Hvad siger loven?
Miljøbeskyttelseslovens formål er at forebygge og begrænse forurening bl.a. gennem forudgående
tilladelser samt påbud og forbud til forurenede virksomheder og aktiviteter.
Kommunerne og Miljøstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse/tilladelse, påbud og forbud efter
miljøbeskyttelsesloven og regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven.
Kommunernes og Miljøstyrelsens afgørelser kan med få undtagelser påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen, en række landsdækkende miljø- og
interesseorganisationer samt andre, der har en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald.
Se miljøbeskyttelsesloven her

Lovgivningen for spildevandsrensning er pålagt under kapitel 4; beskyttelse af overfladevand.
§27 henviser til at i de fleste tilfælde må dit spildevand ikke tilføres vandløb, søer eller havet,
medmindre kommunalbestyrelsen giver tilladelse herom; §28.
§28 understreger at det er miljø- og fødevareministeren der giver tilladelse til udledning af spildevand
fra listevirksomheder.
§29 beskriver hvilke krav der kan stilles til spildevandets rensning, samt om, hvilke vilkår der kan
knyttes til tilladelser efter §28 og påbud efter §30.
§30 omfatter ofte det der begrundelsen for et påbud. Hvis et spildevandsanlæg ikke fungere
miljømæssigt forsvarligt skal der ske forbedring eller fornyelse af anlægget.
Det er også her nævnt om der skal et rensnings- eller nedsivningsanlæg tilsluttes, i forhold til dit påbud.
§31 betegner afgørelsesbestemmelsen fra miljø- og fødevareministeren

§32a/b henvender sig til kommunale planer for bortskaffelse af spildevand.

Hvad siger loven?
Om miljøbeskyttelsesloven:
https://danskelove.dk/milj%C3%B8beskyttelsesloven

Etablering:

Årlig Service

Miljøstyrelsen

Miljøbeskyttelsesloven
Kapitel 3

Beskyttelse af jord og grundvand
§ 19. Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse
1) nedgraves i jorden,
2) udledes eller oplægges på jorden eller
3) afledes til undergrunden.
Stk. 2. Beholdere med de stoffer, produkter og materialer, der er nævnt i stk. 1, må heller ikke uden tilladelse være
nedgravet i jorden.
Stk. 3. Tætte beholdere, der alene anvendes til ajle, gylle, ensilagesaft, mælkerumsvand og møddingvand, må dog være
nedgravet uden tilladelse efter stk. 2.
Stk. 4. Tilladelse efter stk. 1 og 2 gives af kommunalbestyrelsen, medmindre miljø- og fødevareministeren fastsætter andre
regler.
Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler for at sikre, at jord og grundvand ikke forurenes eller udsættes for fare for forurening
med de stoffer, produkter og materialer, der er nævnt i stk. 1. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, i hvilke tilfælde og
på hvilke vilkår tilladelser efter stk. 1 og 2 kan meddeles, og regler om, at tilladelse efter stk. 1 og 2 i visse tilfælde er
ufornøden, samt regler om, at visse afgørelser efter stk. 1 og 2 ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Ministeren
kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om indretning og tømning af beholdere og ledningsanlæg med de nævnte stoffer,
materialer og produkter, samt regler om gebyrer. Ministeren kan fastsætte regler om de i stk. 3 nævnte beholdere, herunder
regler om, at fælles, obligatoriske tømningsordninger skal varetages af et spildevandsforsyningsselskab, der leverer
spildevandsforsyning i kommunen, udpeget af kommunalbestyrelsen.
Stk. 6. Ministeren kan for områder, der i henhold til lov om vandforsyning m.v. er udpeget som indsatsområder med hensyn
til nitrat, fastsætte regler om godkendelsesordninger for etablering eller udvidelser af husdyrhold, som kan medføre en
forøgelse af risikoen for forurening af grundvand eller overfladevand.
Stk. 7. Ministeren kan fastsætte regler til begrænsning af eller forbud mod tilførsel af husdyrgødning og affaldsprodukter til
jordbrugsformål til områder, der i henhold til lov om vandforsyning m.v. er udpeget som indsatsområder med hensyn til nitrat.
§ 19 a. Ministeren kan fastsætte regler om, at den, der er beskæftiget med udførelse og sløjfning af boringer og brønde
(brøndborere), skal have bevis for at have modtaget undervisning eller på anden måde at besidde erfaring i miljømæssig og
teknisk forsvarlig udførelse af opgaven. Ministeren kan desuden fastsætte regler om undervisningens indhold og om kravene til
opnåelse af bevis.
§ 20. Tilladelser meddelt efter § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til
1) fare for forurening af vandforsyningsanlæg,
2) gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter § 32 eller
3) miljøbeskyttelsen i øvrigt.
Stk. 2. Under samme betingelser som angivet i stk. 1 kan det bestemmes, at forhold, som med eller uden tilladelse var
lovlige ved lovens ikrafttræden, skal ændres eller ophøre.

