
Affaldsplan pa kant med lovgivningen

Synspunkt

Jorn

Rasmussen

HELE KOMMUNEN: Aldrig
sa snart at spildevands-
planerne er sat i bero og
man bar haft en rolig nat-
tes0vn, sa dukker der nye
skyer op i horisonten, nem-
lig Affaldsplan 2018.

Til kommunalbestyrel-
sesmodet 24. november

havde jeg allernadigst faet
tid til at forklare de kon-
flikter der i ojeblikket er
1 forhold til EU's affalds-

direktiv. Direktlvet er

ganske udmaerket. Det er

ferst, nar det danske em-
bedsvaerk implementerer
direktiver til dansk lev, at
det hele bliver odelagt.

Da Bo Manderup er den i
byradet, der er mest EU be-
gejstret, bad jeg ham svare
pa, om »man har taenkt sig
at fortsaette med at kraenke

EU's affaldsdirektiv« i for-

bindelse med kommunens

Affaldsplan 2018.
Han kom med et intet-

sigende svar: »Danmark
fastsaetter selv den lovgiv-
ning, der angiver, hvordan
man nar det mal, som er
anfort i EU's affaldsdirek-

tiv«.

I folge art. 288, stk. 2, er
svaret korrekt, men bor-
gerne kan godt paberabe
sig, at implementeringen
er sket forkert, ligesom
det normalt kraeves, at der

tillaegges borgeren rettig-
heder.

I folge advokatfirmaet
Bech-Brunn har en myn-
dighed/kommune felgen-
depligter?

»Sag 41/74, Van Duyn
viste OS, at selv direktiver
kan paberabes direkte i
medlemsstaterne, hvis
deres bestemmelser; 1) er
ubetingede 2) er tilstraek-
keligt klare og prmcise
Er betingelserne opfyldt,
kan direktivet paberabes
vertikalt - dvs. afborgeren
direkte over for staten.«

Og »den nationale dom-
stol er forpligtet til at for-
tolke intern ret i lyset afdi-
rektivets ordlyd og formal
og at fremkalde det resul-
tat, dertilstra3bes.«

Derfor, nar det overord-
nede og meget vigtige prin-

iauAi/il -Zip14,

cip om, »at forureneren be-
taler« og at der skal bruges
okonomiske incitamenter

til, at borgerne mere kil-
desorterer deres affald, sa
vil Vordingborg Kommu-
ne have en darlig sag, hvis
de vil slaebe undertegnede
i retten, nar jeg naegter at
betale for tomning af den
renovationsspand, som jeg
ikke har benyttet i 20 ar.

Jeg anmoder om at kom
munens juridiske afdeling
forholder sig til ovensta-
ende problemstillinger, sa
det sikres, at Affaldsplan
2018 ikke kommer i kon-

flikt med EU's affaldsdi-

rektiv fremadrettet.
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