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Udledningstilladelser for regnafstrømning 
baseret på BAT: 
En halvhjertet implementering af den kombinerede 
metode og en sovepude for teknologiudvikling  

 
Ditte Marie Reinholdt Jensen (DTU, Institut for Vand og Miljøteknologi; Sino-Danish Center 
for Education and Research; og University of Chinese Academy of Sciences), Karin Cederkvist 
(NIRAS) og Lasse Baaner (Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og 
Ressourceøkonomi) 

1 Introduktion 
Den øgede brug af lokal afledning af regnvand (LAR) og kloakseparering, hvor regnafstrøm-
ning fra tage, veje og andre befæstede arealer adskilles fra hus- og industrispildevand, inde-
bærer, at en større del af stofbelastningen fra byerne forbigår de centrale renseanlæg og i 
stedet ledes ud i naturen. Dette sker samtidigt med, at vandrammedirektivets krav om at 
opnå og sikre god kemisk og økologisk tilstand i søer, vandløb, kystvande og grundvand skal 
indfries. Det betyder, at kommunerne skal stille krav om rensning af regnafstrømningen før 
den udledes eller nedsives.  
    
Både vandrammedirektivet og den danske miljøbeskyttelseslov har BAT som bærende prin-
cip i reguleringen af forureningskilder. I miljøbeskyttelsesloven er det beskrevet som den 
bedste tilgængelige ’teknik’, mens den danske version af vandrammedirektivet bruger ordet 
’teknologi’. Den engelske version af vandrammedirektivet, der er bedre sprogligt gennem-
arbejdet end den danske, bruger ordet ”techniques” og der er tale om det samme begreb, 
BAT, i alle tre tilfælde. Implementeringen af vandrammedirektivets forpligtelser har været 
vanskelig – herunder også implementeringen af BAT i det, der kaldes den kombinerede me-
tode. I denne artikel redegør vi for implementeringen af BAT-kravet og den kombinerede 
metode, hvad angår udledninger af regnafstrømning fra befæstede arealer. 
 
BAT skal udgøre grundlaget for fastsættelse af vilkår i udlednings- og nedsivningstilladelser. I 
den danske praksis sondres traditionelt mellem funktionskrav og udlederkrav, hvor funkti-
onskrav retter sig mod anlæggets konstruktion, mens udlederkravene retter sig mod anlæg-
gets emission og tager udgangspunkt i miljøkvalitetskravene for recipienten. Terminologien 
er ikke særlig hensigtsmæssig. Det, der kaldes funktionskrav, retter sig i praksis mod anlæg-
gets opbygning og ikke dets funktion. Det, der kaldes udlederkrav, retter sig i praksis mod 
udledningens indhold af forurenende stoffer og ikke udlederen.  
 
På baggrund af en udtalelse fra Naturstyrelsen til Vejdirektoratet fra 20111 er det den al-
mindelige forståelse, at der inden for lovgivningens rammer kun kan stilles det, der kaldes 
funktionskrav, til udledninger af diffust forurenet regnafstrømning. Denne opfattelse er bl.a. 

                                                      
1 Naturstyrelsens brev til Vejdirektoratet vedrørende forurenende stoffer i udledningstilladelser, 26. oktober 
2011, j.nr. NST-469-00040: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-38-2_NST.pdf 
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gengivet i den nye spildevandsvejledning fra 20182 samt i DANVA og KL’s administrations-
praksis af samme år3. Artiklen her redegør for, at den opfattelse er forkert. 
 
Vilkår i spildevandstilladelser skal bygge på BAT. BAT er en retlig standard, som omfatter 
både teknikker og procedurer. I artiklen diskuterer vi, hvad BAT konkret er, når det kommer 
til udledning af regnafstrømning fra befæstede arealer. Vi kritiserer også Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets praksis, hvorefter det alene er våde forsinkelsesbassiner, der i dag har sta-
tus af BAT. 
 
Artiklen er blevet til i et tværfagligt forskningssamarbejde, og den sigter på at forklare regler 
og praksis for juridiske og tekniske rådgivere såvel som for medarbejdere, der er direkte 
beskæftigede med projektering af afløbs- og renseløsninger og tilladelser til regnvandsud-
ledninger.  

2 Vandrammedirektivet, udledninger og den kombinerede metode 
Artikel 11, stk. 3, litra g, i EU's vandrammedirektiv stiller krav om registrering af eller tilladel-
se til spildevandsudledninger. Det krav gælder alle udledninger fra punktkilder, også udled-
ning af regnafstrømning. 
 
Artikel 10, stk. 2, i vandrammedirektivet fastsætter videre, at kravene til spildevandsudled-
ninger skal fastsættes efter det, der i den danske sprogversion kaldes en ”kombineret frem-
gangsmåde”.   
 
Vandrammedirektivet 
Artikel 10 
Den kombinerede fremgangsmåde ved punktkilder og diffuse kilder 
1. Medlemsstaterne sikrer, at alle de i stk. 2 omhandlede udledninger til overfladevand kontrolleres efter 
den kombinerede fremgangsmåde i denne artikel. 
2. Medlemsstaterne sikrer indførelse og/eller gennemførelse af: 
a) en emissionskontrol baseret på den bedste tilgængelige teknologi, eller 
b) de relevante emissionsgrænseværdier, eller 
c) i tilfælde af diffuse virkninger, en kontrol der, hvor det er relevant, omfatter den bedste miljøpraksis 
som fastsat i: 
- Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af foru-

rening 
- Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand 
- Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget 

af nitrater, der stammer fra landbruget 
- de direktiver, der vedtages i henhold til artikel 16 i dette direktiv 
- de direktiver, der er opført i bilag IX 
- anden relevant fællesskabslovgivning 
- senest 12 år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden, medmindre andet er foreskrevet i den på-

gældende retsakt. 
3. Hvis et kvalitetsmål eller et kvalitetskrav, uanset om de er fastsat i henhold til dette direktiv, i de direkti-
ver, der er opført i bilag IX, eller i henhold til anden fællesskabslovgivning, kræver overholdelse af strenge-
re betingelser end dem, som følger af anvendelsen af stk. 2, fastsættes der i overensstemmelse hermed 
strengere emissionskontrol. 

