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Forord 

Flere virksomheder og organisationer efterspørger en enklere og mere ensartet regulering af 

spildevand fra industri. Der har været efterlyst mere struktureret viden om, hvordan forenklinger 

kan gennemføres til gavn for både virksomheder, kommuner og miljø, og hvordan forenklinger 

samtidig kan understøtte innovation inden for decentrale renseløsninger.  

 

Naturstyrelsen har på den baggrund bedt Grontmij A/S vurdere, hvor regelforenklinger inden for 

spildevandstilslutningstilladelser vil have størst effekt, og hvilke muligheder der er for at skabe 

bedre vilkår for anvendelse og udvikling af decentrale renseløsninger. 

  

Med dette mål er der gennemført en proces med inddragelse af de mest relevante interessenter 

gennem afholdelse af en række workshops, hvor den indledende workshop var åben for hele 

kredsen af relevante interessenter, og de efterfølgende tre workshops satte fokus på udvalgte emner 

og dermed indsnævrede antallet af deltagere. 

  

Nærværende rapport beskriver interessenternes eget svar på, hvilke regelforenklinger inden for 

spildevandstilslutningstilladelser der kan forenkle procedurer, herunder fremme efterspørgslen og 

udviklingen af renseteknologi. Rapporten peger eksempelvis på, at sagsbehandlerne bruger en stor 

del af deres tid på de miljømæssigt ukomplicerede sager, at sagsbehandlerne modtager en stor del 

ensartede ansøgninger og sidst, at de modtager en del særligt komplicerede ansøgninger. På den 

baggrund kan der tegnes et billede af en tredeling af de ansøgninger, sagsbehandlerne modtager i 

dag, og som kan danne grundlag for en enklere regulering. 

 

Rapportens forslag, ideer etc. er hovedsagelig fremsat af deltagerne i workshops, og Grontmijs 

forslag er tydeligt adresseret som værende Grontmijs.  
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Konklusion og sammenfatning 

Naturstyrelsen har bedt Grontmij om at foretage en undersøgelse af meninger og holdninger blandt 

interessenter, der arbejder med industrispildevand, som ledes til kloak.  

 

Baggrunden for dette er behovet for at identificere barrierer og muligheder for fremme af 

anvendelsen og udviklingen af decentrale renseløsninger fx gennem regelforenkling.  

 

Projektet er gennemført som en interessentundersøgelse, hvor der på en indledende workshopblev 

udpeget 4 væsentlige temaer omkring regelforenkling og fremme af decentrale renseløsninger. 

Herefter arbejdede interessenterne mere detaljeret med muligheder og ideer inden for de vigtigste 

emner.  

 

Naturstyrelsen afholdte endvidere i samarbejde med KL en temadag om hospitalsspildevand.  

 

På baggrund af forløbet har interessenterne udpeget følgende to grundlæggende forhold som 

højeste prioritet: 

 
 Nye tilgange til regulering af tilslutning af spildevand til kloak 

 
 Database med mulighed for vidensdeling 

 

Af nye tilgange til regulering indgår primært differentieret sagsbehandling og regelsæt samt 

paradigmer og anmeldelser. Forslagene går ud på at kategorisere virksomheder efter 

spildevandssammensætning og kritiske stoffer, så de miljømæssigt ukomplicerede brancher kan 

opnå tilslutningstilladelse gennem en anmeldelse. En del af de mere komplicerede tilslutninger 

indenfor brancher med ensartet spildevand kan med fordel få tilladelser baseret på paradigmer. 

Hvis man bruger anmeldelsesordning og paradigmer kan  der afsættes flere ressourcer til 

sagsbehandling af de miljømæssigt tunge virksomheder. Paradigmer, vurderinger og videndeling af 

afgørelser benyttes i høj grad af kommunerne i dag, men de enkelte kommuners paradigmer er ikke 

nødvendigvis ens. Det vurderes, at ensartede landsdækkende paradigmer og videndeling for en 

række udvalgte brancher vil være nyttigt. Det er i den forbindelse afgørende med en entydig 

opdeling af brancher i kategorier ud fra typisk spildevandssammensætning, således der opnås 

ensartede regler og praksis i landets kommuner.  

 

Ansøgning om tilslutningstilladelse, sagsbehandling omkring ansøgning og afgørelse med vilkår er i 

dag meget tidskrævende for kommuner og virksomheder. Resultatet er, at virksomheder venter 

længe på at modtage tilslutningstilladelser, at der er uensartet forvaltning i landet og at der er 

potentiale for optimering af processer gennem videndeling.  

 

Til det formål kunne en central database øge vidensdeling mellem kommuner ved at tilladelser, 

ABC-vurderinger, paradigmer etc. lægges ud af den enkelte kommune, så andre kommuner kan få 

glæde af dem og branchen som helhed kan arbejdere hurtigere og bedre. Databasen kunne også 

med fordel indeholde forslag til decentrale renseløsninger, eventuelt godkendt af en central 

myndighed – en slags certificeringsordning. Virksomheder og kommuner kunne på den måde 

lettere udpege om der findes renseteknologier til hel eller delvis rensning af det problematiske 

spildevand, og hvilke vilkår der kan stilles med og/eller uden decentral renseteknologi.  Værktøjet 

vil endvidere kunne give virksomhederne mulighed for at se hinandens tilladelser, ABC-vurderinger 
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etc.  En del af de ønskede værktøjer findes og anvendes allerede i forskellige systemer, herunder 

Lynettefællesskabets hjemmeside www. spildevandsinfo.dk, som har en del af de efterspurgte 

elementer. Aktørerne efterlyste et mere udbygget system, som oprettes, vedligeholdes, drives og 

kvalitetssikres af en central organisation.  

 

Konklusionen er, at interessenterne anerkender, at de eksisterende systemer nok fungerer, men at 

der er potentiale for at arbejde mere effektivt og på et højere ensartet fagligt niveau til fordel for 

både kommuner og virksomheder. I den forbindelse er der peget på en tredeling af regulering af 

tilslutningstilladelser af spildevand til kloak understøttet af øget vidensdeling mellem 

interessenterne og et udbygget system til at styre og understøtte sagsbehandleren og virksomheden. 

Grontmij vurderer, at et centralt drevet og vedligeholdt system til vidensopsamling og vidensdeling 

vil kunne reducere sagsbehandlingstid markant, bidrage til en mere ensartet sagsbehandling på 

tværs af landet og på sigt muliggøre en mere digital ansøgnings- og sagsbehandlingsproces, som 

reducerer tidsforbruget for både virksomheder og sagsbehandlere.  
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Summary and Conclusion 

The Danish Nature Agency has conducted a study with the purpose of gathering information about 

opinions and attitudes among the stakeholders dealing with industrial waste water that connects to 

the sewerage systems.   

 

The rationale behind this has been the need for update and renewal of the existing regulations and 

practices and a wish for simplification of the current regulatory system.  The objective has been to 

identify opportunities and ways to encourage innovation and the use of decentralized sewerage 

water treatment solutions e.g. by adjusting and simplifying the existing regulatory system, and to 

identify and address possible barriers.      

 

The project involved stakeholders in the analysis of ways to simplify rules, regulations and 

practices.   At the initial start-up workshop, the stakeholders identified what they found would be 

the four most important themes to be pursued.  Subsequently smaller groups of stakeholder 

elaborated further on each of these prioritized themes in three thematic workshops, where 

initiatives were developed and prioritized.  

 

The Danish Nature Agency also organized a full day thematic session dealing with waste water from 

hospitals.  

 

During the thematic workshops, the stakeholders prioritized and recommended the following two 

areas of intervention: 

 
 The need of a new approach to regulation and permitting of connection to the sewerage 

system.  

 

 Establishment of a database allowing knowledge sharing. 

 

Overall the new approach consists of differentiated processing and procedures of applications, 

supported by standardized paradigms, notification procedures and common, shared definitions 

approach to what is trifle, negligible from an environmental impact point of view.  In essence it is 

suggested to divide the applicants into different branches of trade or business categories  according 

to the composition of the waste water and content of hazardous substances. The business categories 

with uncomplicated waste water should be able to follow simple notification procedures. This will 

allow for focusing resources on business categories that require more attention.  

 

Paradigms are to a large extent already being used in the municipalities – but not necessarily the 

same paradigms, when looking across the different municipalities. The stakeholders found that for a 

number of different branches of trade, it would be useful to have paradigms that are used by all 

municipalities, country wide.  A clear definition of the branches of trade or business into three 

categories, applicable for all municipalities would be highly useful. As would be the common 

definition of what could be considered as negligible from an environmental impact point of view. 

This would allow resources to be focused on the application that really require attention.  

 

Today the processing of applications for connections to the sewerage system and definition and 

interpretation of regulations in the permitting require a lot of resources, both in the municipalities 

and for the business and companies. In consequence applicants experience lengthy approval 
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procedures, inconsistent decisions and requirements across the country. There is a lot of potential 

for improving processing of these applications through knowledge sharing.    

