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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Private kloakstikledninger - Miljøbeskyttelsesloven SIDE 2 

• Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 
 
- beskyttelse af jord og grundvand (kap. 3) 
 
- beskyttelse af overfladevand (kap. 4) 
 
 (ikke rottebekæmpelse som selvstændigt mål) 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Private kloakstikledninger - Miljøbeskyttelsesloven SIDE 3 

• Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3: 
tilslutningstilladelse 

  - alm. boliger: stiltiende tilladelse 

  - virksomheder/industri, som tilfører andet end 
”almindeligt spildevand” eller større mængder: 
tilladelse med vilkår  



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Private kloakstikledninger - Miljøbeskyttelsesloven SIDE 4 

• Spildevandsbekendtgørelsens § 8: 
 
- Grundejer skal tilslutte i lukkede ledninger 
 
- Medfører pligt og ret 
 
- Etablering og vedligeholdelse for egen 
regning 

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Private kloakstikledninger - Miljøbeskyttelsesloven SIDE 5 

• Tilsynet 

- Miljøbeskyttelseslovens § 65: Kommunen er 
tilsynsmyndighed 

- § 68 (skal, ulovlige forhold) 

- § 30 (kan, hvis miljømæssigt uforsvarligt)  

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Private kloakstikledninger - Miljøbeskyttelsesloven SIDE 6 

- Miljøbeskyttelseslovens § 75 (forvarsling) 
 
Forvaltningsretten (lov og principper) 
 

 
 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Private kloakstikledninger - Miljøbeskyttelsesloven SIDE 7 

• mbl § 72 (undersøgelsespåbud)?  
” den, der er ansvarlig for en virksomhed, der kan 
give anledning til forurening, skal give oplysninger” 
 
U.1999.1444 V: ikke til parcelhusejer 
B2001.BS.726/2000: ikke til ejerlejlighedsforening 
 
 

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Private kloakstikledninger - Miljøbeskyttelsesloven SIDE 8 

• mbl § 87 (undersøgelse på private lokaliteter, 
tvangsindgreb): 
 
Tilsynsmyndigheden har adgang til privat ejendom 
uden retskendelse for at udføre tilsynsopgaver, 
herunder undersøgelser og fotografere 
 
Politiet bistår, hvis nødvendigt 
 
Ejendomsindehaveren skal yde vejledning og hjælp, 
hvis nødvendigt. 
 
 

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Private kloakstikledninger - Miljøbeskyttelsesloven SIDE 9 

•  Tvangsindgrebsloven: 

-Krav: Proportionalitet 

- Forudgående underretning, medmindre 
øjemedet forspildes m.v. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Private kloakstikledninger - Miljøbeskyttelsesloven SIDE 10 

-§ 9: 
”Hvis der foreligger rimelig grund til mistanke om 
strafbart forhold, kan tvangsindgrebet kun foretages 
efter reglerne i retsplejeloven” 

-§ 10: 
”Hvis konkret mistanke om lovovertrædelse, der kan 
medføre straf” – da ikke oplysningspligt   

 
 
 
 

 


