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Orientering om spildevandsindsatser til blødbundsvandløb
Naturstyrelsen offentliggjorde endelige vandplaner for perioden 2009-2015 den
30. oktober 2014. I vandplanerne indgår en række indsatser for forbedret
spildevandsrensning, som kommunerne skal gennemføre inden 30. oktober 2016.
Spildevandsindsatserne er fastlagt for at opnå god tilstand i en række vandløb,
hvor der ikke er målopfyldelse. Tidligere har amterne og Naturstyrelsen lagt til
grund, at der var opnået god tilstand i blødbundsvandløb, når faunaklassen
svarede til DVFI 4 i Dansk Vandløbsfauna Indeks. I overensstemmelse hermed var
miljøtilstanden og miljømålet for de pågældende vandløb angivet med faunaklasse.
Forud for udarbejdelsen af basisanalysen for vandområdeplan 2015-2021
revurderede DCE imidlertid sin vurdering af anvendeligheden af DVFI for
blødbundsvandløb, idet man ikke længere mente, at blødbundsvandløbenes
tilstand kunne vurderes med udgangspunkt i DVFI. Som en konsekvens heraf er
miljømålet for økologisk tilstand for blødbundsvandløb generelt ”god økologisk
tilstand”, men det detaljerede mål i form af faunaklasse er bortfaldet.
Naturstyrelsen er blevet opmærksom på, at der i de endeligt vedtagne vandplaner
fortsat fremgår en række spildevandsindsatser, som alene er fastlagt for at
forbedre tilstanden i blødbundsvandløb. Samlet set gælder det på landsplan
indsatser overfor ca. 1.005 ukloakerede ejendomme, ca. 46 regnbetingede udløb og
ét renseanlæg.
I Rødovre Kommune vurderes det at dreje det sig om en indsats overfor ca. 2
regnbetingede udløb.
Da miljøtilstanden og miljømålet for de pågældende vandløb nu ikke kan angives
med faunaklasse, skal Naturstyrelsen oplyse, at kommunen ikke er bundet af
vandplanens krav om en indsats overfor de omhandlede regnbetingede udløb.
Indtil der er opstillet et konkret miljømål for de pågældende blødbundsvandløb, er
det således op til kommunen selv at afgøre, om indsatsen ønskes gennemført, idet
kommunen fortsat har hjemmel til via spildevandsplanen at gennemføre
indsatserne, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 32. Indsatserne kan gennemføres
uden hensyntagen til vandområdets målsætning.
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Naturstyrelsen har som konsekvens af det manglende konkrete miljømål for
blødbundsvandløb udtaget alle spildevandsindsatser, som alene er fastsat af
hensyn til miljøtilstanden i blødbundsvandløb, i de udkast til vandområdeplaner,
som i dag er sendt i 6 måneders offentlig høring. Efter den offentlige høring vil
Naturstyrelsen tage endelig stilling til indsatserne.
Naturstyrelsen har igangsat udviklingen af et blødbundsindeks, som skal kunne
anvendes ved den fremadrettede målsætning af blødbundsvandløbene. Det er
fortsat styrelsens forventning, at det vil vise sig nødvendigt at gennemføre en
forbedret spildevandsrensning for de blødbundsvandløb, som er berørt af
problemstillingen, og at det ved gennemførelsen af en spildevandsindsats, vil være
muligt at bringe disse vandløb i god økologisk tilstand.

Med venlig hilsen

Thomas Bruun Jessen
Kontorchef

2

