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Vedrørende krav til forurenende stoffer i udledningstilladelser   
      
Vejdirektoratet har den 6. april 2010 anmodet om en udtalelse om, hvilke 
krav, der kan stilles til udledning af vejvand fra regnvandsbassiner på bag-
grund af reglerne i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav og krav til udled-
ning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
 
Naturstyrelsen kan bekræfte, at ovennævnte bekendtgørelse ikke finder 
anvendelse på tilladelser til udledninger af forurenende stoffer fra alminde-
ligt belastede separate regnvandsudledninger. Det vil sige, at der ikke i be-
kendtgørelsen er krav om, at der i en udledningstilladelse skal fastsættes 
krav til koncentrationen af stofferne i udledningen baseret på beregning, der 
viser, at miljøkvalitetskrav for det vandområde, der udledes til, kan opfyldes.  
 
Baggrunden herfor er, at stoffer, der udledes fra almindeligt belastede sepa-
rate regnvandssystemer, generelt stammer fra diffuse kilder, det vil sige 
flere forskellige og spredte kilder, hvor regulering ikke kan ske overfor den 
enkelte kilde, der bidrager til udledningen. 
 
At udledninger af forurenende stoffer fra almindeligt belastede separate 
regnvandssystemer ikke er omfattet af bekendtgørelsen er derimod ikke 
ensbetydende med, at udledningerne ikke skal reguleres. Uanset udlednin-
gens karakter skal miljøkvalitetskrav kunne opfyldes i det vandområde, der 
udledes til. Reguleringen vil som nævnt blot ikke skulle ske ved udlederkrav 
med koncentrationer fastsat baseret på opfyldelse af miljøkvalitetskrav, men 
kan f.eks. ske ved funktionskrav til udformning af afløb fra regnvandssyste-
mer baseret på bedste tilgængelige teknik og anvendelse af bedste miljø-
mæssige praksis med henblik på at nedbringe udledning af suspenderet og 
organisk stof og den hydrauliske belastning af vandområder mest muligt.  
 
I det omfang det generelt viser sig, at miljøkvalitetskrav for forurenende stof-
fer ikke kan opfyldes i vandområder efter udledning fra separate regn-
vandssystemer, vil der skulle iværksættes en mere generel indsats, der 
udmøntes ved foranstaltninger, der fastlægges på nationalt niveau eller 
f.eks. på EU-niveau, ved produkt- og anvendelsesregulering eller i kommu-
nale handleplaner efter en national strategi. Vurdering af om der er behov 
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for en generel indsats, vil komme til at ske i forbindelse med vandplanlæg-
ningen. 
 
For udledninger af regnvandsafstrømning kan der dog, uanset om der er 
konstateret et generelt behov for indsats, være behov for specifikke foran-
staltninger, såfremt udledningen er årsag til, at miljømålet for vandområdet 
ikke kan opfyldes. 
 
Naturstyrelsen kan afslutningsvis bekræfte, at regnvandsafledning fra veje 
og motorvejes regnvandsbassiner anses for at være ’almindelige belastede 
separate regnvandsudledninger’, når der ikke er tilsluttet andre kilder til af-
løbssystemet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jens Brøgger Jensen 
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