
Fair Spildevand - for miljø og mennesker 

Til Ankestyrelsen 

Klage over Guldborgsund Kommunens svar på aktindsigt fra Fair Spildevand af 

16. oktober 2018  

For enden af Stationsvej i Væggerløse på Falster blev der i 1956/57 etableret en fyldegrav.  

I fyldegraven har en plantevækst tilpasset sig og optager alle de næringsstoffer som er i spildevandet fra 

vejens 15-20 ejendomme. Det har virket upåklageligt i over 50 år uden kommunens indblanding.  Et 

eksemplarisk tilfælde til efterligning, hvis cirkulær økonomi skal efterleves.   

Landsforeningen Fair Spildevand har ikke, i tilgængelige offentlige dokumenter, fundet begrundede 

oplysninger for, at den eksisterende grønne rensning skulle ophøre og i stedet tilsluttes det store offentlige 

kloaknet.  

Vi finder ikke de foreløbige svar hverken lever op til offentlighedslovens paragraf 7, 8 og 9 eller paragraf 4 i 

”lov om aktindsigt i miljøoplysninger”, derfor denne klage.  

At der ikke foreligger en økonomisk analyse gør, at det vigtige proportionalitetsprincip 

(omkostningseffektivitet) ikke kan efterleves, finder vi allerede nu betænkeligt.  

I det hele taget finder Fair Spildevand det meget betænkeligt, at de efterlyste oplysninger ikke straks kan 

oplyses, da igangsatte kloakplaner i Guldborgsund Kommune binder ressourcer på trecifrede millionbeløb. 

Koncentrat af kommunes svar på anmodning om aktindsigt  

Rød tekst er hvad kommunen svarer 

Hvad har kommunen lagt til grund for at Stationsvejens, 4870 Væggerløse, fyldegrav renseanlæg ikke kunne 

leve op til eksisterende fastsatte miljømål for de vandområder – eller vandforekomster, som staten har 

udpeget i flg. Miljømålsloven og Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland? 
Kommunen har ikke sagsakter. Der henvises til statens overvågning og udpegning. 

Hvad har Guldborgsund Kommune vurderet/målt, at Stationsvejens fyldegrav renseanlæg her bidrager med 

af udledt organisk materiale, kvælstof eller fosfor for at indlemme vejen i kloakopland? 

Kommunen har ikke sagsakter. Der henvises til statens overvågning og udpegning. 

Hvis Søer: 

Her vægter staten primært indsats overfor fosfor 

Hvad har Guldborgsund kommune vurderet/målt at Stationsvejens fyldegrav renseanlæg her bidrager med 

af udledt fosfor for at indlemme vejen i kloakopland? 

Kommunen har ikke sagsakter. Der henvises til statens overvågning og udpegning. 

Hvis Kystvand: 

Her vægter staten primært indsats overfor kvælstof 

Hvad har Guldborgsund kommune vurderet/målt at Stationsvejens fyldegrav renseanlæg her bidrager med 

af udledt kvælstof for at indlemme vejen i kloakopland? 

Kommunen har ikke sagsakter. Der henvises til statens overvågning og udpegning. 
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Økonomisk analyse 

Der er i loven en forpligtigelse til at overholde proportionalitetsprincippet. Men det forudsætter samtidig, 

at der i det mindste er foretaget nogle økonomiske overslag/beregninger.   

Med henvisning til det indrammede, hvad er de økonomiske resultater heraf? 

Kommunen har ikke sagsakter vedr. beregninger. 

Proportionalitetsprincippet 

I hvor stor udstrækning har Guldborgsund Kommune taget hensyn til proportionalprincippet ved at 

indlemme Stationsvej i et kloakopland? 

Kommunen har ikke sagsakter vedr. beregninger. 

Afslutningsvis gøres opmærksom på, at der i lovgivningen er vide rammer for, at Guldborgsund Kommune 

kan tage hensyn til lokale forhold uden slavisk at følge centrale udmeldinger! 

Til ovenstående tilføjes i dag den 3. september 2019 

Miljø- og fødevareministeren skriver i besvarelse af spørgsmål nr. 702 (MOF alm. del) stillet 14. maj 2018:. 

”Ifølge miljøbeskyttelsesloven er det kommunerne, der lokalt bestemmer i hvilket omfang, der skal 

kloakeres, og hvordan dette skal ske. Der er betydelig forskel på, hvordan landets kommuner er bebygget, 

og dermed også på hvor omkostningseffektivt det er at kloakere sammenlignet med decentral rensning. 

Desuden skal kommunen konkret tage stilling til de lokale forhold, dvs. følsomhed af vandløb, søer og 

kystvande, badevandsforhold, grundvandsforhold, generel hygiejne mm. Jeg har stor tiltro til, at 

kommunerne laver de bedste løsninger for borgerne.” 

 

Den 3. september 2019 

For Fair Spildevand 

Jørn Rasmussen 

 

  

 

 

 


