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Hej Marty
Jeg har ikke noget at udsætte på Steens duplik, men vil gerne have tilføjet yderligere

I processkri 1 af 12. maj 2016
j. nr. 163875
Øverst side 5 står:
Uanset, om Guldborgsund Forsyning anser den gamle rørledning som en del af sit anlæg eller
ej, er Mar n Wouters dog forpligtet l at lade ejendommen lslu e l den nye
spildvandsledning, da den gamle rørledning ikke lever op de miljømæssige krav l
spildevandshåndtering.

Punkt 1
Sagsøger bedes om utvetydig og på fyldestgørende måde om at fremlægge dokumenta on
på, at den eksisterende rørledning ikke lever op de miljømæssige krav l
spildevandshåndtering.
Herunder bedes sagsøger oplyse om hvilke kvalitetsmål der er fastlagt (jf. Miljømålsloven og
EU´s Vandrammedirek v) for området af Guldborgsund Kommune hvor l Marty Wouters
udleder sit spildevand.

Punkt 2
Sagsøger bedes om at fremlægge de målinger som kommunen er forpligtet l at foretage, iﬂg.
spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1, der dokumenterer at de grænseværdier, der
begrunder, at der skal foretages yderligere rensning fra Marty Wouters ejendom, er
overskredet i forhold l hvad det lstødende vandområde er målsat l.
Nedenstående er sakset fra Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 564
(MOF alm. del) s llet 3. marts 2016 e er ønske fra Pia Adelsteen (DF).
Ved vurdering af, om der skal meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning, skal
kommunen foretage en konkret vurdering af, om en ejendom udleder spildevand l det
pågældende vandområde, og om udledningen bidrager l forurening af et vandområde, som
er målsat e er vandplanerne. Hvis vandløbet har opfyldt målsætningen, er der ikke belæg for
at meddele påbud om forbedret spildevandsrensning. Det fremgår af
spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1.
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[Citeret tekst er skjult]

-Mvh. Jørn Rasmussen
Mob.: 22797113
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