Stk. 3. Afgørelsen træffes af den myndighed, som kan give tilladelsen, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Sker tilbagekaldelse efter stk. 1 som led i gennemførelsen af en spildevandsplan efter § 32, træffes afgørelsen af

kommunalbestyrelsen. Tilbagekaldelsen anses i disse tilfælde for sket ved tilslutningen til det nye anlæg. Kommunalbestyrelsens
afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
§ 20 a. (Ophævet)
§ 20 b. (Ophævet)
§ 21. Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis de konstaterer forurening af
ejendommens jord eller undergrund.
§ 21 a. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at tanke til opbevaring af
mineralolieprodukter, der er taget ud af brug, er sløjfet forskriftsmæssigt. En tank, der er lovligt sløjfet, kan ikke senere kræves
opgravet eller sløjfet på ny.
§ 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål må ikke foretages inden
for en radius på 25 m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt kommunalbestyrelsen efter § 24, stk. 1, har udstedt et påbud eller nedlagt et
forbud, som er gældende længere væk end 10 m fra boringen, og som indebærer en tilsvarende rådighedsindskrænkning som
efter stk. 1.
§ 22. Når kommunalbestyrelsen efter § 20 i lov om vandforsyning m.v. giver tilladelse til et vandindvindingsanlæg til
indvinding af grundvand, kan den fastlægge et beskyttelsesområde, inden for hvilket anlæg, der afleder spildevand til
undergrunden eller andre af de af § 19 omfattede forhold, skal være forbudt efter udløbet af en fastsat frist. Dette gælder dog
ikke tilladelser som nævnt i § 20, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om vandforsyning m.v.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ændre beskyttelsesområdet og tillade enkelte forhold, som er omfattet af et forbud efter
stk. 1.
§ 23. Når kommunalbestyrelsen efter § 20 i lov om vandforsyning m.v. giver tilladelse til, at et alment vandforsyningsanlæg
indvinder overfladevand, kan den fastlægge et beskyttelsesområde, inden for hvilket der ikke må drives virksomhed eller findes
oplag af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene vandet. Dette gælder dog ikke tilladelser som nævnt i § 20, stk. 1,
nr. 1 og 2, i lov om vandforsyning m.v.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen lader inddragelsen under beskyttelsesområdet tinglyse på de ejendomme, der er omfattet af
beskyttelsesområdet, med prioritet forud for alle andre rettigheder i ejendommen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ændre beskyttelsesområdet og tillade enkelte forhold, som er omfattet af et forbud efter
stk. 1.
§ 24. Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller
fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud eller forbud for at undgå fare for forurening af overfladevand, der
indvindes med tilladelse efter § 20 i lov om vandforsyning m.v. Kommunalbestyrelsen kan herunder forbyde eller fastsætte
vilkår for sejlads og fiskeri.
Stk. 3. Der kan ikke meddeles påbud efter stk. 1 eller 2 om foranstaltninger vedrørende forurenet jord, jf. § 83 c.
§ 25. I tilfælde, hvor miljø- og fødevareministeren efter lov om vandforsyning m.v. træffer afgørelse i sager om
vandindvinding, har ministeren samme beføjelser, som i §§ 22-24 er tillagt kommunalbestyrelsen.
§ 26. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler vedrørende behandlingen af sager efter § 22 og § 23,
herunder om indkaldelse af grundejere og brugere, hvis interesser antages at blive berørt, til møde forud for fastlæggelse af
beskyttelsesområder efter § 22 og § 23.
§ 26 a. Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter § 13 eller § 13 a i lov om vandforsyning m.v., kan
kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt mod fuldstændig
erstatning pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er
nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler for, i hvilke tilfælde og på hvilket dokumentationsgrundlag
der kan meddeles pålæg efter stk. 1.
Stk. 3. Reglerne i §§ 99-102 i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med gennemførelse af pålæg
efter stk. 1, idet det dog er kommunalbestyrelsen, der udfører de opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til lov om
offentlige veje.
Stk. 4. Ved kommunalbestyrelsens pålæg af rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger efter stk. 1 skal de
meddelte pålæg respekteres af indehaveren af enhver rettighed over ejendommen, medmindre andet bestemmes i det enkelte
tilfælde.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan for ejerens regning lade et pålæg tinglyse på ejendommen. Hvis pålægget bortfalder, skal
kommunalbestyrelsen lade pålægget aflyse fra tingbogen.

