
 

 

TM 11009 ”Fra ansøgning til tilladelse - direkte udledning af 
miljøfremmede stoffer til recipient” 

 

 

 
Formål: Opnå kompetence til at udarbejde en tilladelse til udledning af 

miljøfremmede stoffer til kyster og fjorde.  

 

Målgruppe: Sagsbehandlere inden for industriområdet, der arbejder med 
udledningstilladelser. 

Forudsætningen for deltagelse er kendskab til de grund-

læggende regler for spildevandsudledning. Der forventes 

indsigt i Miljøstyrelsens spildevandsvejledning link samt 

Miljøstyrelsens FAQér link. 

 
Sted: Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2,  

7000 Fredericia 

 

Tidspunkt: 20. april 2023, Kl. 9.00 – ca. 16.30 

 

Program: Se nedenfor 
 

Arrangører: Jette Brønnum, Frederikshavn Kommune 

Nethe Riis Ottesen, Hjørring Kommune 

Brian Lenz Hansen, Lemvig Kommune 

 

Deltagerantal: Minimum 15 deltagere og maksimum 40 deltagere 

 

Pris: NORMALPRIS 

A-medlemmer kr. 1.200,- ekskl. moms 

B-medlemmer kr. 1.700,- ekskl. moms 

 

 EARLY BIRD 
 Kr. 300,- ekskl. moms fratrækkes ovenstående pris, 

 hvis man er tilmeldt senest 6. marts 2023 

 

Tilmelding: Senest den 20. marts 2023.  
Tilmeldingen er bindende 

 

 

Vi har tænkt os at koncentrere os om udledninger til 

kyster/fjorde” for at have tid til at fordybe os ordentligt, og 

derfor er udledning til vandløb ikke inkluderet i første omgang, 

men vi er interesseret i at høre, om der er mange, der er 
interesseret i udledninger til vandløb. Angiv derfor, om du 

også kunne være interesseret i at høre om udledning til 

vandløb. 

 

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/jun/spildevandsvejledningen-til-bekendtgoerelse-om-spildevandstilladelser-mv-efter-miljoebeskyttelseslovens-kapitel-3-og-4/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/hvad-er-spildevand-og-hvorfor-renser-vi-det/spoergsmaal-og-svar-om-miljoekvalitetskrav/


 

 

 

 
TM 11009 ”Fra ansøgning til tilladelse - direkte udledning af 

miljøfremmede stoffer til recipient” 

 
 

 

Oplægsholder: Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen Virksomheder 

 

 

Program for den 20. april 2023 
 
 

• Krav til ansøgningsmaterialet, herunder total koncentration contra opløst 

fraktion for metaller samt ansvar for at levere data på i forvejen 

forekommende koncentrationer 

 

• Udledning af stoffer med fastsatte miljøkvalitetskrav  

Hvor findes data, beregning af blandingszone, fastsættelse af 

udledningsgrænseværdier, BAT, vurdering af udledningens påvirkning af 

sediment og biota. 

Gennemgang af relevant case hørende til Stena Recyclings 

skrotvirksomhed lokaliseret på havnearealerne i Frederikshavn. 

Gruppearbejde/øvelser  

 

• Udledning af stoffer uden fastsatte miljøkvalitetskrav i en case om 

revurdering af udledningen af spildevand fra en flydedok i Hirtshals 

Havn. 

Hvordan gennemføres vurderingerne i denne situation? 
Gennemgang af relevant case 

 

• Kort introduktion til sammenspillet mellem anden lovgivning og reglerne 

i bekendtgørelse om udledning af visse forurenende stoffer:  

1. Indsatsbekendtgørelsen,  

2. habitatreglerne og  

3. havstrategiloven.  

I gennemgangen af emnerne henvises til relevante FAQér. 
 


