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Jørn Rasmussen, Vordingborg, ser det som et gennembrud i en længere kamp, at han har fået op-
lyst af kommunen, at den ikke har foretaget målinger af spildevandet på Stationsvej i Væggerløse. 
Uden dem er kommunens spildevandsplan nemlig ulovlig, mener han. Foto: DaviD arnholm

- Ved brug af almindelig sund
fornuft må det være langt det  
bedste, at det er kommunerne
over det ganske land, der har

det endelige ansvar. Centrale myn-
digheder kan umuligt have til-

strækkelig detaljeret
lokalkendskab.

Jørn Rasmussen, Fair Spildevand

- Når kommunen  udlægger et op-
land i spildevandsplanen, er der 

ikke krav om, at kommunen
foretager målinger - her er statens 

målinger og udpegninger af
områder, hvor der er rensekrav,

tilstrækkeligt grundlag.

Jakob Lysholdt, 
Guldborgsund Kommune

Var rodzoneanlægget ved Sta-
tionsvej i Væggerløse godt 

nok til at håndtere beboernes 
spildevand. Det mener Jørn 
Rasmussen, at kommunen 

skulle have undersøgt. Så hav-
de Guldborgsund Forsyning ik-
ke behøvet at stævne beboe-

ren Martin Wouters (billedet).
Foto: anDers KnuDsen

Desuden skal kommunen konkret tage stilling til de lokale forhold, det vil sige følsomhed af vandløb, søer og kystvande, 
har daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) 

Jørn Rasmussen mener at have fået bekræftelsen på, at spildevandsplan er ulovlig

Manglende vandprøver ses som den rygende pistol
VÆGGERLØSE Det var 
ulovligt, da byrådet i 

april 2018 vedtog Spilde-
vandsplan 2014-2020 og 
indlemmede boligerne på 
Stationsvej i Væggerløse i 
planen. Det mener Jørn 
Rasmussen, der er medlem 
i bestyrelsen i foreningen 
Fair Spildevand og længe 
har kritiseret kommunens 
ageren overfor borgerne på 
Stationsvej i sagen, der og-
så har budt på en sag ved 
byretten og landsretten.

Efter længere tids korre-
spondance med kommunen 
og anmodninger om akt-
indsigt mener han nu at ha-
ve fået beviset på ulovlighe-
den. Jørn Rasmussen har 
nemlig søgt om aktindsigt i 
kommunens målinger af 
beboernes spildevand og 
fået oplyst, at kommunen 
ikke har disse målinger. Så-
dan nogle har kommunen 
nemlig ikke lavet, lød sva-
ret fra kommunen, som i 
stedet henviste til statens 
overvågning og udpegning.

Skal konkret tage stilling
Men kommunen må ikke 
kræve, at boliger kloakeres, 
uden først at have under-
søgt den eksisterende ud-
ledning af spildevand. Det 
har daværende miljø- og fø-
devareminister Jakob Elle-
mann-Jensen (V) fastslået i 
et svar i juni 2018. Mere 
præcist svarede ministeren:

“Ifølge miljøbeskyttelses-
loven er det kommunerne, 
der lokalt bestemmer i hvil-
ket omfang, der skal kloa-
keres, og hvordan dette 
skal ske. Der er betydelig 
forskel på, hvordan landets 
kommuner er bebygget, og 
dermed også på hvor om-
kostningseffektivt det er at 
kloakere sammenlignet 
med decentral rensning. 
Desuden skal kommunen 
konkret tage stilling til de 
lokale forhold, det vil sige 
følsomhed af vandløb, søer 
og kystvande, badevands-
forhold, grundvandsfor-

hold, generel hygiejne med 
mere. Jeg har stor tiltro til, 
at kommunerne laver de 
bedste løsninger for bor-
gerne.”

Har virket i 50 år
Men Guldborgsund Kom-
mune har altså ikke kon-
kret taget stilling til de lo-
kale forhold ved 
Stationsvej. Havde den det, 
ville den ellers, argumente-
rer Jørn Rasmussen, kunne 
konstatere, at der slet ikke 
er brug for, at borgerne 
skulle betale mange tusin-
de kroner for at blive til-
sluttet den offentlige kloak.

Siden midt i 1950’erne er 

spildevandet nemlig blevet 
ledt til en fyldegrav for en-
den af vejen.

- I fyldegraven har en 

plantevækst tilpasset sig og 
optager alle de nærings-
stoffer, som er i spildevan-
det fra vejens 15-20 ejen-

domme. Det har virket i 
over 50 år uden kommu-
nens indblanding. Et ek-
semplarisk tilfælde til ef-
terligning, hvis cirkulær 
økonomi skal efterleves, 
mener Jørn Rasmussen, 
som derfor er stærkt kritisk 
overfor, at beboerne plud-
selig ikke længere måtte 
bruge den løsning, der til-
med er billig.

