
Punkt på dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 21.juni 2017 

Ændring af status på et eksisterende lavteknologisk rensningsanlæg for 

spildevand til et forsøgsanlæg  

Ifølge Landsrettens dom af 30. maj 2017 (Martin Wouters mod Guldborgsund 

Forsyning) er Guldborgsund Kommune nu 100 % ejer af Stationsvejens 

spildevandsanlæg og er dermed underlagt miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1. (jf. 

byretsdommen side 5 i samme sag) 

Anlægget har virket upåklageligt siden etablering i 1957 og der har ikke været 

konstateret nogen målbar forurening til omgivelserne eller negativ påvirkning af den 

økologiske tilstand i alle årene. Tværtimod er der opstået en naturlig rørskov med et 

rigt fugleliv.    

For ikke at krænke Proportionalitetsprincipet1 er kommunen nu forpligtet til at 

fortsætte med at vedligeholde det lavteknologiske anlæg, som de dygtigt har gjort 

siden 1956 i følge by- og landsret.   

Motivation: 

Alle visionære firmaer har en innovation- og udviklingsafdeling.  

Ved at undersøge hvilke muligheder der ligger i at rense spildevand med grønne 

lavteknologiske anlæg, kan kommunens entreprenørafdeling på området, nemlig 

Forsyningen, råde bod på det forsømte med en rimelig beskeden investering.  

Det fremgår også af svar på spørgsmål 564 til Pia Adelsteen:  

”Det er således en forudsætning for, at der kan afgives påbud, at der er tilstrækkelig dokumentation for 

forurening af det konkrete vandområde, som er omfattet af krav om indsats i vandplanerne” 

Ifølge landsretdommen har der aldrig været foretaget nogen vandprøver og dermed 

ingen dokumentation på, at der kan gives påbud om ændring af eksisterende 

forhold. Forsyningen var heldig at Martin Wouters forsvarere ikke var mere opvakte, 

men jeg tror ikke at heldet skal udfordres yderligere. 

 

________________ den                        2017 

                                                           
1 Tilsynsmyndigheden bør altid ved anvendelse af påbud være opmærksom på, at de påbudte 

foranstaltninger skal stå i et rimeligt forhold til den aktuelle forureningsrisiko. Der må således ikke kræves 

mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt til sikring af miljømæssigt forsvarlige forhold. 

 

http://uretten.dk/wp-content/uploads/2010/11/Slagelsemodellen-Svar-paa-sporgsmaal-564.pdf

