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Formål

At sikre, at udledning af spildevand med forurenende stoffer til recipienter sker på et ensartet grundlag og i 
overensstemmelse med gældende lovgivning, kvalitetsmålsætning og -politikker.

Gyldighedsområde

Proceduren gælder for kommunens meddelelser af tilladelse til udledning af spildevand i form af regnvand afledt 
fra befæstede arealer til recipienter i henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.
Dette omfatter udledninger primært i form af samlede afledninger fra kloakoplande jf. spildevandsplanen, oftest i 
forbindelse med separatkloakering af gamle kloakoplande eller etablering af nye kloakoplande ved udstykning og 
nybyggeri. Det er således sædvanligvis en ansøgning fra Esbjerg Forsyningsselskab A/S fra det offentlige
spildevandssystem til en recipient. Ansøgning er sædvanligvis om ikke-tidsbegrænset udledning, hvor indholdet 
af stoffer i vandet er diffust, dvs. afhængig af oplandet, og hvor der sædvanligvis ikke stilles vilkår til indholdet 
af de enkelte stoffer. 
Undtagelsesvist kan der være ansøgning om udledning af regnvand fra andre ansøgere, og i så fald oftest fra 
mindre befæstede arealer, men der kan i disse tilfælde være tale om større afvigelser fra denne procedure og
skabelon.

Ansvar

Hvis ansøgningen vedrører en virksomhed (herunder liste- og ikke-liste-virksomheder, rensningsanlæg m.v.) 
eller andre miljøgodkendelsespligtige aktiviteter, dog undtaget husdyrbrug, så er det Industrimiljø som 
behandler ansøgningen (S-mærkede virksomheder, lovens jf. § 28 stk. 2 samt Godkendelsesbekendtgørelsen, 
behandles dog af Miljøministeriet). I alle andre tilfælde, herunder de oftest forekommende ansøgninger om 
udledning af regnvand fra Esbjerg Forsyningsselskab A/S er det Natur og Vandmiljø.
Sagen tildeles en ansvarlig sagsbehandler (AS) jf. funktionsfordelingsplan for Natur og Vandmiljøkontoret og 
Industrimiljø. 
Kompetencekrav til AS (og evt. kvalitetssikrer, KS) er fastlagt i procedure for kompetencestyring.

Fremgangsmåde

Miljø modtager en skriftlig ansøgning om tilladelse til udledning af regnvand fra befæstede arealer til 
recipienten. 

1. Ansøgningen tildeles en ansvarlig sagsbehandler, som opretter og stedfæster en sag på ESDH-systemet og 
journaliserer ansøgningen på sagen. Stedfæstelsesrapport gemmes på sagen. Sagen gives som udgangspunkt
journalnr. 06.11.01 (Spildevandstilladelser m.v.) og handlingsfacet P19 (Juridisk bindende tilladelser/ 
godkendelser), med mindre ansøgningen er en del af en samlet ansøgning om miljøgodkendelse m.v. som sagen 
så journaliseres under.

2. Der udpeges evt. en medarbejder (KS) til at kvalitetssikre sagens afgørelse senere i sagsforløbet. Hvis sagen 
er af simpel karakter og omfang, og AS har tilstrækkelig erfaring med sagstypen, kan kvalitetssikring udelades. 

3. AS gennemgår ansøgningsmaterialet, og sender ansøger et kvitteringsbrev, jf. ”Udvikling af borgerbetjening 
ved Esbjerg Kommune – Debatoplæg” s. 11 på EK-Net, som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter 
ansøgningens modtagelse - medmindre der er væsentlige grunde til at fravige dette. Såfremt ansøgningen kan 
behandles inden for 7 arbejdsdage sendes ikke en kvitteringsbrev til ansøger. I kvitteringsbrev kan evt. 
manglende oplysninger bedes fremskaffet af ansøger, eller de kan indhentes senere.

4. AS vurderer hvorvidt det ansøgte kræver en forudgående VVM-vurdering efter bek. om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM-redegørelse eller VVM-screening, jf. dennes bilag 1 hhv.
2). I så fald udføres denne efter procedure for VVM-vurderinger – Procedure 6.0.2 for VVM-screeninger.

5. AS vurderer først overordnet om projektet indeholder de rensetiltag, indretninger, afhjælpende 
foranstaltninger m.v. der kan forventes i et sådan projekt, samt om udledning er nødvendig og ikke kan 
erstattes af anden, mindre miljøbelastende løsning. Ved behov for at inddrage yderligere tiltag m.v. i projektet, 
som kan ændre væsentligt på udledningen, indhentes dette før sagen sendes i høring (jf. flg. punkter).

6. Sagen sendes i intern høring ved Industrimiljø med hensyn til om tilladelse vil være i overensstemmelse med 
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Spildevandsplanen og, i de tilfælde hvor det Forsyningsselskabet søger udledning fra deres eget ledningsnet, om 
der er risiko for skade eller overbelastning af kloak-ledningsnettet, som følge af stofindhold el. lign. i vandet. 
Hvis andre søger at lede vand gennem det offentlige ledningsanlæg er der ikke tale om en udledningstilladelse jf. 
denne procedure, men i stedet en tilslutningstilladelse.