Kommunen har nemlig 
også i henhold til proporti-
onalitetsprincippet pligt til 
at vurdere, om udgifterne 
til kloakering står mål med 
de forbedringer, kloakerin-
gen vil medføre for miljøet. 
Og en sådan analyse har 
kommunen heller ikke la-
vet.

Forskellige regelsæt
Men i kommunen afviser 
man Jørn Rasmussens kon-
klusion om spildevandspla-
nens lovlighed. Hans kon-
klusion bygger nemlig på 
en misforståelse, mener 
man.

Sagen er nemlig, forkla-

rer Jakob Lysholdt, der er 
leder af Miljøafdelingen, at 
der gælder forskellige re-
gelsæt for kloakering i det 
åbne land - hvor man ty-
pisk har egne lokale rense-
løsninger som eksempelvis 
minirenseanlæg - og kloa-
kering ved udpegning af 
kloakopland i en spilde-
vandsplan.

Og ministerens svar 
handler om kloakering i 
det åbne land. Altså der, 
hvor kommunen vil skulle 
ud at give påbud til enkelte 
ejendomme. I de tilfælde 
skal man ganske rigtigt la-
ve de konkrete vurderinger, 
Jakob Ellemann-Jensen 
omtalte.

Statens måling er nok
Men Stationsvej i Vægger-
løse ligger ikke i det, der 
defineres som det åbne 
land, siger Jakob Lysholdt 
og forklarer, at ejendom-
mene i stedet ligger i et om-
råde, som allerede er kloa-
kopland. Derfor er der ikke 
udarbejdet notater eller 
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Når der er udpeget kloakoplande i en spildevandsplan 
og dermed fastlagt, hvor der skal kloakeres, kræves der 
ikke yderligere dokumentation i forhold til at meddele 
husejere tilslutningspligt. Det fastslår miljøbeskyttel-
sesloven:
• § 28, stk. 4: Der er tilslutningspligt for ejendomme, 
når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kommu-
nalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning 
skal være gennemført. Kommunalbestyrelsens afgø-
relser kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed.
Og spildevandsbekendtgørelsen:
• § 12: Inden for et i spildevandsplanen fastlagt 
kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et 
spildevandsforsyningsselskab, er grundejerne forplig-
tede til for egen regning at tilslutte spildevand til 
spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når 
der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jævnfør 
lovens § 28, stk. 4.
• Stk. 2. Uanset stk. 1, kan tag- og overfladevand dog 
føres gennem åbne ledninger, såfremt tilladelsesmyn-
digheden konkret vurderer, at det kan ske teknisk, 
miljømæssigt og hygiejnemæssigt forsvarligt.
Når kommunen i spildevandsplanen udpeger områder, 
hvor den forbedrede spildevandsrensning skal ske ved 
egen lokal renseløsning - det har endnu ikke været 
aktuelt i Guldborgsund Kommune - er der ifølge spilde-
vandsbekendtgørelsen følgende dokumentationskrav:
• § 35: Ved meddelelse af påbud efter lovens § 30 om 
forbedret spildevandsafledning skal følgende forud-
sætninger være opfyldt: 1) Ejendommens afløbsforhold 
og udledning skal være fastlagt. 2) Ejendommens 
udledning skal bidrage til forurening af det omhandlede 
nedstrøms liggende vandområde. 3) Der skal være do-
kumentation for, at det omhandlede nedstrøms liggende 
vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der 
gør, at det miljømål for vandområdet, der er fastsat i 
bekendtgørelse om miljømål udstedt i medfør af lov om 
vandplanlægning, ikke er opfyldt.
• Stk. 2. Stk. 1, nr. 2 og 3, finder ikke anvendelse ved 
meddelelse af påbud om forbedring af uhygiejniske 
forhold affødt af udledningen. 

Jakob Lysholdt - her fotograferet, den gang han var ansat i Stor-
strøms Amts vandmiljøkontor - er leder af Miljøafdelingen i 
Guldborgsund Kommune. Han afviser Jørn Rasmussens påstand 
om, at kommunens spildevandsplan skulle være ulovlig.  

Foto: Finn Jørgensen

Jørn Rasmussen mener at have fået bekræftelsen på, at spildevandsplan er ulovlig

Manglende vandprøver ses som den rygende pistol

vurderinger for enkelte ve-
je eller områder - de vurde-
ringer, Jørn Rasmussen 
bad om at få aktindsigt i.

- Når kommunen udlæg-
ger et opland i spildevands-
planen, er der ikke krav 
om, at kommunen foreta-
ger målinger - her er sta-
tens målinger og udpegnin-
ger af områder, hvor der er 
rensekrav, tilstrækkeligt 
grundlag, siger Jakob Lys-
holdt og uddyber:

- Når der er udpeget klo-
akoplande i en spilde-
vandsplan og dermed fast-
lagt, hvor der skal 
kloakeres, kræver det ikke 
yderligere dokumentation i 
forhold til at meddele hus-
ejere tilslutningspligt, når 
der er kloakeret.

