opfylder det fastsatte rensekrav på
ejendommen. Det er Vordingborg Forsyning, der vælger og ansøger om tilladelse til samt etablerer
renseløsningen.
Kontraktligt medlemskab af Vordingborg Forsyning betyder, at der ved aftale om kontraktligt
medlemskab betales et standard tilslutningsbidrag. Herefter skal der løbende betales et
vandafledningsbidrag til Vordingborg Forsyning. Grundejeren skal ligeledes afholde alle udgifter til
el og vandforsyningsvand til renseløsningen samt vederlagsfrit stille det nødvendige grundareal til
rådighed, som renseløsningen kræver. Ønsker ejeren et mere omkostningskrævende anlæg, må
ejeren selv bekoste differencen.
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Grundejeren er selv forpligtet til at etablere og vedligeholde en godkendt bundfældningstank og
kloakledningerne frem til bundfældningstanken. Spildevandsforsyningen vil forestå tømningen af
bundfældningstanken som led i kontraktforholdet.
INDEFRYSNING AF UDGIFTER TIL SPILDEVANDSANLÆG
Pensionister og førtidspensionister kan søge om indefrysning af udgifter til private
spildevandsanlæg (jf. lov om betaling af ejendomsskat). Ejendommen kan kun komme i
betragtning, hvis der samtidig tegnes et kontraktligt medlemskab af Vordingborg Forsyningen.
AFDRAGSORDNING OG FRISTFORLÆNGELSE FOR SÆRLIGT TRÆNGTE BORGERE
Har man modtaget et varsel om påbud om forbedret spildevandsrensning kan man søge om, at
komme i betragtning til en afdragsordning, hvis den samlede husstandsindkomst ikke overstiger
300.000 kr. tillagt 39.300 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år op til 4 børn (2015) jævnfør
”Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og
tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt”.
Hvis kommunen træffer afgørelse om adgang til ordningen, kan grundejeren søge Vordingborg
Forsyning om en afdragsordning på 20 år, og vil fra godkendelsestidspunktet have 3 år til at
gennemføre påbuddet. Ansøgningsfristen er af kommunen fastsat til 8 uger.
FORLÆNGELSE AF TIDSFRISTER
I forbindelse med udstedelse af påbud kan særlige økonomiske eller naturmæssige forhold danne
grundlag for en forlængelse af fristen for efterkommelse af påbud. I kommunens spildevandsplan
er der foretaget en prioritering i tre niveauer af spildevandsindsatsen i de forskellige oplande til
vandløb og søer. Prioritet 1 angiver de oplande, hvor spildevandsindsatsen prioriteres højt ud fra
en naturmæssig vurdering. Denne prioritering danner grundlag for en differentieret påbudsfrist efter
sårbarheden af det modtagne vandområde og udgiftsniveauet i forbindelse med opfyldelse af et
påbud.
De geografiske områder fremgår af kortbilag til den gældende spildevandsplan. Af nedenstående
tabel fremgår prioriteringen i forhold til tidsfrister.

> 100.000 kr.
50.000 – 100.000 kr.
< 50.000 kr.

Prioritet 1
2 år
1 år
1 år

Prioritet 2
2 år
2 år
1 år

Prioritet 3
2 år
2 år
2 år

Grundejer vil i forbindelse med varsel af påbud blive opfordret til at bidrage med oplysninger. I den
forbindelse kan ejer indsende et tilbud fra en kloakmester, som kan danne grundlag for
kommunens vurdering af, om der kan gives en påbudsfrist på to år.
Muligheden for forlængelse af påbudsfristerne skal ses som et ønske fra kommunen om, at
imødekomme alle de grundejere, som ikke kan modtage hjælp efter bekendtgørelse for særligt
trængte borgere.
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UNDTAGELSER FOR PÅBUD
Nedenstående specifikke grupper af ejendomme er (I hht. gældende spildevandsplan) undtaget for
pligter i forhold til forbedret spildevandsrensning i det åbne land) Ejendommene skal opfylde et af
nedenstående kriterier for at blive undtaget:
•
•
•

Ejendomme uden vandforsyning (vandforbrug<1 mᵌ/år.
Ejendomme der er kondaminerbare, nedrivningsmodne eller har nedrivningstilladelse.
Ejendommens værdi er mindre end 200% af kloakeringsomkostninger (inklusiv
tilslutningsbidraget).