7. Sagen sendes i intern høring ved Natur & Vandmiljøkontoret med hensyn til om tilladelse vil være i 
overensstemmelse med Vandplanen eller (så vidt der ikke foreligger en gældende vandplan) Regionplanen 
(ophøjet til landsplandirektiv)

8. Sagen sendes i intern høring ved Natur & Vandmiljøkontoret med hensyn til om tilladelse vil være i strid med 
Naturbeskyttelsesloven og evt. om en dispensation herfor kan gives, og om Natura2000-områder eller
habitatdirektiv bilag IV-arter kan påvirkes af det ansøgte

9. Sagen sendes i intern høring ved Natur & vandmiljø (vandløbsmyndigheden) med hensyn til om tilladelse vil 
være i strid med vandløbsloven og vandløbsregulativ.

10. Ansøgningen skal behandles ud fra en vurdering af recipientens følsomhed og tekniske muligheder for at 
foretage afværgelse af påvirkning eller rensning og med baggrund i eksempel fra bilag 1. Herunder vurderes i
forhold til:
· Spildevandsbekendtgørelsens krav.
· Vandmængder og stofmængder, der udledes til recipienten
· Krav i gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og udledning af forurenende stoffer 
etc., om inddragelse af Bedste Anvendelige Teknologi (BAT), kvalitetskrav til udledte stoffer,
baggrundskoncentrationer, og for nogle stoffer om der er behov for fastsættelse af vandkvalitetskrav og evt. 
rette forespørgsel til Miljøstyrelsen om fastsættelse af vandkvalitetskrav.
· Fiskevandsdirektivet, bl.a. stofkrav for suspenderet stof, BI5, N, P m.m.
· Om udledningen vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller habitatdirektivets bilag IV-
arter
· Fredninger i området
· Krav afhængigt af udledningens karakter, størrelse og varighed
· Vandplanens eller (så vidt der ikke foreligger en gældende vandplan) regionplanens (ophøjet til 
landsplandirektiv) målsætninger for det vandområde, anlægget udleder til.
· Vandkvalitetskrav fastsat i vandplanen eller (så vidt der ikke foreligger en gældende vandplan) regionplanen 
(ophøjet til landsplandirektiv).
· Eventuelle krav i indsatsprogrammer i tilknytning til vandplanen (for så vidt en gældende vandplan foreligger).
· Rapporter, databaser og andre aktuelle oplysninger om forholdene i recipienten m.v., der beskriver 
vandområdets målsætning og tilstand, f.eks. faunaklasse, fiskefauna, hyppighed af oversvømmelser og 
hydraulisk kapacitet. Eventuelt tilsyn på stedet.
· Vandløbslovens bestemmelser, regulativ, placering og udformning af udløb samt hydrauliske forhold.
· Vurdering af, om udledningen er omfattet af nationale overvågningsprogrammer.
· Biologisk faglig vurdering af recipientforholdene og Naturbeskyttelsesloven

Konkret foretages desuden flg. vurderinger:

Vurdering Ja Nej Bemærkninger

A1. Er der tale om 
sammenkobling med 
eksisterende tilladt
udledning?

Hvis ja: gå til A2.
Hvis nej: gå til B1

A2. Ændres anlæg, mængde 
eller sammensætning 
væsentligt af eksisterende
spildevandsudledning som 
følge af projektet (jf.
spildevandsbekendtgørelse § 
2)?

Hvis ja: der kræves fornyet 
tilladelse af den eksisterende 
tilladelse. Gå til B1
Hvis nej: den eksisterende 
tilladelse kan dække både 
eksisterende udledning og 
aktuelle projekt. Gå dog flg. 
punkter igennem for at
vurdere om ny viden eller nye 
lovkrav medfører behov for 
revurdering af tilladelsen.

B1. Er der 
uoverensstemmelse mellem 
projektet og 
spildevandsplanens
bestemmelser, både generelt 
og for det specifikke område?

Hvis ja: tilladelse bør ikke 
gives, før der er 
overensstemmelse mellem
spildevandsplan og projekt.
Hvis nej: gå til C1

C1. Er der 
uoverensstemmelse mellem 
projektet og vandplanens
bestemmelser?

Hvis ja: tilladelse bør ikke 
gives, før der er 
overensstemmelse mellem
vandplan og projekt.
Hvis nej: gå til D1

D1. Overskrides kvalitetskrav 
i bek. om kvalitetskrav, gl. 
regionplaner og vandplan?

Hvis ja: tilladelse kan ikke 
gives, jf. bek. om
vandkvalitetskrav
Hvis nej: gå til E1
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11. AS udarbejder et udkast til afgørelse. Udkastet gennemses for fejl og mangler af KS og i øvrigt i henhold til 
kommunens lokale bestemmelser

12. I henhold til kommunens bestemmelser vedr. bemyndigelser vurderes om sagen skal i politisk behandling. I 
så fald forberedes sagsfremstilling og fremlægges sammen med udkast til afgørelse.

