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Høringssvar, udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v..  

Deres j.nr. NST-4400-00008. 

 

Naturstyrelsen har den 29. juli 2013 sendt udkast til bekendtgørelse om spildevandstilla-

delser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 i offentlig høring. 

 

Vi bemærker, at udkastet vil have vidtgående og formentlig utilsigtede konsekvenser for 

den eksisterende organisering af fire kommunale tømningsordninger i Norddjurs og 

Syddjurs Kommuner.  

 

Reno Djurs I/S er et fælleskommunalt interessentskab med Norddjurs og Syddjurs Kom-

muner som interessenter og godkendt af tilsynsmyndigheden efter Styrelseslovens § 60. 

Reno Djurs I/S har i en lang årrække forestået og administreret tømningsordninger for 

bundfældningstanke, olie- og benzinudskillere, fedtudskillere og samletanke for de to 

kommuner. 

 

Med udkastet til ny spildevandsbekendtgørelse lægges der i kapitel 18 op til, at ordninger-

ne skal forestås og administreres af de enkelte kommuners spildevandsforsyningsselskab 

jf. særligt udkastets § 55, stk. 3. 

 

I høringsbrevet anføres der imidlertid ikke noget specifikt om tømningsordninger, men vi 

antager, at ændringen henføres til punktet ”Konsekvensrettelser”, hvor Naturstyrelsen 

anfører, at der er behov for at konsekvensrette spildevandsbekendtgørelsen i overens-

stemmelse med ændringen af Vandsektorloven i 2009. 

 

Imidlertid er tømningsordninger ikke en opgave, der efter Vandsektorloven skal flyttes over 

til den enkelte kommunes spildevandsforsyningsselskab, og med udkastets ordlyd udgør 

ændringerne i kapitel 18 reelle og omfattende ændringer, og er ikke blot en konsekvensret-

telse, der følger af Vandsektorloven. Vi henviser til vedhæftede redegørelse fra advokat 

Mads Kobberø, Codex Advokater. Herudover bemærker vi, at tømningsordninger for olie- og 

benzinudskillere også i den nuværende situation specifikt reguleres efter affaldsbekendt-

gørelsens bestemmelser. 
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Vi skal derfor foreslå, at ordlyden i kapitel 18 justeres således, at det for kommunerne er 

valgfrit, hvorledes de vil organisere deres tømningsordninger eller at der alternativt åbnes 

for, at også fælleskommunale selskaber kan forestå og administrere tømningsordningerne. 

 

Såfremt de foreslåede ændringer imidlertid er udtryk for, at der politisk er ønske om at 

adskille myndighedsopgaver fra driftsopgaver i tømningsordningerne, bemærker vi, at det-

te også er tilfældet med de tømningsordninger, Reno Djurs I/S forestår og administrerer 

for kommunerne i den nuværende situation. Opretholdelse af denne mulighed kræver imid-

lertid også en justering af ordlyden i udkastets kapitel 18. 

 
Formålet med, at Norddjurs og Syddjurs Kommuner har besluttet, at tømningsordningerne 
skal forestås og administreres i fælleskommunalt regi, er: 
 

• Økonomiske og administrative stordriftsfordele, idet udbud af ordningerne og ad-
ministrationen sker på fælles grundlag og i fælles regi, der giver lavere omkostnin-
ger til administration og lavere tømningsomkostninger. Samtidig har Reno Djurs 
I/S erfaring og kompetencer i forhold til udbud og kontraktstyring på transportom-
rådet i form af indsamlingsordninger og tømningsordninger. 

• Adskillelse af myndighed og drift, idet kommunerne alene varetager de egentlige 
myndighedsopgaver i ordningerne, Reno Djurs I/S administrerer ordningerne og 
private entreprenører står for den praktiske tømning efter udbud for alle fire ord-
ninger. 

 
Ordningerne er velfungerende og har nu kørt i en lang årrække på Djursland. Den praktiske 
tømning har netop været i udbud for alle fire ordninger med Reno Djurs I/S som kontrakt-
holder og kontraktperioder på 4-7 år for bundfældningstanke, 4 år for fedtudskillere og 
samletanke og 2-4 år for olie- og benzinudskillere. 
 
Status og baggrund for de fire tømningsordninger er uddybet yderligere i vedhæftede no-
tat. 
 
Som det fremgår, vil det foreliggende udkast til spildevandsbekendtgørelse med ordlyden i 
kapitel 18 have vidtgående konsekvenser i forhold til indgåede aftaler, etablerede admini-
strative systemer, borgerinformation og økonomi. 
 
Vi håber derfor, at Naturstyrelsen vil ændre kapitel 18 som foreslået. 
 
Ønsker De yderligere oplysninger, er De naturligvis velkommen til at kontakte os. 
 
 

Venlig hilsen 

 

 

 

Hardy Mikkelsen 

 