Kloakeret siden 1956
I forhold til blandt andet 
Stationsvej har kommunen, 
da spildevandsplanen blev 
udarbejdet, redegjort for 
plangrundlaget og valget af 
renseløsninger. Mere kon-
kret har kommunen for 
Stationsvej taget stilling til, 
at området - som fastslået 
af både byretten og lands-
retten - har været kloakeret 
siden 1956.

Det er videreført i spilde-
vandsplanen, hvor det også 
er indskrevet, at der er 
planlagt separatkloakering 
- altså med adskillelse af 
regnvand og spildevand.

I spildevandsplanlægnin-

gen har kommunen på bag-
grund af statens udpegning 
lagt til grund, at området 
ved Stationsvej skal opfyl-
de renseklasse SO - der 
skal altså renses for orga-
nisk stof og kvælstof.

- En fællesledning med 
septiktank opfylder ikke 
dette krav. Det vil kun være 
en egentlig kloakering eller 
etablering af en eller anden 
form for rensning eller lig-
nende, der vil kunne opfyl-
de de krav, fastslår Jacob 
Lysholdt og tilføjer, at kom-
munen også i svarene til 
Jørn Rasmussen har hen-
vist til spildevandsplanerne 
med kommunens vurderin-
ger.

Det er ulogisk
Jørn Rasmussen er ikke til-
freds med kommunens ud-
lægning af, at det gør en 
forskel, om der er tale om 
kloakering i det åbne land 
eller i kloakopland. Det er 
ulogisk, mener han.

- Ved brug af almindelig 
sund fornuft må det være 
langt det bedste, at det er 
kommunerne over det gan-
ske land, der har det ende-
lige ansvar. Centrale myn-
digheder kan umuligt have 
tilstrækkelig detaljeret lo-
kalkendskab, når et kloa-
kopland skal udpeges, ar-
gumenterer han.

Jørn Rasmussen udtryk-
ker også utilfredshed med, 
at hans anmodninger om 

aktindsigt er blevet besva-
ret med henvisninger til 
statens hjemmeside.

- Værsgo at gå i 
gang! Skulle man finde no-
get, der eventuelt kunne 
være relevant, er det usik-
kert, om det reelt er det, 
kommunen har brugt som 
grundlag. Det er kommu-
nens forbandede pligt at 
fremskaffe de oplysninger, 
som der anmodes om. Ma-
terialet kan være omfatten-
de, men så burde præcise 
link være gangbart, mener 
Jørn Rasmussen.

DAVID ARNHOLM 
dar@ftgruppen.dk

badevandsforhold, grundvandsforhold, generel hygiejne med mere, 
fastslået 

MIE FRA MARIELYST VANDT
VÆGGERLØSE Torsdag mødtes 124 med-
lemmer af Væggerløse Pensionistfor-
ening til nytårsbanko i Væggerløse For-
samlingshus.
Der blev spillet 40 spil på enkeltrækker 
om gevinster i form af kødpakker inden 
pausen, hvor der blev serveret kaffe med 
kringle og fastelavnsboller.
Efter pausen gik finalen om hovedgevin-
ster på fuld plade i gang.
Det blev Mie Andersen fra Marielyst, 
der kunne gå hjem med den store køb-
mandskurv.
Desuden var der lodtrækning på ind-
gangsbilletten om blomsterne på borde-
ne og amerikansk lotteri om 48 flasker 
vin.
- Et enkelt medlem vandt fem flasker for 
en indsats på 40 kroner, fortæller for-
mand Oluf Hauerslev.
Næste arrangement i foreningen er 20. 
februar, hvor sanger og skuespiller Trine 
Gadeberg underholder medlemmerne. 
Det arrangement er allerede udsolgt.

Mie Andersen fra Marielyst fik hovedgevin-
sten med hjem fra Væggerløse Pensionistfor-
enings nytårsbanko. Foto: Privat

noter

ODIN HOLM
Deres kloak- og VVS-blikkenslager - 54 85 06 66

Mad, møder og fester.....
- SÅ ER DET KIKKO DU GÆSTER!

kikko@kikko.dk · Tlf. 54 85 51 54

VI SES PÅ...

kikko@kikko.dk · Tlf. 54 85 51 54

DET GODE DANSKE KØKKEN 

i - og ud af huset 

KONFERENCE ELLER DAGSKURSUS 

Vi har lyse og venlige lokaler 

med plads op til 170 personer 

Vi har de ideelle rammer om 
private selskaber, fi rma-arrange-

ment, jubilæer, fødselsdag, 

bryllup, udfl ugter o.m.a. 

Lige fra Brunch til 
totalarrangement...

WWW.KIKKO.DK