                                                      
2 Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4, vejledning nr. 228. Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, juni 2018, s. 15. 
3 DANVA og KL: Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser, DANVA Vejledning nr. 
104, 2018, s. 22. 
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Det kan være svært at læse ud af artikel 10, hvad der egentlig er ”kombinationselementet” i 
fremgangsmåden. I præamblens betragtning 40 er det beskrevet som en kombination af 
emissionsgrænseværdier og miljøkvalitetskrav. Den kombinerede metode for udledninger 
indebærer således, at vilkårene for udledningen skal bygge på BAT, emissionsgrænseværdier 
eller bedste miljøpraksis (BEP), som beskrevet i artikel 10, stk. 2, kombineret med en vurde-
ring af muligheden for opfyldelse af recipientens miljømål, kvalitetsmål eller miljøkvalitets-
krav som beskrevet i artikel 10, stk. 3. Såfremt vilkår, der bygger på BAT/BEP og EU-
vedtagne emissionsgrænseværdier, ikke er tilstrækkelige til, at miljømålene for recipienten 
kan opnås, må vilkårene skærpes yderligere.  
 
Det er som udgangspunkt vandrammedirektivets krav om ”god økologisk og kemisk status”, 
der er det relevante miljømål, men det fremgår af artikel 10, at også f.eks. habitatdirektivets 
krav om god bevaringsstatus for naturtyper og andre EU-retlige krav til vores natur og miljø 
skal respekteres. Vandrammedirektivets miljømål er bygget op om nogle kvalitetselementer, 
der angår dyr, planter og fysiske forhold, og nogle miljøkvalitetskrav, der angår indholdet af 
forurenende stoffer i recipienten. Miljømålet indebærer, at direktivets miljøkvalitetskrav 
skal overholdes, og de relevante dyr, planter og fysiske forhold skal være til stede i tilstræk-
keligt omfang. 
  
Ser vi på spildevandsudledninger, herunder også udledning af forurenet regnafstrømning, så 
er der tale om en punktkilde i EU-rettens forstand.4 Da der ikke er fastsat EU-retlige emissi-
onsgrænseværdier for den type udledninger, giver det en situation, hvor reguleringen af 
udledning af regnafstrømning alene skal tage udgangspunkt i, hvad der er opnåeligt ved 
anvendelsen af BAT, og hvad der skal til for at leve op til recipientens miljømål. 
  
Der er et element af fortolkning i denne udlægning af vandrammedirektivets krav. Det er 
nemlig ikke klart ud fra ordlyden af vandrammedirektivets artikel 10, hvorvidt der kun skal 
stilles krav med udgangspunkt i BAT m.v., hvor det er direkte foreskrevet i de direktiver, der 
er nævnt i artikel 10, stk. 2, eller anden relevant EU-lovgivning, eller om reguleringen af ud-
ledninger altid skal tage udgangspunkt i BAT, når en udledning ellers er omfattet af regler i 
EU-lovgivningen.  
 
Hvis vandrammedirektivets artikel 10 skal have et selvstændigt indhold og ikke bare genta-
ge, hvad der allerede følger af de nævnte direktiver, må bestemmelsen imidlertid udlægges 
således, at reguleringen af udledninger omfattet af EU-lovgivningen altid skal bygge på BAT. 
Det støttes af bestemmelsens forhistorie. I det første forslag til direktivet blev bestemmel-
sen om den kombinerede fremgangsmåde omtalt som en bestemmelse, der blot bekræfte-
de og formaliserede eksisterende lovgivning,5 hvorimod den i det senere ændringsforslag 
blev flyttet fra direktivets definitioner til direktivets artikler, fordi bestemmelsen efter 
kommissionens vurdering pålagde medlemsstaterne en substantiel handlepligt.6 
 

                                                      
4 L. Baaner: Klimatilpasning – Udledning af regnvand fra veje og befæstede arealer, Nordisk Miljøretligt Tids-
skrift, nr. 2, 2014, s. 46. 
5 Forslag til Rådets direktiv om rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger KOM(97)49, s. 13. 
6 Ændret forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om rammerne for Fællesskabets vandpolitiske for-
anstaltninger KOM(1999)271, s. 4. 
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3 Den danske implementering af den kombinerede metode 
Implementering af EU-lovgivning i de nationale lovgivninger er altid en vanskelig opgave, og 
vandrammedirektivets mange forskellige krav er implementeret i en lang række love og be-
kendtgørelser i Danmark. Når det drejer sig om kravene til regulering af udledninger af 
regnafstrømning, så er implementeringen måske ikke helt vellykket. 
 
Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 3, at administrationen af loven skal bygge på den 
bedst tilgængelige teknik. Det er et generelt krav, som gælder alle bekendtgørelser, afgørel-
ser m.v., som udstedes eller træffes i medfør af miljøbeskyttelsesloven. I forhold til visse 
tilladelser m.v. er det mere direkte beskrevet, at der skal bruges BAT. Det gælder f.eks. for 
tilladelser omfattet af § 5, stk. 1, i bekendtgørelse 1433/20177, som angår tilladelser til ud-
ledninger af forurenende stoffer til overfladevand. Her er kravet om anvendelsen af den 
kombinerede fremgangsmåde også indskrevet i § 5, stk. 2: 
 
BEK 1433/2017 
   § 5. Udledning af forurenende stoffer skal begrænses ved hjælp af bedste tilgængelige teknik (BAT), jf. lovens 
§ 3, stk. 1. 
   Stk. 2. Hvis miljøkvalitetskrav, der er fastsat i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vand-
løb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, kræver overholdelse af strengere vilkår end dem, som 
følger af anvendelse af bedste tilgængelige teknik, fastsættes der i overensstemmelse hermed strengere vilkår i 
tilladelsen, godkendelsen eller påbuddet. 
 
