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Miljøfarlige stoffer 



• Hvem laver udledningstilladelse ?

• Hvem kan vurdere påvirkning på en recipient ?

• Hvem har lavet tilladelser som involverer mere end 10 % af stofferne 

nævnt i ”Miljøkvalitetskrav for forurenende stoffer fastsat for 

overfladevand, sediment og biota”

• Hvor mange inddrager miljøstyrelsen til at fastsætte 

miljøkvalitetskrav 

• Hvem laver økotoksikologiske test og massestrømme og 

komplicerede risikovurdering ?

• Hvem føler de kan lave bedre tilladelser, hvis de må ændre på 

forudsætningerne?

• Hvem føler modtageren tager ejerskab ?



Danmark - År 1800

920.000 indbygger



Bundfældningtanke i starten af 1900 tallet

Første mekaniske renseanlæg i 1948

Miljøbeskyttelsesloven - 1974

Udledningstilladelser

Spildevandsplaner

Recipientkvalitetsplaner



Brydningstid

• Vandrammedirektiv – Paradigme skift

• Klimatiske ændringer => Ændring i kårfaktorer



Sø

Opland til sø

Vandløb

Fjord

Opland til vandløb

Opland til fjord

Målsætning

Målsætning

Målsætning

Vådområde

Vandplanerne er en ny måde at forvalte vores vandmiljø 

på            målene ændres fra at fokusere på udledninger 

til at fokusere direkte på en ønsket kvalitet

Nye muligheder og 

nye udfordringer. 

Flere farver på paletten 

til nye løsninger.

betydelig større krav 

til viden og aktiv stillingtagen. 

Vandplaner



Oversvømmelser indgår ikke i basis analysen

Har vi styr på miljøfarlige stoffer i disse situationer



Hvad betyder det

Spildevandssystem incl

renseanlæg

Summen af deres påvirkning incl

overløb, driftforstyrrelse, uheld, 

uvedkommende vand, 

oversvømmelser mv.

Den enkelte tilladelse har måske 

mindre betydning 

Der er 

noget af 

handle med



Internt - Silo til Tværfaglig

Forvaltningen

landbrug, 

natur, 

vandløb, 

veje 

spildevand, 

klimatilpasning, 

arealudlæg, 

byplanlægning 

vandforsyning 

Politikere 

Forsyningsselskaber

Organisationer

Forsikrings selskaber

Forskere

Borgerne

Forbrugere

Det kan være svært



Man øger værdien ved at have fokus på tallene før 

kommaet  (Bagatelgrænse - Elfenbenstårne)

Hjælp med prioritering - Hvad der er det vigtigste

Inddrag forskellighed – Ikke begrænset af viden

Sparringspartnere



Fælles platform

Hvad er sandheden andet end leven for en ide ?

Kierkegaard



Løsninger

Metode frihed – Kom ind i processen så tidlig så muligt

Stil spørgsmålstegn ved, hvad der er force majeure

Kig på beredskab 

Sørg for modtageren tager ejerskab for vilkårene



Ud med skrankepaver og ind med procesguider

Drøft bagatel grænser

Tag ansvar

Accepter vi ikke har svar 

på alt

Løsninger



Problemet er, at kommunerne i dag ofte ikke kan håndtere disse 

helhedsbetragtninger, også fordi de kan blive ansvarspådragende



Dialog

Dialog

Ejerskab



Tidligere praksis:         - Standardværdi 1-2 l/s/ha

Nuværende praksis:  - Individuel vurdering 

- Respekt for den hydrauliske kapacitet i de 

modtagende vandløb

- Udledningen skal være lig med den naturlige 

medianmaksimumafstrømning

- Foretag en analyse af vandløbets hydrauliske kapacitet 

Neddrosling af regnvand 



Undervurdering af naturlig afstrømning





Hvad er konsekvensen af for lav udledning

• Hyppigere overløb

• Lavere vandkvalitet (høj temperatur og algevækst)

• Overforbrug af arealer til håndtering af 

dagligdagsregn

• Manglende kapacitet til skybrudshåndtering

• Overinvestering i dagligdagsregnvandshåndtering 

og heraf følgende forsinkelse eller annullering af 

øvrige miljø- og klimatiltag
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Opland:              

5 ha red

Udledning:          

0,3l/s/ha

Bassinstørrelse: 

3300 m3

Opland: 

5 ha red

Udledning:

1,0l/s/ha

Bassinstørrelse:

2250 m3

Maks overløb: 0,7 m3/s

Samlet overløb: 894 m3

Maks overløb: 0,35 m3/s

Samlet overløb: 403 m3
0,3 l/s/ha

1 l/s/ha

Bassinudnyttelse?



Arbejd sammen

Så kommer de gode løsninger

Tak for opmærksomheden