For this purpose, a common database would make it possible for municipalities to share 

information between them.  Information about permits, about A, B, C assessments, paradigms and 

similar could be shared by one municipality and then be available for the other municipalities, to 

enhance the quality and efficiency of their work.  It will also be an advantage if the database 

comprises concepts for decentralized sewerage treatment. This could ensure easy access for both 

the industry/businesses and the municipalities to wastewater treatment concepts and solutions 

within each branch and provide information about which of the solutions that already were 

approved. In addition it would allow the industry/businesses to consult with permits, A, B, C 

assessments already given.  It could be an option to integrate this on the existing site by 

“Lynettefællesskabet”, called www.spildevandsinfo. dk.  This site already includes some of the 

features in demand. Further development and maintenance of such a knowledge management 

system would require that the tool is developed and hosted by an organization at the centralized 

level.   

 

In conclusion, it is recognized by the stakeholders that the present system is functioning, but they 

also highlight a potential for more efficiency in the procedures used for processing of applications, 

and a potential in providing more standardized and competent processing and permits, to the 

benefit both for the municipalities and the business and companies in need of the permits.  The 

stakeholders recommend a division of applications into three categories - supported by increased 

knowledge sharing between the stakeholders, and the development of a system to guide and support 

the decision makers in the municipalities and in the business and in the industry.   

 

It is the assessment of Grontmij that such a knowledge sharing system, developed, hosted and 

maintained at central level, would contribute to a more consistent and homogenous processing and 

decision making across the country. Further this would also allow for in increased us of the digital 

application procedures and free resources both in the companies and business 
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1. Baggrund og formål 

1.1 Formålet med rapporten 

Nærværende rapport er et resultat af et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Grontmij A/S. 

Projektet udspringer af et ønske om, at indhente interessenternes visioner, så der er mulighed for at 

få inspiration til regulering af området og fremme incitamenter til udviklingen af decentrale 

renseløsninger. Derudover ønskes inspiration til forenkling og udvikling af regelsættet vedr. 

tilslutningstilladelser. 

 

Dette projekt er finansieret gennem Miljøministeriets Grøn Teknologi pulje, som har til formål at 

hjælpe danske virksomheder med at udvikle og demonstrere nye og mere effektive miljøløsninger.  

 

Det er den danske regerings målsætning, at Danmark skal være førende indenfor udviklingen af 

nyskabende miljøteknologier, og det er ambitionen, at projekter, der finansieres med Grøn 

Teknologi-midler, skal bidrage til den grønne omstilling.  Det handler om at skabe sammenhæng 

mellem de miljømæssige prioriteringer og grøn innovation i virksomhederne, således at 

afsætningsmulighederne for dansk miljøindustri øges.  

 

Hensigten med dette projekt har været at bringe det samlede felt af interesser sammen i en 

innovativ proces med henblik på at identificere muligheder for at fremme anvendelse og udvikling 

af decentrale renseløsninger fx gennem regelforenkling.  

 

1.2  Processen 

Tilslutningstilladelser for spildevand er et emne, som kan udløse måske overraskende passionerede 

diskussioner. Det er et krydsfelt mellem forvaltning og drift af private og offentlige virksomheder. 

Med dette projekt har Naturstyrelsen, sammen med rådgiveren, bestræbt sig på at kanalisere denne 

energi ind i et forløb, som har bragt de direkte berørte og til tider forskelligt rettede interesser 

sammen. 

 

De praktiske udfordringer i branchen, og barriererne for at gøre noget ved dem, er i vid 

udstrækning kendte. Det nye i dette projektforløb er, at projektet fra start har involveret et bredt 

udsnit af parterne direkte og har bedt dem pege på de potentialer og muligheder, som de mener, 

giver mest mening og værdi i forhold til at skabe incitamenter og udvikling af decentrale 

renseløsninger.  

 

Denne rapport udgør en analyse og prioritering af mulighederne defineret af interessenterne og 

anbefalinger for, hvordan der kan skabes forandring og opnås den innovation, grønne omstilling og 

regelforenkling, som så godt som alle de involverede ønsker at bidrage til.  

 

Designet af forløbet er tilrettelagt med henblik på at skabe innovation og inspiration. Der er 

gennemført to faser: Identifikation af forbedringspotentialer sammen med interessenter og 

bearbejdelse af de potentialer og muligheder interessenterne prioriteter højest.   

 

Opsamling fra de forskellige workshops og temadagen er sket i form af resumeer suppleret med 

billeder af alle flipovers, white boards mm.. Undervejs i processen er der endvidere kommet talrige 

højt kvalificerede bidrag fra ressourcepersoner, som var forhindret i at møde op til temamøder etc., 

og bidrag fra deltagere, der efter en workshop har arbejdet videre med løsningsmulighederne 
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personligt eller med sit bagland. Resultaterne er endvidere blevet diskuteret i EnviNa 

sammenhænge. 1 

 

Det er med det valgte design af forløbet lykkedes at mobilisere mange gode kræfter og at skabe 

engagement omkring emnerne regelforenkling og decentrale renseløsninger. Deltagerne har 

sammen prioriteret mulige indsatser og kommet frem til en række ideer til løsningsmuligheder.  

 

Forslag til handleplaner er identificeret og planlagt af blandede grupper af interessenter med 

direkte berøring og holdninger til emnet og udarbejdet på tværs af interesser og sektorer. Disse 

handleplaner indeholder også gruppernes bud på organisering af arbejdet og på inddragelse af 

ressourcepersoner og organisationer.    

 

Dele af materialet fra de afholdte workshops fremgår af bilag 2. 

 

 

Den første workshop i Eigtveds Pakhus januar 2013 – 35 interessenter og ressource personer arbejdede sammen om at udpege 

de indsatsområder, som projektet med fordel kunne fokusere på under de næste workshops.   

 

                                                                    
1 EnviNa er et sted hvor offentligt ansatte, der arbejder med miljø, styrker 

deres faglighed gennem videndeling, erfaringsudveksling og kurser.  
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2. Interessenternes vurdering af 
eksisterende praksis for 
tilslutning til kloak 
 

2.1 Kommunal sagsbehandling 

Interessenterne har givet udtryk for forskellige problemstillinger i den eksisterende praksis. Dette 

kapitel opsummerer de mest almindelige problemstillinger.  

 

Kommunens sagsbehandlere modtager mange ukomplicerede eller ensartede ansøgninger, f.eks. 

ansøgninger om fedtudskillere, olieudskillere etc. Tilladelser af denne type tager for meget tid i 

forhold til den miljømæssige gevinst.  

 

Der er også nogle brancher, som er så udbredte, at kommunerne modtager mange ensartede 

ansøgninger, f.eks. vaskehaller. Der kunne være fordele ved at standardisere ansøgningerne og 

behandle dem ens landet over.  

 

Virksomhederne, især de mindre, kan have svært ved at finde den optimale renseløsning både mht. 

BAT og økonomi. Sagsbehandlerne i kommunerne modtager mange forskellige ansøgninger med 

mange forskellige renseteknologier. Det er i mange tilfælde vanskeligt for sagsbehandleren at 

vurdere renseløsningerne, ligesom sagsbehandlerne generelt savner støtte, inspiration og 

videndeling ved vurdering af virksomhedernes spildevand. Virksomhederne oplever uensartet 

sagsbehandling fra kommune til kommune og at der ofte forekommer langvarig sagsbehandling.  

 

Særligt tidskrævende for de kommunale sagsbehandlere er vurderinger af organiske stoffer, som er 

komplicerede og tager uforholdsmæssig lang tid. Vurderingerne kan for nogle virksomheder med 

fordel foretages af virksomheden selv, inden ansøgningen fremsendes. Især mindre virksomheder 

vil dog have svært ved at kategorisere organiske stoffer efter A-, B-, C-systemet i 

spildevandsvejledningen, da de sjældent har ekspertise indenfor kemi og miljø. Disse opgaver vil 

altså fortsat ligge hos kommunens sagsbehandlere ligesom i dag. Vurdering af organiske stoffer er 

tidskrævende og kan være svær, hvis virksomheden anvender sjældne højt specialiserede organiske 

stoffer i produktionen eller fx særlige rengøringsprodukter mm.  

 

Det paradoksale er, at mange organiske stoffer i tidens løb er ABC vurderet uden at denne viden er 

opsamlet og distribueret bredt blandt sagsbehandlere. Denne problematik begrænser sig ikke kun 

til ABC vurderinger, men omfatter mange aspekter af sagsbehandlingen, herunder også vurdering af 

decentrale renseløsninger. Der har været flere forsøg på systemer til at håndtere området, fx 

Lynettefællesskabets spildevandsinfo.dk, samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og DHI om 

vaskehaller og fælleskommunale miljøgrupper med flere.  

