
 
   

 
Rammer for orientering om udstedelse af udlednings-
tilladelser  

 

Dette notat beskriver den fremtidige proces samt indhold (forslag til 

skabeloner) for Teknik- og Miljøforvaltningens orientering i sager om 

udstedelse af udledningstilladelser til Teknik- og Miljøudvalget. 

Baggrund:  

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. marts 2021 var sagen ”Sirius 

Advokaters anbefalinger i forbindelse med undersøgelsen af spilde-

vandsudledning i Øresund” på dagsorden.  

Udvalget besluttede følgende ændringsforslag til 2. at-punkt i forhold 

til, hvornår udvalget orienteres: ”at Teknik- og Miljøudvalget således 

fremover vil blive orienteret, når forvaltningen har modtaget en skrift-

lig ansøgning om de nævnte udledningstyper. Teknik- og Miljøudval-

get vil ligeledes blive orienteret ved dagsordenspunkt på udvalgsmøde 

før udkast til udledningstilladelsen sendes i partshøring.” 

Løsning:  

Teknik- og Miljøudvalget skal fremover orienteres om følgende type sa-

ger vedrørende udledningstilladelser, som er identisk med det forslag 

Sirius Advokater har foreslået:  

• Renseanlæg (permanente tilladelser). 

• Overløb fra kloak, skybrudsvand, bypass og skybrudstunneler 

(permanente og midlertidige tilladelser). 

• HOFOR’s planlagte udledninger af sort spildevand (midlerti-

dige tilladelser. 

Udvalget skal orienteres to gange om samme sag: 

1. Når forvaltningen har modtaget en skriftlig ansøgning om de 

nævnte udledningstyper.  

2. Før udkast til udledningstilladelsen sendes i partshøring. 

Ad. 1. 

Når Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning, der er 

omfattet af de nævnte sagstyper, vil forvaltningen hurtigst muligt udar-

bejde en orientering, der lægges på Teknik- og Miljøudvalgets portal. 

Skabelonen i bilag 1 vil blive anvendt til orienteringen. Forvaltningen vil 

påbegynde sagsbehandlingen, når ansøgningen er modtaget. 
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Ad 2. 

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder en orientering til Teknik og -

Miljøudvalget om snarlig partshøring af udledningstilladelse omfattet af 

de nævnte sagstyper. Skabelonen i bilag 2 vil blive anvendt til oriente-

ringen, og den vil indgå på dagsorden til udvalgsmøderne under ”sager 
til orientering”.  

Der er fastlagt et servicemål med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid 

på 84 dage for udledningstilladelser. Det kan forventes, at de fleste sa-

ger i  anden orientering forelægges udvalget inden for 84 dage efter 

den første orientering. Forvaltningen vil vente med at sende udkast til 

tilladelse i parthøring til orienteringen har været forelagt udvalget. 

Forvaltningen vil ved brug af bilag 2 oplyse udvalget om de vigtigste 

forhold, som forventes at ligge til grund for den afgørelse som efterføl-

gende vil blive sendt i partshøring. Forvaltningen vil sagsbehandle 

mens sagerne er til orientering i Teknik- og Miljøudvalget for at undgå, 

at orienteringen påvirker sagernes fremdrift. 

Partshøringen kan give anledning til ændringer af den endelige tilla-

delse, og forvaltningen vil orientere udvalget på TMU-portalen, hvis det 

er ændringer af væsentlig betydning.   

Hvis der, f.eks. i sommerferieperioden, er mere end tre uger mellem 

udvalgsmøder, vil forvaltningen lægge orienteringen på portalen for 

ikke at forsinke udstedelse af tilladelse. 

 

Hans Christian Karsten 

Vicedirektør  



 

BPM Sekretariat 3/4 

 

 
Bilag 1 - Orientering til TMU-portalen 

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget følgende sag[er] om ud-

ledning af spildevand 

 

Sagsnavn [Tilladelse til udledning af ….] 

Ansøger Der vælges: [HOFOR / BIOFOS / XX] 

Dato for modtaget ansøgning  

Vandtype Der vælges type f.eks.: [1) Renset spildevand, 

2) Mekanisk renset spildevand, 3) Overløb el-

ler 4) forskellige vandtyper fra skybrudsudled-

ning] 

Vandområde, der ønskes udledt 

til 

[Vandområdets navn (ferskt eller marint 

vandområde)] 

Vandmængde der ønskes udledt M3 

Varighed Midlertidig (varigheden angives) / Perma-

nent 

Bemærkninger fra forvaltningen  
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Bilag 2 – Under dagsordenspunktet: Sager til orientering 

Teknik- og Miljøforvaltningen har på TMU-portalen tidligere orienteret 
Teknik- og Miljøudvalget om, at forvaltningen har modtaget en ansøg-
ning om udledningstilladelse i følgende sag: [xxxxxxxx] 
 

Forvaltningen er nu ved at behandle sagen og forventer at sende den i 
partshøring, og derefter at afgøre sagen.  
 
Sagen(rne) drejer sig om udledning af [vandtype] til [vandområde]. 
 
Baggrund 
Baggrunden for ansøgningen beskrives kort 
 
Vurdering 
Her giver forvaltningen en kort vurdering af de miljømæssige konse-
kvenser. 
 
Afgørelse 
[Her beskrives om forvaltningen har til hensigt at udstede en tilladelse 
eller melde afslag. Hvis der udstedes tilladelse, nævnes de vigtigste vil-
kår som tilladelsen forventes at blive givet med.] 
 
Teknik- og Miljøudvalget kan vælge at rejse sagen til politisk behand-
ling. Det skal dog understreges, at udvalgets handlemuligheder i den 
forbindelse er begrænsede af, at afgørelsen til enhver tid skal træffes på 
et fagligt og sagligt grundlag og at en afvejning af disse ligger til grund 
for forvaltningens sagsbehandling. 
 
 