Bekendtgørelse 1433/2017 finder efter § 1, stk. 2, nr. 1, ikke anvendelse på det, der beskri-
ves som ”almindeligt belastede separate regnvandsudledninger”. Derfor kunne man tro, at 
BAT og den kombinerede fremgangsmåde ikke skulle anvendes ved fastsættelse af vilkår i 
tilladelser til almindeligt belastede regnvandsudledninger. Det er dog ikke tilfældet. For det 
første er det formentlig ikke hensigten, at man skal slutte modsætningsvist fra § 1, stk. 2, nr. 
1. Det har formentlig ikke været hensigten med § 1, stk. 1, at afgrænse, hvilke tilladelser 
m.v. der ikke skulle bygge på BAT og den kombinerede metode. For det andet er anvendel-
sen af den kombinerede metode et EU-retligt anliggende. Her er der ikke adgang i vand-
rammedirektivet til en national indskrænkning af anvendelsesområdet for denne frem-
gangsmåde.  
   
Implementeringen af kravet om BAT og anvendelsen af den kombinerede metode for så vidt 
angår udledninger af regnafstrømning fra almindeligt belastede separate regnvandsudled-
ninger skal ikke findes i bekendtgørelse 1433/2017. Kravet om anvendelsen af BAT som 
grundlag for bl.a. vilkår i tilladelser fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 3, og det generelle 
krav om fastsættelse af strengere emissionskontrol, hvis miljømål afledt af vandrammedi-
rektivet og vandområdeplanlægningen ikke kan overholdes, er implementeret § 8 i indsats-
programbekendtgørelsen8. § 8 i indsatsprogrambekendtgørelsen betyder, at almindeligt 
belastede separate regnvandsudledninger helt ligesom andre spildevandsudledninger må 
vurderes i forhold til miljømålet god status og de kvalitetselementer og miljøkvalitetskrav, 
som det miljømål bl.a. bygger på. § 8 i indsatsbekendtgørelsen må fortolkes i lyset af Weser-

                                                      
7 Bekendtgørelse nr. 1433 af 21/11/2017om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og havområder. 
8 Bekendtgørelse nr. 1433 af 21/11/2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og havområder. 
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dommen9. Her kom EU-domstolen frem til, at medlemsstaterne er forpligtede til at nægte at 
godkende et enkeltprojekt, såfremt projektet kan medføre en forringelse af tilstanden for et 
overfladevandområde, eller hvis det indebærer risiko for, at der ikke opnås den tilstand, der 
er fastlagt som en del af vandområdeplanlægningen.  
 
Vandrammedirektivets generelle beskrivelse af miljømål og miljøkvalitetskrav er implemen-
teret med bekendtgørelsen om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 
kystvande og grundvand.10 De danske vurderingsmetoder for miljømålene er fastsat ved 
bek. 1001/2016 om overvågning.11 Her fastlægges de naturforhold og vurderingsmetoder, 
som indgår i vurdering af tilstand og påvirkning af miljømålene for vand. De biologiske vur-
deringer af vandløb, som i bekendtgørelsen kaldes vurdering af økologisk tilstand, baseres 
eksempelvis på dansk vandløbsplanteindeks, DVPI, og dansk vandløbsfaunaindeks, DVFI og 
dansk fiskeindeks for vandløb, DFFV.12 De kemiske vurderinger baseres på miljøkvalitetskra-
vene i bekendtgørelse 1625/2017.13 
 
I Weser-dommen tog EU-Domstolen også stilling til, hvad der forstås ved forringelse af til-
standen i en vandforekomst. Der foreligger en forringelse, når mindst et af de kvalitetsele-
menter, som indgår i bedømmelsen af tilstanden, falder et niveau – også selv om det ikke 
fører til at den samlede tilstand falder til en lavere tilstandsklasse. Miljø- og fødevareklage-
nævnet har fulgt EU-domstolens praksis på dette område.14 I praksis kan betydningen af 
små udledninger være svær at vurdere. EU-domstolen stiller imidlertid strenge krav til det 
faglige grundlag for vurderingerne, og en eventuel usikkerhed vil efter forsigtighedsprincip-
pet skulle komme miljøet til gode.  
 
Vandrammedirektivets miljømål og kravet om, at vilkår for udledninger af regnafstrømning 
baseres på BAT, kommer man altså ikke udenom. Kravene er implementeret i den danske 
lovgivning, og direktivets bestemmelser kan formentlig også anvendes direkte, hvis ikke de 
måtte anses for at være utilstrækkeligt implementeret. Myndighederne skal bygge deres 
vilkår om udledningstilladelser til regnafstrømning på BAT. Det er en minimumsforpligtelse, 
og gælder uanset hvilken recipient, der udledes til. Derudover skal myndighederne vurdere, 
om vilkår baseret på hvad der er opnåeligt med BAT, er tilstrækkeligt til at opfylde de miljø-
mål eller miljøkvalitetskrav, som er fastsat i medfør af EU-lovgivningen.  Der kan i denne 
sammenhæng anvendes blandingszoner som en buffer mellem en emissionsgrænseværdi og 
et miljøkvalitetskrav. Ifølge § 8, stk. 3, i bekendtgørelse 1433/2017skal der dog ved vilkår 
baseret på udpegning af blandingszoner indgå foranstaltninger egnet til at mindskelse blan-
dingszonernes udstrækning i fremtiden. Denne buffer er altså reelt tidsbegrænset, og idet 
sådanne vilkår bør revideres med visse intervaller, får sådanne tilladelser baseret på udpeg-
ning af blandingszoner karakter af tidsbegrænsede tilladelser. 
 