 

2.2 Decentrale renseløsninger 

Der findes forskellige teknologier til decentral rensning af enkelte eller hele spildevandsstrømme 

som er etableret og fungerer efter hensigten i flere brancher. Det er interessenternes vurdering, at 

årsagen til den begrænsede udbredelse af decentrale renseløsninger dels er manglen på krav fra 

myndighederne, som igen er begrænset af viden om og udbud af velegnet renseteknologi, samt 

manglen på entydige økonomiske incitamenter. Endvidere er det komplekst for virksomhederne at 

udvælge de gode renseteknologier, dokumentere effekten for myndigheden og opgøre de 

økonomiske rationaler.   Begrænsningen for anvendelsen og udviklingen af decentrale 

renseløsninger er dermed de strukturelle og økonomiske incitamenter.  
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Virksomhederne ønsker, at det skal være nemmere at få tilladelse til direkte udledning til recipient, 

så afledningsafgiften kan spares. Et andet forslag fra virksomhederne var at skabe mulighed for at 

udlede renset spildevand til regnvandskloakken. Tilsvarende kan en differentieret betaling for 

afledning af spildevand eller regulering gennem særbidraget bidrage til at skabe incitament for at 

rense spildevandsstrømme decentralt. Fra flere sider fremkom der ønsker om lettere at få tilladelse 

til genanvendelse af vand, da mange processer med fordel kan bruge sekundavand eller 

afværgevand.   
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3. Forslag til regelforenkling 
og ensartet forvaltning 

Nærværende afsnit er baseret på ideer, prioriteringer og diskussioner mellem deltagerne på 

temamødet om regelforenkling og ensartet forvaltning. Udgangspunktet for prioriteringen er 

regelforenklinger der vil frigøre ressourcer.  

 

 

3.1 Nye tilgange til regulering af tilslutning af spildevand til kloak 

Interessenterne har peget på følgende muligheder som alternativer til en traditionel 

tilslutningstilladelse: 

 

 Standardtilladelser/paradigmer 

 Anmeldelser 

 Selvregulering 

 Aftaler 

 

Selvregulering er et forslag om, at virksomhederne reguleres via andre instanser. F.eks. kunne 

miljømærkede virksomheder undgå en traditionel sagsbehandling, så længe de var miljømærkede. 

Kommunen kunne så nøjes med at se dokumentation for at de stadig havde deres miljømærkning. 

I den forbindelse skal det sikres, at de pågældende miljømærker stiller tilsvarende eller skærpede 

krav i forhold til en traditionel sagsbehandling.  

 

Sagsbehandling på spildevandsområdet kan med fordel inddeles i 3 kategorier: 

 
1. Virksomheder med komplekst/meget forurenet spildevand. Det er ofte store virksomheder 

med komplekse processer, feks. medicinalvirksomheder, sygehuse, store 
galvanovirksomheder etc. 

 
2. Virksomheder, som der er mange af, og hvor spildevandet er relativt ensartet sammensat 

branchevist. Det kan være vaskehaller, tandlæger, frisører, autoværksteder etc.  

 
3. Virksomheder med spildevand af mindre miljømæssig betydning. Det kan være 

virksomheder med husholdningslignende spildevand f.eks. skydebaner og 
containerpladser. 

 

3.1.1 Kategori 1, klassisk spildevandstilladelse 

I denne kategori er virksomhederne så forureningstunge at der bør gennemføres en sagsbehandling 

med en klassisk tilladelse, som udarbejdes af den enkelte kommune. Nogle virksomheder af denne 

størrelse vil skulle gennemføre en VVM proces og sagsbehandlingen kunne evt. indgå som en del af 

VVM med forureningsrammer og miljøvurdering af BAT frem for at gennemføre en traditionel 

proces for tilslutningstilladelse. Andre virksomheder, som ikke nødvendigvis er omfattet af VVM, 

men stadig kræver en klassisk spildevandstilladelse kunne være virksomheder med komplekst 

spildevand, tungmetaller eller A-stoffer. Udviklings- eller forskningsbaserede virksomheder, der 

ofte ændrer på parametre, der betyder væsentlige forskelle i spildevandet, vil også falde i denne 

kategori. Tilsvarende vil virksomheder med spildevand med kraftig negativ indflydelse på 

renseanlægget og/eller kloakmedarbejderes arbejdsforhold også indgå i denne kategori.  
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3.1.2 Kategori 2, paradigme/standardvilkår 

Virksomheder i denne kategori er karakteriseret ved at være mange og have en ensartet 

spildevandssammensætning. Dertil kommer, at det er brancher, som oftest er fordelt ud over 

landet. Tilslutningstilladelserne i denne kategori kan med fordel reguleres vha. paradigmer, som er 

tilpasset den enkelte branche. Paradigmer er skabeloner, som kan bruges til at komme hurtigt 

igennem en tilladelse. I paradigmerne er der forslag til formulering af vilkår, som er typiske for 

branchen, samt huskeliste og best practise for både virksomheder og sagsbehandleren.  Mange 

kommuner har allerede paradigmer, som kan indsamles og skrives sammen til landsdækkende 

paradigmer. Landdækkende paradigmer indenfor udvalgte brancher vil give en mere ensartet 

sagsbehandling, da kommunerne vil arbejde ud fra samme skabelon. Interessenterne vurderer, at  

paradigmerne bør være vejledende, så kommunerne ikke tvinges til at bruge standardvilkår, som 

ikke passer til den specifikke virksomhed. Ved standardvilkår forstås vilkår, som kommunen har 

pligt til at anvende til de relevante typer af virksomheder. Der er erfaringer fra standardvilkår til 

godkendelsespligtige virksomheder, hvor virksomhederne ikke nødvendigvis passer til 

standardvilkårene. Det giver mere arbejde til sagsbehandleren, når hun/han skal argumentere for at 

fravige fra standardvilkårene.  

 

Fordelen ved et paradigme er derfor, at man kan bruge paradigmerne og vilkår når virksomheden 

passer til skabelonen og fravige, når virksomheden afviger.  En anden fordel ved paradigmer er, at 

de ikke kræver lovændringer, ligesom standardvilkår som skal indarbejdes i en bekendtgørelse.  

 

Ulempen ved paradigmet er, at man ikke opnår en lige så stor ensartethed, som ved standardvilkår. 

Men idet alle virksomheder skal have en individuel vurdering, så vil man aldrig opnå total 

ensartethed i vilkårene i og med at virksomhederne er forskellige. Ligeledes er de afløbssystemer og 

renseanlæg, som transporterer og renser virksomhedernes spildevand forskellige, hvilket vil give 

forskellige vilkår tilpasset lokale forhold. 

 

Der var interessenter der foreslog selvregulering til gruppe 2 virksomheder. Selvreguleringen kunne 

f.eks. være, at virksomheden var miljømærket og blev kontrolleret af Miljømærkesekretariatet.  Hvis 

virksomheden overholder miljømærkeordningens retningslinjer og bibeholder mærkningen, kan 

kommunen nøjes med et vilkår om, at de skal have besked, hvis virksomheden udgår af ordningen. 

Det vil naturligvis være nødvendigt at vurdere om det ønskede miljømærkes krav er relevante i 

forhold til tilledning af spildevand til offentlig kloak. Alternativ selvregulering kunne være, at 

virksomhederne selv indrapporterer målte spildevandsmængder og koncentrationer på udvalgte 

stoffer i en database, som derefter udstikker standardvilkår på baggrund af data og som sender en 

alarm til virksomhed og myndighed når data ikke indrapporteres til tiden eller vilkårene 

overskrides. Der var ikke enighed om dette forslag. 

 

Forslag til virksomhedstyper med spildevand af en type, hvor paradigmer vil være relevante: 

 
 Tandlæger 

 Vaskepladser 

 Vaskehaller 

 Olie-/benzinudskillere herunder coalecensudskillere og med omløb 

 Autoværksteder 
 Påfyldningspladser 

 Tilladelser til olie-/benzinudskillere som fritages fra kommunal tømningsordning 

 Parkeringspladser 

 Grundvandssænkninger på ikke kortlagte ejendomme 

 Afværgeboringer 

 Frisører 

 

Listen er ikke udtømmende. Grontmij vurderer, at det vil være nødvendigt at arbejde videre med 

listen og opstille kriterier for udvælgelse af spildevandstyper, der eventuelt kunne udarbejdes 
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paradigmer for. Derudover vil der være enkelte virksomheder indenfor de forskellige brancher, som 

pga. særlige spildevandsforhold vil falde i en anden kategori. Flere interessenter pegede på, at man 

med fordel også kunne udarbejde paradigmer for nedsivningsanlæg og udspredning af spildevand. 

 

En ny vejledning med paradigmer til udvalgte brancher vil give ensartede regler, men bør også være 

fleksibel, så ny viden og teknologisk udvikling om fx ABC vurderinger og renseteknologier slår 

hurtigt og bredt igennem. Hvis paradigmerne fremgår af en bekendtgørelse, vil det være sværere at 

opdatere paradigmerne efterhånden som ny viden fremkommer. Paradigmer og afgrænsning af 

virksomhedstyper, som egner sig til paradigmer, kan eventuelt fastlægges gennem samarbejde 

mellem EnviNa Øst og Vest. 

 

Interessenterne diskuterede to muligheder for at udvikle paradigmer. Enten kunne kommunerne 

nedsætte en arbejdsgruppe eller også kunne arbejdet udføres af en rådgiver. Fordelen ved at bruge 

en kommunal arbejdsgruppe er et stort kendskab til opgaven og at mange paradigmer allerede er 

udført i kommunalt regi. Desværre mangler kommunale medarbejder ofte tid og det kan være svært 

at koordinere arbejdet over store afstande. En rådgiver kunne arbejde hurtigere og kan indsamle 

viden og paradigmer fra kommuner og brancheforeninger, men det vil være en dyrere løsning.   

