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Vejledning om VVM reglerne vedr. rensningsanlæg og anvendelse af spildevandsslam til
jordbrugsformål
Anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål er reguleret i bekendtgørelse om anvendelse af
affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen).
Da rensningsanlæg er opført på VVM bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12c opstår spørgsmålet om,
hvordan bortskaffelse af slam fra rensningsanlæg skal behandles efter VVM-reglerne.
Etablering eller ændringer og udvidelser af rensningsanlæg kan derfor være VVM pligtige, hvis
etableringen, ændringen eller udvidelsen må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.
Med hensyn til rensningsanlægs håndtering af spildevandsslam, fx ved bortskaffelse til
jordbrugsformål, indebærer dette, at VVM-redegørelser og -screeninger i forbindelse med etablering,
udvidelse eller ændringer af et rensningsanlæg skal inkludere en redegørelse for og en vurdering af
rensningsanlæggets tiltag i relation til bortskaffelse af spildevandsslammet.
Ved overdragelse af slam med henblik på udbringning af slammet på tredjemands markarealer skal
VVM-redegørelserne og –screeningerne ikke forholde sig specifikt til arealet, men til de miljømæssige
konsekvenser af bortskaffelse via udbringning generelt, herunder bl.a. med udgangspunkt i de specifikke
miljømæssige regler herfor. Det betyder, at der skal redegøres for de forventede mængder af slam, og
hvilke indholdsstoffer det forventes at indeholde. Det skal desuden anføres, hvilke generelle
miljømæssige problemer udbringning til jordbrugsformål af dette slam kan have, samt redegøres for, at
udbringningen skal overholde de generelle regler på området, som har til formål at forebygge
miljømæssige problemer ved slamudbringning, og at udbringningen derfor ikke kan antages at ville
medføre væsentlig påvirkning af miljøet.
Redegørelsen i forhold til bortskaffelse af slammet inkluderer ikke, om der findes natur, herunder Natura
2000-natur, nær arealerne, som konkret vil kunne påvirkes af en udbringning af slammet. Spørgsmålet
om vurderingen af virkningen på de konkrete arealer, herunder på naturnære arealer, sker efter den
øvrige lovgivning, herunder efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 3.
Senere ændringer i aftalerne om aftagere af slammet kan ikke begrunde fornyet VVM-screening som en
ændring af rensningsanlægget, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14 og VVM-direktivets bilag II,
pkt. 13.

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen) indebærer bl.a.,
at der ved indgåelse af aftale om levering af spildevandsslam til bruger, skal sendes en kopi af
leveringsaftalen, deklaration samt kort med angivelse af, hvor affaldet forventes udspredt, til
kommunalbestyrelsen i brugers kommune, jf. slambekendtgørelsens § 13, stk. 4. Det giver
kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere, om udbringning er miljømæssigt forsvarlig, herunder
at vurdere, om bruger kan overholde de anvendelsesbegrænsninger, der er fastsat i slambekendtgørelsen af hensyn til beskyttelsen af grundvandet og miljøet i øvrigt. Kommunalbestyrelsen kan i
givet fald gribe ind med påbud eller forbud, hvis anvendelsen kan give anledning til ikke
uvæsentlige gener eller forurening eller medfører forurening eller risiko herfor, jf.
slambekendtgørelsen § 32.
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