                                                      
9 Sag C-461/13.  
10 Bekendtgørelse nr. 833 af 27/6/2016 om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangs-
vande og grundvand. 
11 Bekendtgørelse nr. 1001 af 29/6/2016 om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede 
områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder. 
12 Bek. 1001/2016 Bilag 3, del A pkt. 3.1 og del C. 
13 Bek. 1001/2016 Bilag 3, del C, pkt. 2b med henvisning til bek. 1625/2017 Bilag 2, del B, afsnit 1-2. 
14 Se f.eks. Miljø- og Fødevareklagenævnets udførlige redegørelse i sag 18/05374 (tidl. NMK-10-01097) vedrø-
rende et forsinkelsesbassin med udløb til et mindre vandløb. 
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Er vilkår med udgangspunkt i anvendelsen af BAT ikke tilstrækkeligt til, at natur- og miljømål 
opfyldes - med eller uden indregning af blandingszoner - skal der skal der naturligt nok fast-
sættes strengere vilkår for regnvandsudledningerne, så miljømålet ikke kompromitteres. 
Det leder til spørgsmålet om, hvad BAT er inden for håndtering af regnafstrømning. 

4 BAT som retlig standard 
Begrebet BAT har rødder tilbage i direktivet om bekæmpelse af luftforurening fra industri-
anlæg fra 1984.15 Det blev videreført som bærende princip i IPPC-direktivet fra 199616 og er 
nu et af de mange reguleringselementer i IE-direktivet.17 Her er det defineret i artikel 3(10). 
 
10) »bedste tilgængelige teknik«: Det mest effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og 
driftsmetoder, som er udtryk for en given tekniks praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier og andre godkendelsesvilkår med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, begræn-
se emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed. 
 
Definitionen suppleres af definitioner af teknik, tilgængelig og bedste, men hovedindholdet 
er, at princippet både angår anlæg, aktiviteter og driftsmetoder og udgør grundlaget for 
fastsættelse af emissionsgrænseværdier og andre godkendelsesvilkår med henblik på at 
begrænse miljøpåvirkningen. Det væsentlige i definitionen er altså, at det ikke alene er et 
spørgsmål om teknologi, men også om f.eks. processer og arbejdsgange hos den driftsan-
svarlige.18  
 
BAT er således ikke en statisk størrelse, men derimod en dynamisk retlig standard, der æn-
drer sig som følge af den teknologiske driftstekniske udvikling. BAT-begrebet skal sikre, at vi 
begrænser forurening med det for nuværende bedste udstyr, indretninger og procedurer, 
men samtidig bliver endnu bedre og udvikler teknologierne. I ordet ”tilgængelig” ligger imid-
lertid også et økonomisk aspekt, således at de stillede krav skal give den relevante sektor 
økonomisk levedygtige vilkår, og der skal være et rimeligt forhold mellem omkostninger 
forbundet med kravene og den dokumenterede effekt.  
 
Hvis en teknologi først er blevet anerkendt som BAT for en sektor, så er den vurderet som 
tilgængelig for hele sektoren. Man kan derfor ikke fravige den forureningsbegrænsning, som 
BAT-løsningen præsterer, på enkeltudledningsniveau ud fra argumenter om uforholdsmæs-
sige økonomiske omkostninger. Det, at tilgængeligheden opgøres på sektorniveau, vanske-
liggør således en konkret vurdering af proportionalitet. Resultatet er efter vores erfaringer 
en øget anvendelse af midlertidige fremfor permanente tilladelser indenfor visse sektorer 
og i visse situationer. Det gælder f.eks. forsyningssektorens udledninger af regnafstrømning, 
når der er behov for at teste en ny teknologi eller af andre årsager at genoverveje tilladel-
sens vilkår. I fastlæggelsen af BAT kan indgå viden af forskellig retlig karakter.19 For det først 

                                                      
15 Direktiv 84/360/EØF om bekæmpelse af luftforurening fra industrianlæg. 
16 Direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. 
17 Direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner. 
18 I vejledningen nr. 9810 af 31/5/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg er 
der nævnt eksempler på momenter, der kan indgå i fastlæggelsen af BAT, herunder også forhold som genan-
vendelse, genvinding, råvareudnyttelse og energieffektivitet. Der må dog formentlig anlægges en mere snæver 
fortolkning af, hvad der kan indgå i vurderingen af BAT når det kommer til konkrete udledningstilladelser.   
19 Se også Henriette Soja: De juridiske rammer for udledning af regn- og skybrudsvand. Ret og indsigt 2018, nr. 
3. 
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spiller tekniske rapporter en stor rolle. Både kommuner og klagenævn vil tage udgangspunkt 
i det, der kan beskrives som almindeligt accepteret videnskabelig eller teknisk viden.  
 
Når det gælder håndtering af regnafstrømning, henviser Miljø- og Fødevareklagenævnet i 
flere afgørelser til et ”Faktablad” udgivet af Aalborg Universitet,20 som både Aalborg Univer-
sitetet, DTU og private rådgivningsfirmaer står bag.21 Tilsvarende for et ”Videnblad” udgivet 
af Københavns Universitet22 om anvendelsen af filterjord til rensning af regnafstrømning. 

Miljøstyrelsens vejledende udtalelser og branchestandarder vil også kunne indgå i vurderin-
gen af BAT - Miljøstyrelsens spildevandsvejledning henviser f.eks. til Ingeniørforeningens 
faglige standarder publiceret af det, der kaldes ”Spildevandskomiteen”.23  
 
Samlet set er der, når det gælder udledninger på regnvandsområdet, imidlertid endnu kun 
en enkelt teknologi, der har opnået BAT-status i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser, 
nemlig de våde regnvandsbassiner. Nævnet har også taget stilling til størrelsen heraf – et 
vådvolumen på 200 - 300 m3/red. ha.24 og et opstuvningsvolumen dimensioneret efter en 5-
års hændelse, såfremt recipienten er hydraulisk belastet25. 
 