 

Interessenterne konkluderede, at det var mest fordelagtigt, hvis en rådgiver udarbejder udkast til 

paradigmer, mens kommunerne aktivt indgår i og kommenterer arbejdet og leverer viden om 

eksisterende praksis samt eksisterende paradigmer. 

 

3.1.3 Kategori 3, anmeldelse/aftaler 

Kategori 3 omfatter spildevand af miljømæssigt mindre betydning.  Virksomhederne kan med 

fordel nøjes med en anmeldelse af en spildevandsudledning eventuelt på et elektronisk skema eller 

skabelon. Det skal derigennem være muligt at borgeren/virksomheden foretager en anmeldelse, 

frem for praksis i dag, hvor en sagsbehandler udarbejder en tilslutningstilladelse til udledninger 

uden miljømæssige væsentlige risici. Man kunne også forestille sig at anmeldelsen foretages i et it-

system, som selv genererer en tilladelse, hvis virksomhedens data viser, at anmeldelsen er 

ukompliceret. Det svarer lidt til straks-godkendelser som kendes fra forvaltning af landbrug og 

vildt. En landmand kan indsende en elektronisk ansøgning om tilladelse til at skyde f.eks. duer, der 

er i gang med at ødelægge høsten. Landmanden modtager øjeblikkeligt tilladelse til at skyde duerne, 

hvis forudsætningerne for tilladelsen foreligger. 

 

I anmeldelsen forpligter man sig til at overholde specificerede regler, rammer og/eller vilkår for 

tilledningen, som skal være branchevist veldefinerede. Anmelderen skal også gøres opmærksom på, 

at eventuelle ændringer skal meddeles myndigheden. 

 

Fordelen med anmeldelser af miljømæssigt mindre betydende tilslutninger er, at sagsbehandlerne 

kan bruge tiden på de mere komplicerede tilladelser med mere kritiske tilledninger. Ulempen ved 

anmeldelser er, at enkelte virksomheder måske glemmer eller decideret undlader at oplyse vigtige 

detaljer omkring spildevandsmængder og indhold eller simpelthen misforstår spørgsmålene. Da 

kommunerne har tilsynspligten med tilladelserne bør de udføre en form for stikprøvekontrol eller 

tilsyn med faste intervaller. Disse tilsyn vil opklare eventuelle misforståelser.  

 

Der blev udarbejdet en liste over virksomheder, som med fordel kunne indgå i en anmeldeordning: 

 
 Restaurant, bageri, Take away, pizzariaer og lign. med fedtudskiller 

 Virksomheder med husholdningslignende spildevand 

 Containerpladser 

 Kunstgræsbaner 

 

Listen er ikke udtømmende. Det skal fastlægges hvilke brancher og områder, som egner sig til 

anmeldelser, det vil sige forudsat der er tale om udledning af mindre miljømæssig betydning. 
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Grontmij vurderer, at enkelte virksomheder fra kategori 2 med fordel kan overføres til kategori 3, 

f.eks. frisører og parkeringspladser. Derudover vurderer Grontmij, at virksomheder med 

husholdningslignende spildevand, f.eks. skydebaner, legeland etc. kan indgå i anmeldeordning. 

 

Flere interessenter nævnte at anmeldeprincippet også kunne gælde tagvand og sanitært spildevand 

til samletanke.  

 

 

Reduktion af sagsbehandlingstid 

Der er eksempler på endog meget lang sagsbehandlingstid, til gene for virksomheder og 

forvaltningen i kommunerne. De sagsbehandlere der var med til workshoppen ønsker at bruge 

mindre tid på at forvalte de sager, der reelt er uden betydning for miljøet, og at kunne anvende 

ressourcerne på de mere krævende opgaver. Med forbehold for store variationer mellem 

kommunerne, så anslog de at sagsbehandlingstiden på opgaver, der kunne løses som 

ekspeditionssager eller håndteres ved ”straks tilladelser”, kan halveres uden at gå på kompromis 

med miljøet. Paradigmer vurderes også at kunne nedbringe sagsbehandlingstiden væsentligt. 

 

Som eksempel har Københavns Kommune forsøgt at erstatte tilladelser med aftaler for 

tilslutningstilladelser for vaskehaller, men det gav væsentlige juridiske udfordringer. Det er bl.a. 

ikke muligt at basere en håndhævelse på en aftale. Aftaler blev derfor ikke berørt yderligere. 

 

 

Workshop om regelforenkling i marts 2013 – Hvordan opnår vi den regelforenkling alle drømmer om? Deltagerne 

udarbejdede forslag til handleplaner, som de mener, vil kunne skabe et forenklet regelsæt.  Paradigmer, anmeldelser, – 

lettelser for virksomhederne og i forvaltningen – uden at gå på kompromis med miljøet. 

 

 

 

 

 

3.1.4 Handleplan for arbejdet  

 

Interessenterne foreslog en handleplan for arbejdet med at opdele virksomhederne i kategorier og 

udarbejde dertil hørende paradigmer. Handleplanen ses i bilag 3. 
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4. Forslag til 
forvaltningsværktøjer 

De kendte og anerkendte udfordringer i forhold tilslutningstilladelser (beskrevet i kapitel 2) kan 

delvist afhjælpes ved at indføre et centralt drevet og vedligeholdt system til håndtering af 

videndeling, brancheparadigmer og eksempler på best practise branchevist.  

 

Nærværende afsnit er baseret på interessenternes og Grontmijs ideer, prioriteringer og diskussioner 

omkring definitioner og kravspecifikation for et velfungerende forvaltningsværktøj og tilhørende 

database.  

 

Et grundlæggende ønske er inspiration fra andre myndigheder, herunder også erfaringsdeling, 

hvilket vurderes som meget vigtig. Rationalet er, at sagsbehandlere vil arbejde hurtigere, mere 

ensartet og på højere niveau ved at se andre kommuners tilladelser, analyseresultater og 

undersøgelsesrapporter. Hvis samarbejde og kommunikation mellem kommunerne lettes, vil det 

medføre øget ensartetheden i tilladelserne landet over. En ensartet sagsbehandling i kommunerne, 

som er efterspurgt af industri og brancheforeninger. 

 

 

4.1 Database med informationer 

De kommunale sagsbehandlere giver udtryk for, at de ville have stor nytte af en database, hvor de 

kan se hinandens tilladelser, vurderinger etc. og få inspiration. En database kunne indeholde 

følgende elementer: 

 

 A, B, C-vurderinger 

 Bagatel- og grænseværdier 

 Tilladelser til tilslutning til kloak 

 Måledata og rapporter 

 Kendt decentral renseteknologi 

 

Lynettefællesskabet har oprettet en database på www.spildevandsinfo.dk, hvor nogle kommuner 

lægger deres tilladelser, målerapporter etc. ind. Tilsvarende lægger nogle kommuner også deres A, 

B, C-vurderinger ind i denne database. Andre initiativer er fx kemidatabasen på Key2Green og 

andre initiativer med at dele sikkerhedsblade, afgørelser, vilkår mm.  

 

Grontmij vurderer, at en database vil nedsætte sagsbehandlingstiden, da f.eks. A, B, C-vurderinger 

kræver meget tid på selv simple sager. En database med dette indhold vil øge erfaringsudvekslingen 

mellem kommunerne og betyde, at sagsbehandlingen bliver mere ens kommunerne imellem.  

 

4.1.1 Renseløsninger 

En database med inspiration til renseteknologi er interessant både for virksomheder og 

myndigheder. Virksomhederne kan få et overblik over eksisterende renseløsninger til deres 

specifikke problematiske spildevandsstrømme, og myndighederne kan se hvad teknologien kan 

bruges til og hvilke grænseværdier teknologien kan rense udvalgte stoffer ned til. Svanemærkning 

eller anden miljømærkning af anlæg bør også indgå, så kommunen kan vejlede virksomheden til at 
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vælge en miljørigtig teknologi. Både virksomheder og kommuner gav udtryk for, at en central 

typegodkendelsesordning af renseteknologi ville gøre sagsbehandlingen hurtigere for virksomheder, 

der selv kan slå standard renseteknologier op og/eller blive henvist til renseteknologi af 

kommunens sagsbehandler.   

 

Under workshop om teknologi og innovation nævnte flere interessenter, at ny teknologi kan 

verificeres via ETV (environmental technology validation), som er en international ordning - den 

danske underafdeling hedder Dan ETV. En anden løsning kunne være Fornyelsesfondens garanti 

for ny teknologi, som stiller en økonomisk garanti for en ny teknologi i et antal år, dvs. en form for 

forsikringsordning for de kunder, som løber en risiko ved at købe ny teknologi. 

