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Kære Jørn Jespersen
Tak for dit brev med forslag om, at der som led i Naturpakken skal gennemføres en
forøget indsats til reduktion af overløb fra fælleskloakerede områder.
Jeg er enig i, at det er vigtigt, at vi har fokus på at reducere udledningen af urenset
spildevand fra overløbene. Regeringen har da også, som du ved, i forbindelse med
Fødevare- og Landbrugspakken allerede aftalt med de Konservative, Dansk
Folkeparti og Liberal Alliance, at Miljø- og Fødevareministeriet skal søge at indgå
en aftale med KL om et generelt fokus på renseanlæg og regnbetingede udløb.
Overløbene skal desuden følges tæt med henblik på, at vi kan vurdere, om der
fremadrettet er behov for at skærpe indsatsen yderligere. Jeg kan i den forbindelse
oplyse, at Naturstyrelsen allerede er i dialog med KL om mulighederne for at indgå
en sådan aftale, herunder at der i kommunerne skabes det nødvendige overblik
over antallet og mængden af overløb.
Miljø- og Fødevareministeriet er herudover på vej med en model for benchmark af
forsyningernes performance på en række indikatorer, herunder overløb. Dette vil
forhåbentlig anspore forsyningerne til at sætte ekstra fokus på at reducere overløb.
Der er brug for alle gode løsningsforslag til, hvordan vi kan reducere overløb
yderligere. Jeg sætter derfor pris på dit input til at finde de rette løsninger. Jeg har
således bedt Naturstyrelsen om at lade din henvendelse indgå i de videre drøftelser
mellem Naturstyrelsen og KL, da jeg vil mene, det er mest hensigtsmæssigt at
drøfte problemstillingen i dette regi og ikke i forbindelse med Naturpakken. Jeg
ser frem til resultatet af disse drøftelser, og vil herefter tage stilling til, om der er
behov for igangsætte yderligere initiativer.

Med venlig hilsen

Esben Lunde Larsen
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