5 Implementering af BAT-kravet i konkrete tilladelser 
BAT skal, som det fremgår af definitionen i IE-direktivet, danne grundlag for fastsættelsen af 
emissionsgrænseværdier og andre godkendelsesvilkår. Kravet om BAT indebærer altså ikke, 
at der skal stilles vilkår om anvendelsen af bestemte teknikker, processer og driftsformer. 
Det, der skal sikres, er, at emissionsniveauerne og miljøpåvirkningen fra anlægget svarer til 
det, der er opnåeligt ved anvendelsen af BAT.  
 
I vandrammedirektivet er der ikke taget stilling til, hvordan kravet om BAT skal omsættes til 
konkrete vilkår for udledninger, men præamblens betragtning 40 lægger op til, at den kom-
binerede metode i praksis implementeres ved fastsættelsen af emissionsgrænseværdier og 
miljøkvalitetskrav. Den danske implementering i bekendtgørelse 1433/2017 er ikke helt hel-
dig. Her bruges i § 5 under overskriften Den kombinerede fremgangsmåde formuleringen, at 
”udledning af forurenende stoffer skal begrænses ved hjælp af bedste tilgængelige teknik 
(BAT)”. Formuleringen kan give anledning til at tro, at der kan og skal stilles vilkår om an-
vendelsen af en bestemt teknik på spildevandsområdet. I bestemmelsen henvises imidlertid 
til miljøbeskyttelseslovens § 3, hvorefter der skal lægges vægt på ”hvad der er opnåeligt ved 
anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,” og i Miljøstyrelsens spildevandsvejledning er 
det også med afsæt i forarbejderne til miljøbeskyttelsesloven beskrevet, at kravet om BAT 
ikke skal fastsættes som krav om anvendelse af en nærmere bestemt teknik, men som krav 
svarende til det forureningsniveau, som det har vist sig muligt at opnå ved hjælp af den bed-
ste tilgængelige teknik.  
                                                      
20 J. Vollertsen, T. Hvitved-Jacobsen, A. Haaning Nielsen: Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbas-
siner, Aalborg Universitet 2012.  
21 Se f.eks. NMK-10-00573, NMK-10-00590 og 18/05574 (tidl. NMK-10-01211). 
22 K. Cederkvist, M. Bergen Jensen, S. Toft Ingvertsen: Filterjord – en metode til håndtering af vejvand”, Viden-
blad nr. 7.03-03, Københavns Universitet 2015.  
23 Spildevandsvejledningen s. 14. 
24 NMK-10-00573 (2015), NMK-10-00767 (2015), NMK-10-00654 (2016), NMK-10-00891 (2018), 18/04756 og 
18/04757 (2019). 
25 Afgørelse 12-30 (2005) og NMK-10-00590 (2013). 
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I og med der ikke sker en bindende udpegning af BAT for almindeligt belastede separate 
regnvandsudledninger, via BAT-konklusioner og BAT-referencedokumenter (BREF), ligesom 
for virksomheder omfattet af IE-direktivet, så er det er op til tilladelsesmyndigheden selv at 
vurdere et tilladeligt forureningsniveau på baggrund af kendskab til teknikker og metoder. 
Det er dernæst udledernes valg, hvordan de vil opfylde kravene driftsteknisk og procedure-
mæssigt.  
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser har ikke afspejlet denne grundlæggende forståelse 
af BAT-kravets funktion på udledningsområdet. I en lang række afgørelser siden 2012 har 
nævnet stillet krav til anvendelse af bestemte teknologier, når det gælder udledninger af 
regnafstrømning. 
 
I sagerne NMK-10-00424 og NMK-10-00425 fra 2012 fastslog nævnet, at en bestemt an-
lægsmæssig konstruktion af et forsinkelsesbassin måtte anses for BAT, og stillede så heref-
ter vilkår om at forsinkelsesbassinerne konkret skulle udføres på den angivne måde. I en 
lang række efterfølgende sager har nævnet fastholdt, at der skulle stilles konkrete vilkår om 
bestemte anlægstyper, dimensionering m.v. med henvisning til BAT – frem for generelle 
emissions- eller rensevilkår baseret på, hvilken forureningsbegrænsning, der ville være op-
nåelig ved anvendelsen af BAT.26 Miljø- og Fødevareklagenævnet ser ud til at følge den 
samme praksis i sine sager,27 og en annalyse fra 2017 af vilkår fra 14 udledningstilladelser 
udledning af overfladevand fra klimatilpasningsprojekter til natur tegner samme billede.28 
 
Natur- og Miljøklagenævnet ser heller ikke ud til at have haft en fast fornemmelse for funk-
tionen af BAT i den kombinerede metode. I sagen NMK-10-00107 fra 2012 vedrørende ud-
ledning af regnafstrømning til Køge Bugt udtalte nævnet, at våde regnvandsbassiner med et 
vådvolumen på 180 - 250 m3 /red. ha udgjorde BAT. I Køge Bugt var målsætningen om god 
økologisk tilstand ikke er opfyldt og der var i forvejen et højt indhold af miljøfarlige forure-
nende stoffer i sediment og biota. Der var ikke redegjort tilstrækkeligt for påvirkningen som 
følge af den forøgede mængde miljøfremmede stoffer, og det førte til en hjemvisning, men 
kun med et krav om at revurdere bassinets størrelse indenfor ”BAT-spændet,” som efter 
nævnets daværende praksis var 180 - 250 m3/red. ha. Vandrammedirektivets grundlæggen-
de krav om anvendelsen af den kombinerede metode, hvor vilkår på baggrund af BAT skal 
strammes yderligere hvis recipientens miljømål kræver det, blev ikke opretholdt af nævnet. 
 