 

Teknologiudviklingsvirksomheder, der udvikler renseteknologier, påpegede vigtigheden i, at 

ordningen ikke spærrer for, men tværtimod fordrer innovation. Virksomhederne ønsker, at det skal 

være nemmere at få tilladelse til at afprøve nye metoder og at kommunerne er åbne for at afprøve 

nye renseteknologier. Flere deltagere påpegede, at det tog lang tid at opnå tilladelse til at afprøve ny 

teknologi i fuld skala. Desuden skulle ny teknologi accepteres af hver enkelt kommune, hvilket 

virker meget tungt for virksomhedernes repræsentanter. De ønskede, at der var en central instans, 

der godkendte teknologien én gang for alle. Der var generelt opbakning til at lovgivningen skal være 

fleksibel nok til at ny teknologi i højere grad  kan afprøves før godkendelse. 

 

4.1.2 A, B, C-vurderinger og grænseværdier 

En af de mest sagsbehandlingskrævende procedurer er A-, B-, C-vurderinger.  A-, B-, C-vurderinger 

bør fremgå af datablade eller i en central database, som styres og ajourføres jævnligt af en 

overordnet institution, f.eks. Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, KL eller lignende.  

 

Vurderingerne skal være uvildige og ensartede for at bidrage til ensartet forvaltning landet over. Det 

er nødvendigt med A, B, C-vurderinger og grænseværdier for flere stoffer end der er i dag. Listen 

med A-, B-, C- vurderinger er meget begrænset i ”Tilslutning af industrispildevand til offentlige 

spildevandsanlæg” og der mangler grænseværdier for mange almindeligt forekommende stoffer i 

spildevand. Det er dyrt for virksomhederne at hyre konsulenter til vurdering af organiske stoffer og 

kun de største virksomheder har medarbejdere, som kan vurdere stofferne. Mindre virksomheder 

har ikke ressourcer til at foretage vurderingerne, som derfor overdrages til kommunernes 

sagsbehandlere. Det tager lang tid for sagsbehandlerne at vurdere de organiske stoffer. Dertil 

kommer, at sagsbehandlerne og virksomhederne i forskellige dele af landet ender med at vurdere de 

samme stoffer og måske kommer frem til forskellige resultater afhængigt af de fundne kilder til 

information. En fælles database med A, B, C-vurderinger ville i højere grad sikre ensartethed af 

afgørelser og reducere sagsbehandlingstid.  

 

I spildevandsvejledningen er der grænseværdier for udvalgte stoffer og parametre. Kommunerne 

skal selv sætte krav til afledning for alle relevantestoffer/parametre. Kommunerne er begrænsede af 

de manglende grænseværdier for gængse stoffer, og den sagsbehandlingstid de bruger på at 

fastsætte grænseværdier for helt almindeligt forekommende stoffer er unødvendig. Ulempen ved  

landsdækkende grænseværdier er, at enkelte kommuner stadig skal vurdere om  grænseværdierne 

er passende i forhold til de specifikke forhold på renseanlægget, men opgaven er dog reduceret til 

dette lokale forhold. 

 

Nogle af deltaerne udtrykte ønske om grænseværdier for A-stoffer, som ikke kan undgås i 

spildevand, på samme måde som grænseværdien for olie, som er et A-stof. Det kan f.eks. være 

medicinske stoffer, som udledes gennem patienter eller andre stoffer, som ikke kan substitueres. 

Fordelen ved flere grænseværdier for A-stoffer er, at de kan reguleres, når de nu ikke kan undgås. 

Der er naturligvis en risiko for, at A-stofferne ikke substitueres eller udfases, når der først er 

opstillet en grænseværdi.  
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Der foreligger allerede en række A, B, C-vurderinger på www.spildevandsinfo.dk. Vurderingerne er 

foretaget af kommunale sagsbehandlere og lagt ud til inspiration for andre sagsbehandlere og 

interessenter. Vurderingerne er ikke kvalitetssikret af uvildige eksperter eller tidssvarende, hvilket 

er en af de få væsentlige ulemper ved systemet. Der er i øjeblikket tiltag for at udbrede kendskabet 

til hjemmesiden og få flere kommuner til aktivt at bruge systemet og bidrage med at lægge 

oplysninger ind. Derudover kan man overveje, om der skal være en kvalitetssikring af 

vurderingerne, f.eks. af en central myndighed eller et uafhængigt forskningsinstitut.  

 

Bilvaskehallernes samarbejde med DHI og Miljøstyrelsen var en stor succes, og der er nu en 

hjemmeside med vurderinger, som alle kan bruge. Samarbejdet har medført renere teknologi, idet 

hovedparten af vaskekemikalierne til vaskehaller nu er uden A-stoffer. Når vurderingen foreligger, 

stiller kommunerne krav om udfasning af A-stoffer, hvilket fører til substitution af stofferne. 

 

 

4.2 Elektronisk sagsbehandling via centralt forvaltningsværktøj 

I afsnit 4.1 er der skitseret mulighed for en database med inspiration, så virksomheder og 

myndigheder kan se hinandens tilladelser og A, B, C-vurderinger etc. Flere interessenter foreslog, at 

databasen skulle udvides med et forvaltningsværktøj. Forvaltningsværktøjet skulle give 

virksomheder mulighed for at anmelde deres spildevand og eventuelt få en tilladelse via 

forvaltningsværktøjet. Nogle mener, at det vil lette sagsbehandlingen vha. paradigmer og 

muligheden for at guide virksomhederne, så alle nødvendige oplysninger kommer frem. Andre er 

bange for at forvaltningsværktøjet bliver usmidigt og peger på erfaringerne fra Affaldsregistret og 

Miljøportalen.  

 

En forudsætning er, at forvaltningsværktøjet skal fungere for såvel små virksomheder som store. 

Specielt små virksomheder med knap så it-kyndige ejere skal også kunne bruge systemet. Der blev 

lagt vægt på, at systemet kun vil virke, hvis det allerede fra starten tænkes dynamisk. Der skal 

løbende opdateres med nye stoffer, ABC vurderinger, vilkår/krav og typegodkendte 

renseteknologier. 

Nogle af deltagere mente, at forudsætningen for, at systemet har en berettigelse er, at det kan 

håndtere selv de mest komplicerede ansøgninger og tilladelser. Dette medfører for eksempel 

opdeling af spildevandet ift. brancher (se afsnit 3.1), mængder samt behov for en både lang og 

kompleks liste af stoffer (kemidatabase), som findes i spildevandet. Kategorisering af virksomheder 

efter branche og spildevandssammensætning afgør virksomhedens vej gennem systemet. 

Det sætter store krav til datagrundlaget, som løbende skal vedligeholdes, opdateres og udbygges.  

 

 

 

 

 

 

http://www.spildevandsinfo.dk/
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Workshop om forvaltningsværktøjer marts 2013 – Hvordan kan vi bruge IT og databaseløsninger til at opnå regelforenkling? 

Hvordan kan IT og databaser understøtte den grønne omstilling og mulighederne for mere innovation? Deltagerne kom frem 

til beskrivelse af indhold, og forslag til handleplaner for gennemførelsen af løsningerne.    

 

På sigt vil det være en fordel hvis systemet kan afgøre, om der er problematiske stoffer i 

spildevandet, vælge vilkår på den baggrund, præsentere en liste over typegodkendte decentrale 

renseløsninger til at håndtere problematiske stoffer og håndtere afgifter. Med dette værktøj kan der 

gives tilladelser med det samme efterfulgt af et egenkontrolprogram med indberetningspligt. 

Dermed opsamler databasen viden, virksomheder kan komme i gang med deres produktion og der 

kan komme et efterspil såfremt betingelserne var forkerte eller virkeligheden er en anden end 

forventet. 

 

I tilfælde af gråzoner, hvor systemet ikke automatisk kan afgøre ansøgningen, eller hvor der er 

forhold der falder uden for databasens indhold, skal systemet forberede en sagsbehandling i 

standard dokumenter med alle tilgængelige oplysninger til sagsbehandleren.    

 

Systemet skal endvidere kunne understøtte egenkontrollen, herunder håndtere indberetninger fra 

virksomheder, f.eks. resultater af målinger. På den måde opbygges en viden i systemet, så man kan 

trække oplysninger ud om forskellige brancher.  Systemet skal optimalt set også give besked ved 

overskridelser eller manglende indberetning af spildevandsdata. Dette vil afhjælpe det forhold, at 

mange kommunale sagsbehandlere bruger en stor del af deres sagsbehandlingstid på at minde 

virksomheder om, at de skal indberette målinger af spildevand etc.  

 

Systemet ville kunne understøtte en elektronisk anmeldeordning for de miljømæssigt 

uproblematiske tilslutninger og vil lette det arbejde, som sagsbehandlere har omtalt som 

samlebåndsarbejde. Eventuelt kan virksomheden/borgeren modtage en ”straks-tilladelse” direkte 

fra forvaltningsværktøjet, hvis en række kriterier er opfyldt. Strakstilladelser vil give 

virksomhederne en hurtig tilbagemelding med en tilladelse, afslag med betingelser for dette eller en 

besked om at ansøgningen er sendt til kommunens sagsbehandlere. Det skal undersøges hvilke 

brancher og vilkår, som det er praktisk at lade overgå til digital anmeldelsesordning. Det vil 

formodentligt være nødvendigt at gøre visse oplysninger obligatoriske for at sikre at alle nødvendige 

oplysninger altid er med.  