Hvis forholdene på ejendommen ændres vil undtagelsen blive revurderet.
AFPRROPNING
I tilfælde, hvor en ejendom ikke benyttes eller bebos, er der også mulighed for, at udskyde kravet
om forbedret spildevandsrensning, ved at få ejendommens spildevandsafløb afproppet af en
autoriseret kloakmester. Når der ikke er udledning af spildevand fra en ejendom, er der ikke
grundlag for at udstede et påbud om forbedret spildevandsrensning. Når man igen ønsker at
anvende ejendommens afløb, skal ejendommen spildevandsanlæg opfylde kravet til forbedret
spildevandsrensning.

HÅNDHÆVELSE
SELVHJÆLPSHANDLINGER
Hvis ovenstående muligheder i forhold til gennemførelse og dermed opfyldelse af påbud om
forbedret spildevandsrensning ikke rækker, kan det blive nødvendigt, at kommunen tager skridt til
håndhævelse af påbuddet ved hjælp af politianmeldelse eller selvhjælpehandling. Kommunen har
politisk besluttet, at anvende selvhjælpshandlinger, hvor det er fysisk muligt i forbindelse med
gennemførelsen af forbedret spildevandsrensning i det åbne land.
Proceduren er beskrevet nedenfor:
•
•

•
•
•
•
•

Der udsende et høfligt brev, med oplysning om selvhjælpshandling til borgeren
Selvhjælpshandlingen varsles i et brev – i brevet er der tid og dato for, hvornår vi møder
op på ejendommen sammen med en kloakmester. Brevet udsendes 6-8 uger før
planlagt fremmøde på ejendommen.
På den varslede dag møder vi op på ejendommen sammen med en kloakmester. Vi ser
på forholdene og snakker med ejer, hvis denne er tilstede.
Efter fremmødet på ejendommen får kloakmesteren 14 dage til at sende et tilbud til os.
Vi sender tilbuddet videre til ejer. Ejer har 14 dage til at finde en anden kloakmester, der
vil udføre arbejdet (for ejers egen regning).
Har ejer ikke fundet en anden kloakmester inden for de 14 dage sættes kloakmesteren i
gang med at etablere et spildevandsanlæg.
Når arbejdet er gennemført fremsender kloakmesteren en færdigmelding og faktura.
Regning på det udførte arbejde sendes videre til ejer til betaling.
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Valg af anlæg:
I forbindelse med selvhjælpshandlinger i det åbne land anvendes nedenstående to anlægstyper,
når der skal vælges spildevandsrenseanlæg.
Prioritet 1: Nedsivningsanlæg
Nedsivningsanlæg vælges de steder, hvor der kan gives en spildevandstilladelse tilladelse det bl.a.
under hensyntagen til jord og grundvandsinteresser.
Prioritet 2: Biologisk minirensningsanlæg
Er det ikke muligt at etablere et nedsivningsanlæg, vil der blive etableret et biologisk
minirenseanlæg.
Begge anlægstyper opfylder renseklasse SOP.
POLITIANMELDELSER
I helt særlige tilfælde kan der være forhold på en ejendom som umuliggør adgang eller på anden
vis gør, at det ikke er muligt at gennemføre en selvhjælpshandling på betingelserne beskrevet
under ovenstående punkt. I sådanne tilfælde vil der blive indgivet politianmeldelse.
Den generelle procedure i forhold til indgivelse af politianmeldelse er følgende:
•
•
•

Der gennemføres tilsyn (medmindre dette anses for uforsvarligt).
Der tages kontakt til grundejeren evt. i forbindelse med tilsyn efter manglende
færdigmelding af renseløsning eller pr. brev.
Er der ikke udsigt til, at anlægget bliver etableret snarest, vil der blive indgivet
politianmeldelse.

Når sagen kommer for retten, vil der normalt blive idømt en bøde samt evt. dagbøder indtil
anlægget er etableret.

11