NMK-10-00573 fra 2015 vedrørte udledning af vejvand fra Køge Bugt-motorvejen. Kommu-
nen havde vurderet det nødvendigt at stille krav om, at en del af vandet skulle suppleres 
med en videregående rensning, efter at det havde passeret et vådt regnvandsbassin, for at 
sikre, at udledningstilladelsen ikke hindrede målopfyldelsen i recipienterne – dels bade-
vandsmålsætningen i Køge Bugt, dels miljømålet om god status i de vandløb, der i første 
omgang modtog regnafstrømningen. Det afstrømmende vand fra den pågældende motor-
vejsstrækning ville på grund af den kraftige trafikbelastning indeholde meget høje koncen-
trationer af partikulært materiale, olie, tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Den videre-

                                                      
26 NMK-10-00573 (2015), NMK-10-00767 (2015), NMK-10-00654 (2016) 
27 Se f.eks. sagerne 18/04756 og 18/04757 (2019), 18/05386 (2018), NMK-10-00891 (2018) 
28 Vilkår til udledning af overfladevand fra klimatilpasningsprojekter til natur - Samling af vilkår fra 14 udled-
ningstilladelser. Materiale indsamlet af Orbicon for KLIKOVAND. 
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gående rensning skulle etableres i overensstemmelse med en teknisk vejledning udarbejdet 
af Aalborg og Aarhus Universitet, Silkeborg Forsyning, Odense Vandselskab og Aarhus Kom-
mune. Uden at gå nærmere ind i vurderingen af risikoen for kompromittering af miljømåle-
ne ophævede Natur- og Miljøklagenævnet vilkåret om den videregående rensning med hen-
visning til, at det endnu ikke kunne anses for BAT. 
 
Der er dog noget, der tyder på, at Miljø- og Fødevareklagenævnet tager kravet om anven-
delsen af den kombinerede metode på udledninger mere alvorligt. I sagen NMK-10-00964 
og NMK-10-00834 fra 2017 vedrørende udledning af regnafstrømning til Tryggevælde Å ud-
talte nævnet, at det forhold, at regnvandsbassiner betragtes som BAT til rensning af over-
fladevand, ikke i sig selv udelukker, at en udledning fra et regnvandsbassin kan påvirke et 
habitatområde væsentligt. Miljø- og Fødevareklagenævnet har også mere tydeligt fokus på 
vandrammedirektivets miljømål. I sagen 18/05574 fra 2018 om udledning af regnafstrøm-
ning fra nogle kunstgræsbaner i Syddjurs Kommune brugte nævnet ganske betragtelig plads 
på at redegøre for miljømålene, for Weser-dommen og for det retlige grundlag for tilladel-
ser til udledning af regnafstrømning. 
 
Natur- og Miljøklagenævnets fejlfortolkning af BAT-kravet, herunder omsætningen af viden 
om BAT til vilkår i konkrete tilladelser til udledning af regnafstrømning, skyldes formentlig 
bl.a. en udtalelse fra Naturstyrelsen tilbage i 2011.29 Her skrev Naturstyrelsen, 11 år efter 
vandrammedirektivets vedtagelse, bl.a. at der ikke var krav om, at vilkår i en tilladelse til 
udledning af almindeligt belastet regnvand skulle baseres på beregning, der viste, at miljø-
kvalitetskravene for recipienten kunne opfyldes. Videre skrev Naturstyrelsen, at regulerin-
gen ikke skulle ske ved udlederkrav med koncentrationer, men kunne ske ved funktionskrav 
til udformningen af afløb fra regnvandssystemerne baseret på bedste tilgængelige teknik og 
anvendelse af bedste miljømæssige praksis.  
 
I spildevandsvejledningen fra 2018 refereres uheldigvis stadig til denne udtalelse. Her er det 
fremstillet således, at det ikke er muligt at foretage en regulering af regnafstrømning i form 
af krav om overholdelse af bestemte koncentrationer, men at det er mere hensigtsmæssigt 
at stille funktionskrav til udformningen af regnvandssystemet baseret på BAT. I KL og DAN-
VA’s fælles udarbejdede administrationsgrundlag for regnvandsbassiner og udledningstilla-
delser30 er konklusionen på baggrund af det samme brev til Vejdirektoratet fra 2011, at der 
ikke kan stilles krav om bestemte koncentrationsniveauer. Denne opfattelse må kritiseres. 
 
Formuleringen i både udtalelsen fra 2011 og vejledningen fra 2018 kan give anledning til 
tvivl. Som udtalelsen og vejledningen er formuleret, tages der muligvis slet ikke stilling til, 
hvad der retligt muligt inden for lovgivningens rammer, men snarere hvad ministeriet anser 
for hensigtsmæssigt. Således vil det være op til godkendelsesmyndigheden på baggrund af 
recipientens sårbarhed at vurdere, hvordan de konkrete vilkår i udledningstilladelsen skal 
udformes – om det skal ske ved emissionskrav eller andre typer vilkår. Vilkårene skal i den 
forbindelse opfylde de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om saglighed og præ-
cision. 

                                                      
29 Naturstyrelsens brev til Vejdirektoratet vedrørende forurenende stoffer i udledningstilladelser, 26. oktober 
2011, j.nr. NST-469-00040: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-38-2_NST.pdf. 
30 DANVA og KL: Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser. 
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6 Fejlfortolkning af reglerne bremser den teknologiske udvikling  
Der er ikke mange sager fra praksis, hvor klagenævnene tager stilling til de alternative ren-
seteknikker. Den eneste tydelige afgørelse er NMK-10-00573, hvor den videregående rens-
ning skulle ske med et sorptionsfilter, som Natur- og Miljøklagenævnet vurderede endnu 
ikke var dokumenteret tilstrækkeligt til at kunne anses for BAT. Miljø- og Fødevareklage-
nævnet har ikke efterfølgende haft anledning til at tage stilling til nye teknologier, men har i 
sine afgørelser vedvarende fastholdt regnvandsbassiner med en bestemt teknisk udform-
ning som et udtryk for BAT. I en nyere oversigt over renseforanstaltninger over for punktkil-
der udarbejdet af COWI for Miljøstyrelsen31 arbejdes tilsvarende kun med regnvandsbassi-
ner som eneste relevante renseløsning i forhold til regnafstrømning.  
 