 

Kommunerne påpegede, at det ville være smart med en kobling mellem den elektroniske 

anmeldelse og kommunens eget GIS-system, så afstand til grundvandsinteresser, geologiske forhold 

i forbindelse med nedsivning etc. fremgår. En optimal løsning ville i den forbindelse være, hvis 
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anmeldeordningen kunne kædes sammen med den enkelte kommunes journaliseringssystem, så 

anmeldelserne journaliseres samtidig.  

Anmeldeordningen bør være ens for hele landet, så det er nemt og sikkert for virksomhederne.  

 

 

4.2.1 Forslag til de vigtigste funktioner i databasen 

 

Interessenterne tegnede en række forslag til funktioner og skærmbilleder. Nedenfor ses skematiske 

forslag til opbygning af systemet:  

 
1. Basisoplysninger f.eks. navn, adresse, ejerforhold, cvr-nr. og p-nr.  
2. Kort beskrivelse af virksomheden inklusiv kort over kloak 
3. Oplysninger om flow, temperatur, pH etc. Herfra skulle der være link til database med 

kloakoplande 
4. Oplysninger om kemikalier herunder mængder, koncentrationer etc. Herfra skulle der 

være et link til en stofdatabase med A, B, C-vurderinger og en database med 
renseløsninger 

5. Hurtig afgørelse af om der kan gives en straks-tilladelse (til simple udledninger uden stor 
miljømæssig betydning), standardvilkår for udvalgte brancher eller om en sagsbehandler 
skal tage stilling til udledningen (de mest forureningstunge virksomheder samt 
ansøgninger der ikke er omfattet af systemet). 

 

 

4.3 Drift, vedligehold og finansiering af database/forvaltningsværktøj 

 

Etableres en central landsdækkende database, skal den ikke kun opbygges men løbende 

vedligeholdes og kvalitetssikres. Det vil indebære en økonomisk byrde for den organisation, som 

har ansvaret for databasen. Specielt kvalitetssikringen kræver økonomiske ressourcer.  

 

Ressourcerne kan komme fra en central myndighed eller via brugerbetaling. Der kan indføres 

brugerbetaling på databasen for at skaffe midler til driften. Brugerbetaling vil dog være et problem, 

da kommunerne så skal betale for at se de tilladelser, målerapporter etc., som de selv har lagt ind. 

 

Virks0mhederne bør, som reglerne er i dag, komme med A-, B- ,C-vurderinger, som er 

fyldestgørende. Det kan være svært for mindre virksomheder. Virksomheder kunne også komme 

med et forslag og bagefter betale for en uvildig bedømmelse af en central fagligt kompetent enhed, 

fx forskningsinstitut. Det kan dog være en stor udgift for enkelte virksomheder.  

 

En central myndighed eller brancheforeninger kunne også afsætte penge til vurdering af stoffer hos 

brancher med mange små virksomheder. Fordelen ville være, at små virksomheder, der enkeltvis 

ikke har råd til A, B, C-vurderinger hos en rådgiver, kunne få vurderet de stoffer, som de alle bruger.  

Det skal i den forbindelse afklares, hvilke brancher der egner sig til dette forslag.  

 

Finansiering af A, B, C-vurderinger kunne være et system i stil med Oliebranchens Miljøpulje, hvor 

hver virksomhed betaler en procentdel af deres omsætning til en miljøpulje. Denne pulje skulle så 

bruges til A, B, C-vurderinger. Udfordringen med denne ide er, at det er administrativt tungt og 

kræver en organisation, der indkræver penge og administrerer dem. Fordelen er på den anden side, 

at alle brugere bidrager til finansieringen. 

 

 

4.4 Handleplan 

Gruppen udarbejdede et forslag til handleplan med delmål og aktører, som kan ses i bilag 2.   
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5. Forslag til innovation og 
teknologiudvikling 

Som en del af Naturstyrelsens overordnede strategi ønskes det at skabe forbedrede muligheder for 

anvendelse og udvikling af ny teknologi til decentrale renseløsninger med potentiale for et 

fremtidigt eksportmarked af knowhow og produkter. Tilsvarende vil der være miljømæssige fordele 

i at kunne adskille og genbruge vand og råstoffer fra spildevand. Dette kapitel er baseret på de 

holdninger og vurderinger, som blev foretaget af deltagerne i workshoppen. 

 

Gruppens formål var at vurdere eksisterende regelsæt, vejledning og procedurer omkring 

tilslutningstilladelser:  

 

 Hvor kan der skabes motivation for at etablere decentrale renseløsninger og hvorfor er det 
ikke sket?  

 Hvilke teknologier mangler og hvordan kan vi styrke forskning i disse?  
 Hvilke kendte teknologier findes og hvorfor er de ikke mere udbredte?  

 Hvordan kan lovgivning, regler og procedurer reformeres, så de i højere grad fremmer 
innovation og teknologiudvikling inden for decentrale renseløsninger.  

 

Dertil kommer overvejelser om økonomi i forhold til decentrale løsninger og eventuelt 

tilbagebetalingstider. Mulighederne for eksport af teknologi blev også drøftet. 

 

Interessenterne, der deltog i workshoppen valgte at fokusere på følgende områder: 

 
 Elektronikvirksomheder/metalforarbejdende virksomheder (udbredelse af teknologi 

mangler) 
 Hospitalsspildevand 

 Rensning af vand fra udvinding af skifergas/olie (teknologi mangler) 

 Brug af sekundavand (bør anvendes visse steder i stedet for rent drikkevand) 

 Rensning af vand fra minedrift efter sjældne jordarter fx på Grønland (teknologi mangler) 

 

Listerne er ikke udtømmende. 

 

Dette afsnit med forslag til innovation og teknologiudvikling er baseret på holdninger og forslag fra 

et bredt udsnit af interessenter fra kommunale sagsbehandlere, forurenende virksomheder, 

teknologiudviklere og vidensinstitutioner.  

 

For at drive teknologiudviklingen er en række muligheder drøftet, herunder muligheder inden for 

regelforenkling, økonomiske incitamenter med flere. Mulighederne gennemgås bl.a. i afsnit 5.4 

 

Det danske marked for renseteknologier er i nogle brancher begrænset i forhold til investeringerne i 

innovation. Nogle brancher i Danmark er ikke udbredte nok til, at det kan betale sig at investere i 

innovation. Det vil derfor være nødvendigt at overveje eksport. For at fremme eksport af 

renseteknologi kunne den eksisterende ”buy back” ordning overvejes. Ordningen udgør en aftale 

om, at når Danmark køber visse emner i fx USA, skal amerikanerne bruge samme beløb på at købe 

teknologi i Danmark. Så længe en sådan aftale er gældende, kunne man sælge teknologi til rensning 
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af spildevand fra f.eks. skifergas/olie eller hospitaler. Det forudsætter naturligvis, at 

samarbejdsparterne har brug for teknologien. 

 

 

 

Workshop om teknologier februar 2013 – Temamødet samlede et hold med særlig interesse for rammerne og mulighederne 

for teknologiudvikling. Deltagerne diskuterede bl.a. forslag til handleplaner for at nå frem til brancherelateret decentral 

spildevandsrensning. 

 

 

5.1 Hospitalsspildevand 

De aktuelle sygehusbyggerier betyder, at teknologi til rensning af hospitalsspildevand bør 

prioriteres højt, mens hospitalerne bygges/ombygges. Hvis der ikke etableres effektiv decentral 

spildevandsrensning inden hospitalerne er færdiggjort, vil det være meget omkostningstungt og 

vanskeligt at etablere efterfølgende 

 

Flere deltagere mente, at hospitalsspildevand bør renses ved kilden, da man ikke bør fortynde sig 

ud af problemet ved at blande hospitalsspildevandet med andet spildevand. Det giver mening at 

rense spildevandet eller udvalgte spildevandsstrømme tæt ved kilden, det vil sige ved hospitalet. 

Deltagerne mente, at kommunerne bør stille krav til rensning og/eller krav til spildevandets indhold 

af medicinrester, hormonforstyrrende stoffer, antibiotikaresistensskabende parametre etc.  

 

Natur- og/eller Miljøstyrelsen bør ifølge deltagerne følge op med vejledning om krav til sygehuse. 

Vejledningen bør løbende holdes opdateret. Nogle deltagere ytrede, at Natur- og/eller 

Miljøstyrelsen med fordel selv kunne administrere tilslutningstilladelser/udledningstilladelser til 

vanskelige spildevandsproducenter, som hospitaler udgør. Der var forskellige holdninger til at lade 

staten overtage kommunens opgaver mht. tilladelser til tilslutning af hospitalsspildevand. På den 

ene side har kommunerne typisk kun et enkelt sygehus hver, og sagsbehandlerne får ikke rutine i 

hospitalsspildevand. På den anden side samarbejder kommunerne i flere arbejdsgrupper om 

regulering af sygehusspildevand og kan derfor udveksle erfaringer og hjælpe hinanden. Der er 

nedsat flere arbejdsgrupper bl.a. i regi af KL.  