Påbud – Hvad nu?
Har du fået påbud om at rense dit spildevand?
Et biologisk minirenseanlæg WS bioclean™ er den bedste løsning for miljøet og du fremtidssikrer
Danmarks grundvand.

Påbud: trin for trin
Når et påbud om forbedret spildevandsrensning kommer ind med posten, medfører det ofte mange
spørgsmål.
Vi har prøvet at samle en lille guide, der forhåbentlig hjælper dig godt på vej.

Selve påbuddet:
I selve påbuddet henvises der til Miljøbeskyttelseslovgivningen. Se lovgivningen her

Der er oplyst renseklassekrav; renseklasser er for at sikre at vandkvaliteten altid lever op til
kommunens krav om forbedret spildevandsrensning. Der findes 4 renseklasser i Danmark – inddelt
efter vandets sårbarhed i dit område.
Se de forskellige renseklasser herunder.
Renseklasse
O
OP
SO
SOP

Rensning for
Organisk stof
Organisk stof og fosfor
Kvælstof og organisk stof
Kvælstof, organisk stof og fosfor

Renseklassen har også betydning for dit spildevandsrenseanlæg; det kan din kloakmester hjælpe dig
meget mere med.
Din kloakmester ved også hvilke afløb der skal tilknyttes og vi anbefaler at gøre brug af en autoriseret
kloakmester, også i forbindelse med ansøgning om tilladelse til etablering af et renseanlæg.
Ansøgning kræver en del dokumenter, herunder blandt andet certifikater og bilag, som du finder
herunder – de kan downloades ved få klik og vedlægges din ansøgning.
a. Oplysning om CE-mærke: DOP/Ydeevneerklæring
b. Oplysning om producent og model (dette er selvfølgelig afhængegig af produktudbyderog model): Producent: Watersystems A/S; Model: WS bioclean™ X PE Renseklasse
XXX
c. Dimensionerings- og kapacitetsdata for minirenseanlægget (igen afhængig af
produkttype – se mere om produktvalg her):
i. 5-8-10 PE-Betonanlæg – WS bioclean™ - funktions og målskitse
ii. 5 PE – Plastanlæg – WS bioclean™ - funktions og målskitse
iii. 10 PE – Plastanlæg – WS bioclean™ - funktions og målskitse
Anlægstegninger for større anlæg – ring venligst på +45 74 48 50 33
d. Tegninger, der viser anlæggets placering på din matrikel: Fremgår ofte af
ansøgningsmaterialet fra kloakmesteren.

