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Spildevandsdom er et

OPSIGTSV/EKKENDE:

Kommunens Tek-
nik- og Miljoudvalg
har naegtet at efter-
komme Miljostyrel-
sens pabud. En dom
fra Retten i Roskilde
kan vaere en vigtig
hjaelp i den retning.

AfClausVilhelmsen

HELE KOMMUNEN: Etl land-

mand fra Gadstrup ved
Roskilde har naegtet at efter-
komme Roskilde Kommu-

nes pabud om at kloakere, sa
bans busspildevand bliver
ledt ud i den kommunale

kloakledning. Kommunen
meldte bam til politiet, men
i Retten i Roskilde bar Ole

Glaus Christiansen nu faet
medbold. Retten finder det

ikke bevist, at den naerlig-
gende Syvbaekken bliver for-
urenet afvand fra Cbristen-

sens busspildevand.
Det er saerdeles interes-

sant for 1350 lodsejere i
Vordingborg Kommune,
som administrationen bar

udpeget til at blive palagt
tvangskloakering. Et pabud
som Teknik- og Miljoudval-
get bar sagt blankt nej til pa
trods af, at Miljostyrelsen
presser pa for at fa forbedret
vandkvaliteten af Praesto

,Fjord og Stege Nor.
Det er ogsa en dom, der

vil vsekke opmaerksombed
i Faxe Kommune, bvor 56
lodsejere er meldt til politiet
for ikke at ville efterkomme

kommunens pabud.
Retten bar afbort Anders

Cold, en lokal embedsmand
fra Roskilde Kommune, som
bar forklaret, at kommu
nens pabud alene er baseret
pa data og ikke konkrete
malinger. Og det er ikke godt
nok.

Midtiskiven

Thomas Cbristfort (K),
formand for Vordingborgs
Teknik- og Miljoudvalg, ser
dommen fra Roskilde som

en legitimering afudvalgets
fremgangsmade.

- Det viser, at vi bar ramt
midt i skiven. Vi vil have

dokumenteret, om det er
busspildevand fra bver en-
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MernAiVordingborg Kommune erenafdeaer, som Miljostyrelsen erbekymret for.
Foto: Ivan Ingemansen

» Vi har ramt midt i

skiven. Vi vil have

dokumenteret, om
det er busspildevand
fra hver enkelt lods-

ejer,derer skyldifor-
ureningen afvandlob
og Qorde. De centrale
data viser jo ikke,
hvorfra forureningen
kommer.

Thomas Cbristfort (K),
formand for Teknik-og

Miljoudvalget

kelt lodsejer, der er skyld i
forureningen af vandlob og
fjorde. De centrale data vi
ser jo ikke, hvorfra forure
ningen kommer, kommen-
terer Cbristfort, som er glad
for, at retsafgorelsen er sa
klar.

Samtidig skyder ban pa
staten.

- Tidligere var det amter-
ne, der foretog malinger.
Men siden staten overtog

Uddrag afdombogen
Fakta

Efter Anders Colds

forklaring laeggesdet
tllgrund, at Roskjide
Kommunes pSbud til
tiltalte om forbedret

spiidevandsrensning
alene er baseret pHdata
fra DanskVandlobsFau-

nalndeks (DVFI), hvoraf

omradet, bar de skrottet de
fleste afmalingerne. De bar
- groft sagt - ikke gjort deres
arbejde, mener udvalgsfor-
manden.

Dilemma

Fra 1. januar bliver Teknik-
og Miljoudvalget splittet op,
og miljodelen kommer til at
bedde Klima og Miljo. Den
ny formand bliver Else-Ma
rie Langballe Sorensen (SF).
Hun bar ikke efter fa dage
ikke naet at saette sig ind
i stoffet, men bar dog laest
dommen. Hun synes, der er

fremgir, at vandkvali
teten iSyvbaekken er
forrlnget og derved
Ikkeopfylder malsaet-
ningenivandplanen.
Efter Anders Colds for

klaring ma det laegges
til grund, at de angivne
data ikke definerer,

hvad den givneforure-
ningskyldes.

svaert at vurdere, om dom
men vil danne praecedens.

- Landmanden bar gjort
meget for at rense sit spilde-
vand, og RoskUde Kommu
ne bar ikke vseret klar over,
bvor meget ban egentlig bar
gjort for at rense det.

- Han bar alene faet et pa
bud ud fra data og ikke kon
krete malinger pa, om ban
barforurenet. Giver det pro-
blemer? Det er et dilemma,
svarerbun.

Dommen i byretten blev
afsagt 21. november, og den
kan ankes inden for 14 dage.