 

5.2 Udvinding af skifergas/olie 

Deltagerne i workshoppen oplyste at udvinding af skifergas og olie er en ny produktion, der giver 

problematisk spildevand. Der var forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan arbejde med 

problemstillinger og finde mulige renseløsninger. Deltagerne fandt, at de spildevandsproducerende 

virksomheder er oplagte som tovholder, da de har erfaring på området.. Videns- og 

forskningsinstitutioner, tekniske leverandører og relevante rådgivere kunne tilsammen udvikle nye 

renseteknologier i partnerskaber.  

 

Ny teknologi kan med fordel verificeres via DanETV (environmental technology validation). En 

anden løsning kunne være Fornyelsesfondens garanti for ny teknologi, som stiller en økonomisk 

garanti for en ny teknologi i et antal år, dvs. en form for forsikringsordning for de kunder, som løber 
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en risiko ved at købe ny teknologi. Producenten af renseteknologien Envotherm har tidligere 

anvendt Fornyelsesfonden. 

 

 

5.3 Elektronikvirksomheder/metalforarbejdende virksomheder  

Mindre virksomheder bortskaffer ofte deres spildevand som farligt affald til destruktion. Det er 

muligt at separere kemikalier, vand og tungmetaller, så alle tre komponenter kan genanvendes. Der 

er stort eksportpotentiale i teknologien, da der er mange af den type virksomheder i resten af EU.  

 

Det afhænger af virksomhedsstørrelsen, hvilken teknologi der er ”most feasible”. En mulighed (ikke 

kun i Danmark) er små (lavpris) anlæg, der behandler affaldsvæsker fra små virksomheder. Små 

metalforarbejdende virksomheder i Danmark skal i dag transportere deres affaldsvæsker til fx 

NORD (tidl. Kommunekemi), som vurderes at være en omkostningstung og uhensigtsmæssig 

løsning. Her ligger et potentiale for teknologiudvikling eller teknologitilpasning/-nedeskalering. En 

del af virksomhederne er allerede miljøgodkendt af kommunerne og deltagerne på workshoppen 

vurderede at de derfor ikke har intentioner om at ændre deres vaner med at bortskaffe spildevand 

som farligt affald. Der kan derfor sættes en kampagne i gang, hvor de økonomiske fordele belyses 

og/eller at kommunerne tager tilslutningstilladelserne op til revision og kræver renere teknologi 

og/eller BAT-løsninger. Processen kan accelereres og understøttes af partnerskaber om innovation 

gennem fx OPP, Programmet for Grøn Teknologi, Vandsektorens Teknologiudviklingsfond eller 

lignende. 

 

5.4 Drivere for decentrale renseløsninger                              

Ifølge deltagerne i workshoppen ønsker virksomhederne, at det skal være nemmere at få tilladelse 

til direkte udledning til recipient eller mulighed for at virksomheder kan lede renset spildevand til 

regnvandskloakken. Udledning til recipient sparer afledningsafgiften og vil dermed kunne 

finansiere et decentralt renseanlæg.  

 

Tilsvarende vil en differentieret betaling, fx via særbidraget, for afledning af spildevand være 

motiverende for at rense decentralt. Man kan forestille sig, at virksomheden får rabat på 

afledningen, hvis den renser til et bestemt niveau. I § 2 a, stk. 2, i Lov om betalingsregler for 

spildevandsforsyningsselskaber m.v. står: 

 

”For afledning af tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn betales 

ikke vandafledningsbidrag.” 

 

Med henblik på at kunne give rabat på afledning af renset spildevand til regnvandskloak kom der 

forslag om en lignende undtagelse, som nævnt i § 2 a, stk. 2. 

 

Desuden kom der forslag om grænseværdier, som fastlægger, hvornår der kan afledes renset 

spildevand til regnvandskloak uden vandafledningsbidrag. Det kunne f.eks. være 

vandkvalitetskravene eller PNEC-værdier. Desuden blev der i denne sammenhæng forslået at 

fastlægge grænseværdier for NPO, pH, saltkoncentration osv.  

 

Flere pegede også på, at det skal være lettere at få tilladelse til genanvendelse af vand.  

 

Der bør findes en balance mellem strukturelle og økonomiske incitamenter for decentrale 

renseløsninger. Deltagerne i workshoppen vurderede at myndighederne via skærpede krav kan 

drive en udvikling mod renere teknologi og udvikling og anvendelse af decentrale renseløsninger, 

mens det at skabe økonomiske incitamenter vil kunne drive denne udvikling uden skærpede krav. 

Kombinationen af disse vurderes sammen med oplysning at være den mest effektive driver for 

udvikling og anvendelse af decentrale renseløsninger. 
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5.5 Vandbesparelser 

Flere virksomheder pegede på, at genanvendelse af delvist renset spildevand med fordel kunne 

reducere virksomhedernes forbrug af råvand ved at blive genanvendt. Denne besparelse kan for 

særligt vandforbrugende virksomheder alene udgøre en rimelig tilbagebetalingstid. Dette kræver 

selvfølgelig at det er forsvarligt og muligt. 

 

 

5.6 Handleplan for arbejdet  

 

Der blev udarbejdet en liste over interessenter og et forslag til tidsplan med delmål, som kan ses i 

bilag 3. 
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6. Temadag om 
hospitalsspildevand 

Ved Naturstyrelsens opstartsworkshop var der et udtalt ønske om at afholde en temadag om de 

særlige udfordringer som hospitalsspildevandet giver. Emnet er særligt aktuelt i disse år, hvor der 

er mange hospitalsprojekter i gang og under planlægning i Danmark. Den 15. april 2013 afholdt 

Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og KL derfor en temadag, hvor 

målgruppen var projektchefer og nøglemedarbejdere med ansvar for spildevand i kommuner og 

regioner i forbindelse med de mange sygehusprojekter.  

 

Oplægsholderne fra Naturstyrelsen, KL, Hvidovre Kommune, Region Hovedstaden, 

Universitetshospitalet i Aarhus og Sundhedsministeriet redegjorde for den nuværende 

ansvarsfordeling, hvor kommunerne selv stiller vilkår og stiller krav til visse stoffer, og de 

redegjorde for, hvor udfordringerne og mulighederne ligger.  

 

Problemstillingerne blev på mange måder sammenfattet i et oplæg fra Hvidovre Kommune: 

Manglende krav til spildevand fra sygehuse gør at teknologiudviklingen ikke tager fart, og den 

manglende teknologiudvikling gør, at BAT (Best Available Technology) ikke bliver udviklet. Dette 

dilemma besværliggør kommunernes arbejde medkrav til f.eks. rensning af sygehusspildevand, når 

teknologierne ikke findes eller er veldokumenterede.  

 

Der er aktiviteter i gang for at bryde den onde cirkel med pilotanlæg i Århus og Herlev, men der 

mangler endnu resultater og mange hospitalsbyggerier er allerede igangsat i dag. Økonomien 

omkring decentral spildevandsbehandling i forhold til central behandling og forsyningsselskabernes 

eventuelle rolle blev også berørt.  

 

 

 
Arrangementet var velbesøgt, og ca. 80 deltagere blev opdateret på status og rammer for projekterne og fik lejlighed til at 

netværke og få svar på spørgsmål.   
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Bilag 1: Beskrivelse af processen for afholdelse af workshops 

Rationalet bag valg af workshop tilgangen og design af forløbet 

Forløbet med workshops er valgt for at høre interessenternes tilgang til emnet og få inspiration til at 

arbejde videre med problemstillingerne.  

 

Designet af dette projekt er tilrettelagt med henblik på samarbejdemed interessenterne. På at se 

muligheder, og åbne op for engagement, ved at inddrage dem i arbejdet med at finde løsninger.  

 

Ud over indsigten i de tekniske og administrationsmæssige kompetencer, har projektet arbejdet 

med en professionel tilgang til proces og facilitering. Forløbet blev tilrettelagt i tre-fire faser: 

 
I. Opstartsworkshop med interessenter i januar 2013. Formålet var at identificere og 

prioritere de største forbedringspotentialer, og tilrettelægge det videre forløb. Der deltog 
35 interessenter i mødet i Eigtveds Pakhus.    

II. Bearbejdelse af de muligheder, som interessenterne ved opstartsworkshoppen prioriterede 
højest. Det skete ved 3 temamøder afholdt i foråret 2013. Der deltog i alt ca. 30 
ressourcepersoner i de 3 workshops.  

III. Afholdelse af en temadag den 15. april 2013 om hospitalsspildevand. Dagen blev 
tilrettelagt efter et ønske formuleret på opstartsworkshoppen. Der kom 80 interessenter til 
temadagen.  

 

Opstartsworkshop med et udvalg af interessenter 

Op til den første workshop i januar 2013 inviterede projektet et bredt udvalg af personer med 

praktisk og direkte berøring med emnet. I kraft af partnerskabets netværk og viden om 

interessenter og interesseorganisation, fik vi samlet 35 personer til en heldags workshop i Eigtveds 

Pakhus.   