e. Dokumentation for anlæggets sikkerhed og drift ved de lokale grundvandsforhold:
Betonanlægget er altid sikret imod opdrift. Plastanlæggene er sikret mod opdrift, hvis
monteringsvejledningen bliver overholdt.
f. Kopi af udkast til serviceaftale: Serviceaftale – anlægsgeneration II
g. Hvem etablerer anlægget med påtegnelse:
En autoriseret kloakmester skal være inde over her – find en forhandler nær dig
h. Oplysning fra ansøgeren om, i hvilken omfang, det kan antages, at anlægget kan
opfylde udleder kravene i områdets renseklasse:
Her er de enkelte gennemsnitlige udleder værdier fra den samlede afprøvningstid
dokumenteret. Se Performance Results - SOP.
Der er også dokumenteret, at temperaturen under afprøvningen har ligget mellem 7,5
og 20,6 grader celcius. Der er i dag, mere end 3500 danske husholdninger, som er
tilsluttet et WS bioclean™ minirenseanlæg. Der tages løbende spildevandsprøver fra
alle installerede anlæg og analyseresultaterne bliver fremsendt til de enkelte
tilsynsmyndigheder.
i. Oplysninger om bundfældningstanken og den samlede dimensionering; se filer fra punkt
3

Vær OBS på at ansøgningen har en tidsfrist, det samme er gældende for etableringen. Når anlægget er
etableret – husk at melde det til kommunen. Først herefter er påbuddet efterkommet.

Blanketten til selve ansøgningen kan som regel findes på kommunens hjemmeside, som der er henvist
til i påbuddet.

Du er ikke den eneste

Når du får et påbud ind af døren er det ofte fordi at det område du bor i skal forbedre rensningen af
spildevand, dermed også dine naboer. Hvis dine naboer har fået et påbud, kan I med fordel undersøge
muligheden for at etablere en fælles løsning for rensning af jeres spildevand, det kan samtidig være en
billigere løsning i forhold til at etablere et anlæg til hver husstand.
Der er mange landsbyer i Danmark der har valgt denne løsning – ring til os på 74 48 50 33 for at høre
nærmere.

Valg af forhandler
Som nævnt i påbuddet, anbefales det at du tager kontakt til en autoriseret kloakmester. Det ses ofte at
kloakmesteren har sine anbefalinger for de forskellige løsninger og hvad der passer bedst i din
situation.
Der er flere forskellige muligheder i forbindelse med en privat renseløsning, og kan til tider opstå en
smule kompliceret.

Den økonomiske del

Det er en økonomisk stor post at investere i en spildevandsløsning, men hos os er det altid lønsomt.

Vores WS bioclean™ har lavere etableringsudgifter end tilsvarende anlæg, fordi det kun er én
beholder, der skal graves ned.
På sigt vil et minirenseanlæg være den billigste løsning og vores Ws bioclean™ kan opfylde alle
udledningskravene – også i fremtiden.
Se mere om vores anlæg her

Med offentlig kloakering
Hvis du får en melding fra kommunen om at du bør tilsluttes den offentlige kloakering, kan du som regel
stadig anlægge din egen renseløsning – det er dog noget du skal søge om.
Selv ved offentlig kloakering, skal du dels betale for tilslutningsbidrag, det arbejde der bliver udført på
din matrikel og vandafledningsafgift, derfor kan et minirenseanlæg stadig være den billigste løsning i
langt de fleste tilfælde.
Når anlægget er etableret og sat i drift vil du samtidigt få en skriftlig aftale om service, der sikrer dig det
lovpligtige niveau af drift eftersyn på dit minirenseanlæg. Læs mere om det her.