Der findes imidlertid en lang række alternativer på det danske marked, der kan bruges til 
rensning af regnafstrømning, og som er afprøvet i større eller mindre skala. Det gælder 
f.eks. produkter og koncepter som Dobbeltporøs Filtrering,32 Sedipipe,33 Place for Rain,34 
Rain Garden,35 Modular Wetlands,36, INNOLET37, Rockflow38 og Actiflo39 samt partikeludskil-
lere og filtermaterialer40. 
 
Alternativerne bygger oftest på enten på sedimentation af partikulært materiale, filtrering 
af partikulært materiale, sorption af opløste stoffer – eller på en kombination af de tre ren-
semekanismer. Nogle af de alternative teknologier leveres som færdige moduler og kan in-
stalleres som en samlet pakke. Andre materialer eller teknologier kan på forskellig vis kom-
bineres og udgøre dele af samlede renseløsninger. Det betyder, at renseløsningerne kan 
tilpasses det konkrete opland og den konkrete recipient og dermed er velegnede til at indgå 
i en regulering med udgangspunkt i den kombinerede metode.  
 
Der må sættes spørgsmålstegn ved, om våde bassiner reelt er et udtryk for den bedst til-
gængelige teknik. Selvom våde regnvandsbassiner er den mest velbeskrevne decentrale 
renseteknologi i Danmark, 41 så er der stor tvivl om, hvor godt de egentlig renser i praksis.42 
Det afhænger blandt andet af deres alder, udformning, størrelse, typen af det vand, der 
kommer til bassinet, etc. Rensemekanismen i de våde bassiner bygger på sedimentation af 
partikler og de forurenende stoffer, der sorberer til partiklerne. Opløste stoffer fjernes der-

                                                      
31 COWI / Miljøstyrelsen: Virkemidler overfor punktkilder. Juli 2019. 
https://mst.dk/media/181851/virkemidler-over-for-punktkilder.pdf  
32 https://watercare.dk/produkter/dobbeltporoes-filtrering-dpf-watercare-filtration  
33 http://nyrupplast.dk/brochure/sedipipe-sedimentations-og-tungmetalsystemer  
34 https://dj-co.dk/2019/06/26/place-for-rain  
35 https://www.uponor.dk/infra/produkter/inf_regnvandssystemer/filtrering  
36 https://www.milford.dk/produkter/modular-wetlands  
37 https://mattle.dk/klimaloesninger/decentral-rensning-af-vejvand  
38 https://www.lapinus.com/applications/urban-climate-adaptation/rockflow-infra  
39 https://www.kruger.dk/actiflo  
40 https://www.dansand.dk/produkter/miljoe/dansandr-blueguard/, 
https://www.vandibyer.dk/media/1095/faktablad-enregis-september-2014.pdf 
41 J. Vollertsen, T. Hvitved-Jacobsen, A. Haaning Nielsen, S. Gabriel:  Våde bassiner til rensning af separat regn-
vand. Baggrundsrapport, Aalborg Universitet 2012. Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut og 
Orbicon A/S. 
42D. M. Reinholdt Jensen, A. T. H. Thomsen, T. Larsen, S. Egemose, P.S. Mikkelsen: From EU Directives to Local 
Stormwater Discharge Permits: A Study of Regulatory Uncertainty and Practice Gaps in Denmark. Sustainabil-
ity, 12, 2020, s. 6317.  

https://mst.dk/media/181851/virkemidler-over-for-punktkilder.pdf
https://watercare.dk/produkter/dobbeltporoes-filtrering-dpf-watercare-filtration
http://nyrupplast.dk/brochure/sedipipe-sedimentations-og-tungmetalsystemer
https://dj-co.dk/2019/06/26/place-for-rain
https://www.uponor.dk/infra/produkter/inf_regnvandssystemer/filtrering
https://www.milford.dk/produkter/modular-wetlands
https://mattle.dk/klimaloesninger/decentral-rensning-af-vejvand
https://www.lapinus.com/applications/urban-climate-adaptation/rockflow-infra
https://www.kruger.dk/actiflo
https://www.dansand.dk/produkter/miljoe/dansandr-blueguard/
https://www.vandibyer.dk/media/1095/faktablad-enregis-september-2014.pdf
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for ikke altid i en sådan grad, at udløbskoncentrationerne sikrer, at recipienten kan leve op 
til sit miljømål.43  Til trods for at procedurer m.v. er en del at BAT-begrebet, er det doku-
menteret, at mange våde bassiner ikke bliver tilstrækkeligt vedligeholdt til at opretholde 
deres renseevne.44 Endvidere stilles der sjældent krav om at dokumentere effekt over for 
miljøfremmede stoffer, og derfor er der ikke fremskridt for dette i de våde regnvandsbassi-
ner. 
  
Der findes dokumentation af de alternative renseløsninger, men den er ikke altid let at fin-
de. Derudover er udfordringen, at der ikke er en national standard, renseløsningerne testes 
efter, ej heller en ensartet afrapporteringsform, hvilket gør det svært at gennemskue og at 
sammenligne dem. Oftest viser dokumentationen lovende resultater, og at de alternative 
løsninger i mange tilfælde kan leve op til rensegraderne for de våde bassiner eller rense 
endnu bedre45. Vores erfaring er imidlertid også, at producenterne af de forskellige rense-
løsninger er tilbageholdende med at investere for mange ressourcer i dokumentation af 
løsningernes effekt, netop fordi de tidligere har erfaret, at selvom de kan dokumentere, at 
deres løsninger virker, så bliver de afvist med den begrundelse, at den ikke er BAT.  
 