 

Workshoppen startede med en kort introduktion af projektet og for Naturstyrelsens mål og 

intentioner med forløbet. Efter at have sikret en fælles forståelse for problemstillingerne, blev 

deltagerne - i egenskab af ressourcepersoner - sat til at arbejde med at identificere de potentialer og 

muligheder, som, deltagerne fandt, kunne gøre den største positive forskel at arbejde videre med de 

næste måneder – sammen finde frem til de spor, der gav mest mening i grupperne. Der var en god 

stemning på mødet. Deltagerne var engagerede og meget motiverede for at komme med 

konstruktive bidrag til at skabe resultater.  

 

På baggrund af diskussionerne på opstartsworkshoppen blev tre emner udvalgt til videre 

behandling i en række mindre temamøder:  

 
 Regelforenkling og ensartet forvaltning 

 Teknologiudvikling, incitamenter og økonomi 

 Kravspecifikation til forvaltningsværktøj og database 

 

Disse mindre temamøder blev afholdt som workshops  hos Grontmij. Deltagerne blev inviteret på 

baggrund af deres deltagelse i den første workshop eller blev inviteret på opfordring af deltagere i 

den første workshop. 

 

Det kom også frem på opstartsworkshoppen at der var et behov for at arbejde med 

problemstillingerne med hospitalsspildevand, og det blev anbefalet at afholde en temadag i regi af 

Naturstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og KL. Temadagen er beskrevet i afsnit 6.   
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Eigtveds Pakhus januar 2013 – Workshoppen var tilrettelagt med henblik på at få 

deltagerne til at lytte til hinanden og se muligheder. Om formiddagen var grupperne 

sammensat på tværs af de traditionelle opdelinger, om eftermiddagen valgte deltagerne 

selv ind på det emne, de fandt mest givende. Der var højt energiniveau i rummet hele 

dagen. 

 

Organisering og design af de tre temamøder  

De tre temamøder blev gennemført efter samme model. Tilstede i rummet var 8-10 

ressourcepersoner med særlig viden, erfaring eller interesse for det specifikke emne, der blev 

behandlet på den enkelte workshop.  Der var enkelte nye deltagere, som ikke havde været med ved 

opstartsworkshoppen, men som blev anbefalet på opstartsworkshoppen, eller identificeret under 

forberedelserne af de enkelte workshops.  

 

Metodisk var tilgangen følgende: 

 
 Introduktion af deltagerne med fokus på den enkeltes interesse for emnet og på, hvordan 

hun/han måske vil kunne bidrage på mødet.  
 Kort præsentation af Naturstyrelsens projekt og introduktion til dagens tema, og 

baggrunden for den aktuelle workshop.  
 Afstemning af forventningerne til temamødet. ”Hvis I om en uges tid ser tilbage på dagens 

workshop og syntes det gik godt; hvad vil have været et rigtigt tilfredsstillende resultat af 
dagen i dag?” (Pre-sensing).   

 Første gruppearbejde i blandede grupper. Identifikation af de vigtigste indsatsområder 
indenfor temaet der behandles gennem brainstorm teknikker. Fremlæggelse i plenum og 
fælles prioritering af de 2-3 indsatsområder, hvor deltagerne mener en indsats kan skabe 
de største positive resultater, om som der skal arbejdes videre med i næste gruppearbejde.   

 Andet gruppearbejde, hvor deltager arbejder videre med at sætte mål, og fastlægge de 
aktiviteter der skal til for at opnå målene. Her har deltagerne valgt gruppe efter interesse 
eller viden om det udpegede indsatsområde. Mål og aktiviteter placeres på en tidslinje og 
skitsen til en handleplan. Barrierer bearbejdes med følgende tilgang: ”Hvad skal vi 
imødegå for at sikre at vi kan nå de mål vi har sat os?” 

 Præsentation og dialog i plenum om resultaterne af gruppearbejderne.  
 Det videre forløb af Naturstyrelsens projekt.  

 Evaluering af dagens resultater og af måden dagen var organiseret, processen.  

 

Møderne blev afholdt i lokaler som understøtter gruppearbejde og innovation, og der var sat 3,5-4 

timer af til hver workshop.   

 

Der blev lavet en præsentation med resume og billeder fra hver af de enkelte workshops, og 

udarbejdet et mødereferat, som blev sendt til deltagerne. Billederne i denne rapport stammer fra 

disse præsentationer.   
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Bilag 2 : Liste over deltagere 

Følgende organisationer deltog på en workshop eller temadagen eller begge dele: 

Arla Foods 

Comcon 

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk Industri 

Danske Kloakmestre 

Danske Regioner 

Danva 

DHI 

Envina øst/Envina Vest 

Envotherm 

EOF 

Esbjerg Kommune 

Fredericia Kommune 

Grontmij 

Grundfos 

Herlev Kommune 

Kommunekemi 

Kommunernes Landsforening 

KTC 

Københavns Kommune 

Køge Kommune 

Landbrug & Fødevarer 

Miljøstyrelsen 

Naturstyrelsen 

Novo Nordisk 

Oliebranchens EOF 

Orbicon 

Region Midt 

Rudersdal Kommune  

Statoil 

Sundhedsministeriet 

Teknologisk Institut 
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Bilag 3: Handleplaner udarbejdet på workshops  

Workshop om regelforenkling og ensartet forvaltning 

Interessenterne foreslog nedenstående handleplan for arbejdet med at opdele virksomhederne i 

kategorier og udarbejde dertil hørende paradigmer. Arbejdet vurderes af deltagerne at kunne 

gennemføres på en periode på 1½ år. 

 

Rådgiver udarbejder forslag til lister over brancher/renseløsninger som egner sig til paradigmer og 

anmeldeordning.  

 

Alle kommuner kommenterer listerne og indsender deres paradigmer/skabeloner samt oplysninger 

om hvor mange virksomheder de har af dem som er på listerne.  

 

Rådgiveren udarbejder forslag til paradigmer på baggrund af de eksisterende paradigmer indsendt 

af kommunerne og KL, som leverer tilbagemeldinger om paradigmerne til rådgiveren.  

 

Kommunerne sender forslag til paradigmer i høring hos kommunerne DI og brancherne. Efter at 

høringsfristen er slut, kan høringssvarene indarbejdes. 

 

Workshop om forvaltningsværktøjer 

Gruppen udarbejdede en mulig handleplan med delmål og aktører:  

 

Forudsætningen er at regelforenklingen gennemføres og lovgivningen opdateres samt nye 

procedurer og vejledninger udarbejdes.  

1.år: Følgende udarbejdes: 

 Paradigmer 

 Grænseværdier og bagatelgrænser 

 Kategorisering af virksomheders spildevand 

 Erfaringsopsamling (A, B, C-vurderinger, paradigmer, 
spildevandsinfo.dk etc.) 

 

Følgende deltagere foreslås: 

 Kommunerne herunder KL og Envina 
 Virksomhedsrepræsentanter herunder DI, brancheorganisationer, 

EOF 
 Fødevarer og Landbrug 

 Spildevandsteknisk forening og Danva 

 Vidensvirksomheder og rådgivere, f.eks. DHI og TI 

 NGO 

 

Derudover nedsættes arbejdsgruppe(r), der skal arbejde med følgende: 

 Udvikle system (afgrænsning og mål) 

 Flowdiagrammer f.eks. til A, B, C-vurderinger 

 Definere kravspecifikation 

 Definere udbud 

 

En styregruppe med ca. 7 af de følgende deltagere foreslås: 

 Kommunerne herunder KL og Envina 
 Virksomhedsrepræsentanter herunder DI, brancheorganisationer 

 Organisationer 
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Rådgivning kan indhentes efter behov. 

2.år: 
 Udbud og udvikling af systemet 

 Test og justering af systemet 

 

Testparter og rådgivning kan indhentes efter behov. 

 

Workshop om innovation og teknologiudvikling 

EU-Kommissionen forventes at komme med forslag vedr. genanvendelse af vand i 2015. 

Interessenterne foreslog på den baggrund at den danske stat udarbejder  forslag til krav til 

vandgenbrug  til EU. Det omfatter bl.a. kvalitetskrav til vandet, forslag til teknologi, barrierer, 

kontrol. Eventuelt forslag om max. footprint, hvilket betyder krav til maksimalt vandforbrug per 

produceret enhed. 

 

Interessenter: 

 GTS institutter 

 Sundheds/fødevaremyndigheder 

 Fødevarevirksomheder  
 Landbrug 

 Teknologivirksomheder 

 Vandselskaber 

 Kommuner 

 

Metode: 

2013: 

1. Arbejdsgruppe defineres 
2. kortlægge eksisterende viden og grundlag for krav 
3. Teknologiscreeningsfase, hvor følgende afklares: teknologi og know 

hov samt gap mellem fødevaresikkerhed, teknologi og almindelig 
sundhed 

2014: 

4. pilotforsøg, forskning, dokumentation af metoder 
5. Forslag til EU krav defineres 

 

Organisering:  Følgende forventes at deltage: 

 

 DTU 
 KU (tidligere KVL) 

 Teknologisk Institut 

 DHI 

 Carlsberg 

 Arla 

 Danish Crown 

 Vandselskaber 
 Landbrug 

 Grundfos 

 Envotherm 

 Alfa Laval 
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