13. Kommunale spildevandsudledning sendes IKKE længere i høring hos Naturstyrelsen (nævnes som 
information pga. tidligere regler).

14. Udkast til tilladelse sendes i høring, jf. forvaltningslovens bestemmelser. 

15. Hvis der modtages bemærkninger, genbehandles sagen i forhold til disse.

16. Hvis der ikke modtages bemærkninger, underskrives afgørelsen af AS, og sendes til ansøger. Afgørelsen kan 
påklages, med undtagelse af sager omfattet af § 28 stk. 5 vedr. anlæg med kapacitet under 30 PE, som er
nærmere defineret i Spildevandsbekendtgørelsens § 13. Kopi af afgørelsen sendes hvis nødvendigt til  
klageberettigede parter med angivelse af klagefrist. Klagefristerne beregnes ud fra NMKN`s orientering 
http://d4infonet/D4Doc/book/dokument.asp?DokID=17102. Vær opmærksom på, at der er mange forskellige 
frister alt efter om afgørelser offentliggøres, sendes elektronisk eller sendes med post m.m. Klageberettigede 
fremgår af separat opdateret dokument i sagsbehandlersystemet, se her mappen ”Hørings- og klageberettigede 
m.m. ”. Alternativt kan afgørelse annonceres (jf. § 74 stk. 2). Annoncering foregår på kommunens hjemmeside 
jf. gældende praksis herom.

17. Kopi af afgørelsen sendes til orientering til Naturstyrelsen, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 12 stk. 5. I 
nævnte paragraf angives dog kun udledninger over 30 PE, men det er besluttet internt at sende alle afgørelser, 
også under 30 PE. Desuden sendes kopi også med baggrund i Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet - § 21.

18. Udledningstilladelser er omfattet af Teknik & Miljøs løbende brugertilfredshedsundersøgelser (internt 
vedtaget ordning, ikke et lovkrav). Efter udsendelse udfyldes en formular (aktuelt via 
https://survey.enalyzer.com/?pid=b4cdaab3) vedr. sagen, hvorefter Sekretariatet fremsender spørgeskema til
ansøger.

19. Hvis der ved klagefristens udløb ikke er modtaget klager arkiveres sagen.

20. Såfremt der modtages klager inden for klagefristen, underrettes ansøger og sagen videresendes til 
behandling i Miljøklagenævnet.

Undtagelser

Udledninger i forbindelse med listevirksomheder skal evt. behandles i forbindelse med miljøgodkendelse af 
virksomheden.

Love og henvisninger 

Dokumentstyring:
· 2.3. Journalisering.

Hovedlov:
· Miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen gives med hjemmel i § 28 stk. 1.

Hovedbekendtgørelser:
· Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, 
søer eller havet.
· Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Øvrige love/bek.:
· Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om
planlægning.
· Forvaltningsloven.

E1. Kan projektet påvirke 
Natura-2000-områder
væsentligt?

Hvis ja: der skal laves en 
konsekvensvurdering jf. bek. 
om internationale
naturbeskyttelsesområder. Gå 
til E2.

E2. Viser en evt. 
konsekvensvurdering at 
Natura-2000-områder skades 
af projektet?

Hvis ja: tilladelse kan ikke 
gives, jf. bek. om 
internationale
naturbeskyttelsesområder

Page 3 of 4Kval. T&M - - 4. 5. 3 - Tilladelse til udledning - regnvand fra kloakopland, ver. 1.3

06-03-2018http://d4infonet/D4Doc/book/DSFdokument.asp?DokID=11064



Revisionshistorik

· Offentlighedsloven.
· Miljømålsloven.
· Vandløbsloven.
· Naturbeskyttelsesloven.
· Vejledning om beg. om spildevandstilladelser.
· Vejledning om offentlighed i forvaltningen.
· Vejledning om forvaltningsloven. 

Registrering i databaser

Registrering i landsdækkende databaser foretages i Puls vi Danmarks Miljøportal, afhængig af sagens type. 
Registrering er hidtil foretaget af Forsyningen i forbindelse med NOVANA-overvågningen for udledningstilladelser 
til deres udløb. Fremtidig registrering af disse udledninger afventer aktuelt en afklaring om opgaven med 
Forsyningen.

Bilag

Aktuelle hørings- og klageberettigede m.m. – se mappen ” Hørings- og klageberettigede m.m.” i 
Kvalitetshåndbogen

Version Godkendt Revisions information

1.1 26.10.2015

1.2 26.10.2015

1.3 15.08.2016

Page 4 of 4Kval. T&M - - 4. 5. 3 - Tilladelse til udledning - regnvand fra kloakopland, ver. 1.3

06-03-2018http://d4infonet/D4Doc/book/DSFdokument.asp?DokID=11064


