
Besvarelse af spørgsmål under 1. behandling 
 
Borgernes mulighed for at spare op til en ny kloakløsning, når der ikke er planlagt for dette i 
spildevandsplanen, og når en kloakløsning først kommer i tillæg til spildevandsplanen på et 
senere tidspunkt. 

Administrationen, i samarbejde med Vand og Affald, arbejder ud fra en procesplan, hvor det 
må forventes at der går minimum 18 til 24 måneder fra start af projekt til udløb af frist for 
lodsejerne.  
Vi har for at imødegå udvalgets ønske om at være orienteret inden et projekt starter op ind-
lagt en orientering af udvalget. Orienteringen vil indeholde oplysninger om det område som 
vil blive berørt, for at udvalget dermed kan imødegå eventuelle bekymrede borgere som kon-
takter udvalgsmedlemmer.  
Procesplan for planlægning af tiltag: 
VA - Orientering af Svendborg Kommune.  
Svb -  Orientering af Udvalget for Miljø og Natur. 
VA - Kontakt til borgere i oplandet for at kunne udarbejde den bedste løsning. 
Svb - Udarbejder tillæg til spildevandsplanen til den valgte løsning. 
 Tillæg sendes i høring. 
 Evt. afholdelse af borgermøde. 
 Tillæg vedtages. 
VA - Der udarbejdes udbud. 
Svb - Information om projektstart sendes til berørte lodsejere, brevet betragtes som 

varsel om ændring af kloakeringsløsningen for deres ejendom. 
VA - Udfører den valgte løsning. 
 Ansøgning om udledningstilladelse til den valgte løsning. 
Svb -  Udarbejder udledningstilladelse til den valgte løsning. 
VA - Projektet færdigmeldes til Svendborg Kommune. 
Svb -  Fremsender indskærpelse til lodsejere om at koble på den nye kloakløsning, 

brevet betragtes som påbud om ændring af kloakeringsløsningen på deres 
ejendom. 

 Lodsejere får en frist på 5 måneder til at koble til den nye løsning. 
På denne måde vil et eventuelt borgermøde kunne tematiseres til at kunne give borgerne de 
bedste svar for lige netop deres område og ejendom. 
 
Kan kommunen som myndighed påbyde forsyningen handlepligt i et udpeget område? 

Efter lovens § 32 b, stk. 4, har kommunalbestyrelsen mulighed for at påbyde et spildevands-
forsyningsselskab at forsyne et givent område (som ikke allerede er kloakeret). Påbuddet vil 
kunne indeholde afgørelse om omfanget af forsyningspligten. Dvs. at påbuddet skal forholde 
sig til det geografiske område, der ønskes forsynet. Herefter skal selskabet selv foretage en 
vurdering af, hvordan påbuddet bedst opfyldes.  
Bestemmelsen kan ikke anvendes til at påbyde ændringer i kloakeringsprincipper for 
allerede kloakerede områder. 



En kommunalbestyrelse kan ikke påbyde spildevandsforsyningsselskaberne opgaver eller 
forsyning i andre områder, end det der fremgår af spildevandsplanen. (eller kommer ind via 
tillæg) 
Ændringer i allerede kloakerede områder skal ske med en gensidig aftale mellem kommu-
nalbestyrelsen og spildevandsforsyningsselskabet gennem spildevandsplanen eller det kan 
komme ind via tillæg.  
Påbud om kloakering i ukloakerede områder eller ændring i allerede kloakerede områder fx 
af fælleskloak til afkobling af regnvands-løsninger må ikke pålægge spildevandsforsynings-
selskabet uforholdsmæssigt store byrder, som selskabet ikke vil kunne opfylde økonomisk 
eller praktisk. 
Der eksisterer ikke en lovhjemmel som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at bestem-
me hvornår et spildevandsforsyningsselskab udfører et projekt, ud over den fastsatte ramme 
i spildevandsplanen. 
 
Kan kommunen gennem spildevandsplanen pålægge Vand og Affald’s renseanlæg at rense 
spildevandet ud over fastsatte krav i spildevandsbekendtgørelsen? 

Svendborg Kommune skal som myndighed, give virksomheder, renseanlæg og vandværker 
m.m., miljøgodkendelser og spildevandstilladelser til en produktion/aktivitet, hvormed der er 
tilladelse til at forurene til en vis grænse. 
Denne grænse er bestemt af miljøstyrelsen, som udarbejder vejledende grænseværdier for 
hhv. forurenende stoffer til luften og vandmiljøet, og for støj.  
Disse grænseværdier er fastsat i diverse love og bekendtgørelser, som kommunerne skal 
følge.  
Grænseværdier kan kun skærpes, hvis det kan dokumenteres, at der er en væsentlig lokal 
gene for omgivelserne og hvis det er økonomisk proportionalt, at iværksætte den fornødne 
foranstaltning. 
Ligeledes kan grænseværdierne lempes, hvis det at overholde grænseværdierne ikke giver 
nogen særlig gevinst, i forhold til en væsentlig økonomisk belastning for virksomheden. 
Kommunen kan ikke stille yderligere vilkår, end dem der er angivet i love og bekendtgørel-
ser. Dvs. at vi eksempelvis ikke kan sætte grænser for et stof, der ikke er lavet lovgivning for 
(der skal være lovhjemmel til indgrebet). 
En stor del af miljølovgivningen styres af EU-direktiver, således at der skabes relativt ensar-
tede regler overfor de enkelte virksomheder indenfor EU. Indenfor industrien styres udvik-
lingen på miljøbeskyttelsesområdet af BAT-konklusioner (Best Available Technology). I takt 
med, at der bliver udarbejdet BAT-konklusioner for en industri, skal myndigheden sørge for, 
at revurderer virksomheders miljøgodkendelser og spildevandstilladelser, så BAT er indar-
bejdet heri.  Virksomheder har 4 år til at få implementeret BAT fra den dato de er gældende. 
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