Det forhold, at BAT, når det angår rensning af regnafstrømning, er fikseret til en bestemt 
teknisk løsning, og at nævnspraksis konsekvent fastholder at stille anlægsmæssige krav til 
renseløsningernes konkrete udformning frem for krav til udledningerne og dermed rense-
løsningernes renseevne, forhindrer, at BAT-kravet fungerer som en driver for udviklingen af 
ny teknologi. Nævnets praksis har naturligt nok også slået stærkt igennem i den kommunale 
praksis, således at der for nuværende som hovedregel stilles vilkår om anvendelse af en be-
stemt teknik og ikke vilkår, der bygger på, hvad der er opnåeligt med anvendelse af BAT - 
f.eks. i form af emissionsgrænseværdier eller rensegrader.46 Dette kan også til dels have rod 
i tiden før selskabsudskillelsen, hvor både forsyningspligten og metodevalget lå hos kom-
munalbestyrelsen. Her står kommunerne nu over for en vanskelig opgave i forhold til, hvor-
dan de kan tilbyde metodefrihed ved i stedet at basere krav på kendskab til, hvad der findes 
af tilgængelige og hensigtsmæssige løsninger ud fra både et økonomisk aspekt og miljøhen-
syn. 

7 Konklusioner  
Myndighederne har ikke haft tilstrækkelig fokus på en korrekt implementering af BAT-kravet 
og den kombinerede metode i forbindelse med udledninger af regnafstrømning. BAT er ikke 
                                                      
43 S. Egemose, M.J. Sønderup, A. Grudinina, A. S. Hansen & M R. Flindt: Heavy metal composition in storm-
water and retention in ponds dependent on pond age, design and catchment type, Environmental Technology, 
2015, 36:8, s. 959. D. Istenič, C. A. Arias, J. Vollertsen, A. H. Nielsen , T. Wium-Andersen, T. Hvitved-Jacobsen, 
H. Brix: Improved urban stormwater treatment and pollutant removal pathways in amended wet detention 
ponds, 2012, Journal of Environmental Science and Health, A, 47:10, s. 1466 
44 M. Guldborg Hansen, M.B. Jensen, P.E. Holm: Optimering af sedimenthåndteringen fra 
regnvandsbassiner. 2019.  
45 M.B. Jensen, K. Cederkvist, P.E.R. Bjerager & P.E. Holm: Dual Porosity Filtration for treatment of stormwater 
runoff: first proof of concept from Copenhagen pilot plant, Water Science & Technology, 2011, 64(7) s. 1547. 
Notat udarbejdet af EnviDan for Haderslev Kommune, vedr. Sedipipe XL, 18-02-2013, Projekt nr.: 1124004 
H. Sommer og H. Sieker: Reduction of loadfrom street-runoff by an inlet-filtration-system filled with adsorptive 
material, 2005, Proceedings of the 10th International Conference on Urban Drainage, Copenhagen, Denmark, p. 
8 
46 Se f.eks. analysen af 37 udledningstilladelser i D. M. Reinholdt Jensen m.fl.: From EU Directives to Local 
Stormwater Discharge Permits: A Study of Regulatory Uncertainty and Practice Gaps in Denmark. 
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én bestemt teknologi, men en generel vurdering af det rimeligt opnåelige, som kan danne 
grundlaget for konkrete vilkår, der begrænser udledningernes miljøpåvirkning – f.eks. i form 
af emissionsgrænseværdier, men også andre vilkår om f.eks. tilsyn og kontrol med påvirk-
ningen af recipienten. Først må det vurderes, hvad der er BAT for håndtering af regnaf-
strømning fra forskellige typer oplande. Dernæst skal den forureningsbegrænsning, der er 
opnåelig ved anvendelsen af BAT, omsættes til nogle teknik-uafhængige vilkår. Herefter skal 
det vurderes, om disse vilkår er tilstrækkelige til at sikre opfyldelsen af recipientens miljø-
mål. Et de ikke det, må vilkårene strammes yderligere. 
 
Regnvandsbassiner er én teknisk løsning ud af mange mulige. Så længe kommuner og klage-
nævn fastholder, at udledningstilladelserne til regnafstrømning skal bygges op om den type 
vilkår, der misvisende kaldes funktionskrav, men reelt angår renseløsningernes konkrete 
anlægsmæssige udformning, så kommer de ellers lovende alternativer aldrig i spil. Der må 
selvfølgelig stilles de samme dokumentationskrav til effektiviteten af alternativerne som til 
våde regnvandsbassiner. Det betyder også, at der er behov for en ensartet ramme for do-
kumentation af renseløsningernes effektivitet.   
 
Mens vi venter på ensartede dokumentationskrav for renseteknologier og på en generel 
omsætning af BAT til teknik-uafhængige vilkår, som f.eks. emissionsgrænser, så må tilladel-
sesmyndighederne foretage egne vurderinger, der giver metodefrihed i opfyldelsen af tilla-
delserne og ikke binder ansøger til en given teknologi, men, samtidig er vejledende i forhold 
til gængelige teknologier. Vilkår til anlæggets konkrete udformning er heller ikke udelukket. 
Det er fortsat muligt at stille krav til udformningen af anlægget, så længe de er begrundet i 
varetagelsen af andre miljøbeskyttelsesinteresser – f.eks. sikkerhed, sundhed, forebyggelse 
af uheld, larm og lugtgener m.v. Ved at tydeliggøre den interesse, som varetages gennem de 
enkelte vilkår i tilladelsen, og ved at beskrive vilkårenes proportionalitet og opnåelighed, vil 
vilkår til anlæggenes konkrete udformning i mange tilfælde fortsat være saglige.  
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