
Guldborgsund Forsyning A/S mod Martin Romain Felix Wouters 

Afsagt den 1. juli 2016 i sag nr. BS 1-1295/2014: 

Fra side 5 

Er Martin Wouters' ejendom ikke allerede tilsluttet, følger det af 

miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, at der er tilslutningspligt, når der er 

ført stik frem til grundgrænsen. 

Er Martin Wouters' ejendom allerede tilsluttet, følger det af 

miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1, at kommunen kan påbyde forbedret 

rensning af ejendommens spildevand, hvilket stemmer overens med 

spildevandsplanens bestemmelser om forbedret rensning i det åbne land. 

 

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM 

Afsagt den 30. maj 2017 af Østre Landsrets 15. afdeling 

Fra side 3 

Forsyningsselskabet har ikke foretaget vandprøver fra fyldegraven. Hvorvidt der 

opnås en miljømæssig effekt ved Martin Romain Felix Wouters’ tilslutning til det nye 

kloakanlæg, har forsyningsselskabet ikke foretaget en vurdering af. 

 

Svar på spørgsmål 564 

Ved vurdering af, om der skal meddeles påbud om forbedret 

spildevandsrensning, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, 

om en ejendom udleder spildevand til det pågældende vandområde, og 

om udledningen bidrager til forurening af et vandområde, som er målsat 

efter vandplanerne. Hvis vandløbet har opfyldt målsætningen, er der ikke 

belæg for at meddele påbud om forbedret spildevandsrensning. Det 

fremgår af spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1 

 

http://uretten.dk/wp-content/uploads/2010/11/Slagelsemodellen-Svar-paa-sporgsmaal-564.pdf


Sammenligning af rensefilosofier omkring spildevand 
 

 Kommunalt højteknologisk rensning Grøn lavteknologisk rensning 

Bæredygtighed 
Spildevands restprodukt er 
problematisk slam1 (uden afslutning 
af kredsløb)  

Affald bliver til en ressource 
(biomasse) uden restprodukter 

Lokalisering og 
renseevne 

Centralistisk: Stor udfordring for 
bakteriernes omsætningsevne  
Bakterienedbrydning 3-4 dage 
Mikroplast tilbageholdes ikke 
Hav og vandløb gøres til losseplads 

Så decentralt som muligt, så kan de 
naturlige bakterier bedre magte 
opgaven 
Bakterienedbrydning fra 30 dage til 
flere år 

Energiforbrug 
Beton, pumper og fossile 
brændstoffer (CO2) 

Fotosyntese og solenergi 

Tilpasning/ 
dynamik 

500 forskellige bakteriearter  5.000 arter = større mobilitet ved 
ukendte miljøgifte 

Jura 
Krænker Proportionalprincippet2 og 
Miljøbeskyttelseslovens § 33 

Efterlever Proportionalprincippet og 

Miljøbeskyttelseslovens § 3 

Periodevis 
problemer 

18.828 overløb (5-10 x / år) Ingen overløb grundet decentrale 
løsninger 

Konklusion 
Bruger unødig energi, producerer 
slam og er dermed ikke bæredygtig 

Spildevand - nej det hedder  
Vand med næringsstoffer 

Møgvand i rør - er vi skøre 

I ÅRHUNDREDER har landbefolkningen, der førhen var 10 gange større, problemfrit skaffet sig af 

med deres affald direkte i jorden. 

1 gram overfladejord indeholder omkring 100 mio. bakterier, der straks omsætter alt 

forgængeligt til plantemikronæringsstoffer.  

Byernes kæmpepumper henter en stor del af drikkevandet direkte fra landområder.  

Så kommer miljøfolkene og vil sende alt møgvand ned i rør.  

Men kloakrørerne skal af hensyn til frost graves over en meter ned, i den dybde er der næsten 

ingen bakterier, dvs. at tærede kloakrør, utætte rør forårsaget af rotter, jordsætninger, pæle, 

gravearbejde, tunge landbrugsmaskiner og glemte rør er farligere for grundvandet/folkesundheden 

end landområder, der ikke er kloakeret. 

Det kloakslam der ikke før eksisterede, forurener nu såvel med eller uden afbrænding. 

Læserbrev af Jørgen Sørensen, Odense 24/3-1997 i JP  

 
Jørn R. 11. januar 2017 

                                                           
1 Danva - vand i tal år 2014: 128.363 tons tørstof slam. Ved 5 mio. PE = 25,6 kg/PE. (104 kg vådvægt slam/PE). 

Det koster ca. kr. 500-1.500 pr. tons at komme af med slammet.  Altså ca. 130 mio. plus kørsel. 

2 Proportionalitetsprincip: Tilsynsmyndigheden bør altid ved anvendelse af påbud være opmærksom på, at de 

påbudte foranstaltninger skal stå i et rimeligt forhold til den aktuelle forureningsrisiko. Der må således ikke kræves 

mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt til sikring af miljømæssigt forsvarlige forhold. 
3
 Miljøbeskyttelseslovens § 3 

Stk. 2. Ved bedømmelsen af omfanget og arten af foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af forurening 
skal der lægges vægt på 

1) de ydre omgivelsers beskaffenhed og forureningens sandsynlige virkning på disse og 
2) hele det kredsløb, som stoffer og materialer gennemløber, med henblik på at begrænse spild af ressourcer 

mest muligt. 



Punkt på dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 21.juni 2017 

Ændring af status på et eksisterende lavteknologisk rensningsanlæg for 

spildevand til et forsøgsanlæg  

Ifølge Landsrettens dom af 30. maj 2017 (Martin Wouters mod Guldborgsund 

Forsyning) er Guldborgsund Kommune nu 100 % ejer af Stationsvejens 

spildevandsanlæg og er dermed underlagt miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1. (jf. 

byretsdommen side 5 i samme sag) 

Anlægget har virket upåklageligt siden etablering i 1957 og der har ikke været 

konstateret nogen målbar forurening til omgivelserne eller negativ påvirkning af den 

økologiske tilstand i alle årene. Tværtimod er der opstået en naturlig rørskov med et 

rigt fugleliv.    

For ikke at krænke Proportionalitetsprincipet1 er kommunen nu forpligtet til at 

fortsætte med at vedligeholde det lavteknologiske anlæg, som de dygtigt har gjort 

siden 1956 i følge by- og landsret.   

Motivation: 

Alle visionære firmaer har en innovation- og udviklingsafdeling.  

Ved at undersøge hvilke muligheder der ligger i at rense spildevand med grønne 

lavteknologiske anlæg, kan kommunens entreprenørafdeling på området, nemlig 

Forsyningen, råde bod på det forsømte med en rimelig beskeden investering.  

Det fremgår også af svar på spørgsmål 564 til Pia Adelsteen:  

”Det er således en forudsætning for, at der kan afgives påbud, at der er tilstrækkelig dokumentation for 

forurening af det konkrete vandområde, som er omfattet af krav om indsats i vandplanerne” 

Ifølge landsretdommen har der aldrig været foretaget nogen vandprøver og dermed 

ingen dokumentation på, at der kan gives påbud om ændring af eksisterende 

forhold. Forsyningen var heldig at Martin Wouters forsvarere ikke var mere opvakte, 

men jeg tror ikke at heldet skal udfordres yderligere. 

 

________________ den                        2017 

                                                           
1 Tilsynsmyndigheden bør altid ved anvendelse af påbud være opmærksom på, at de påbudte 

foranstaltninger skal stå i et rimeligt forhold til den aktuelle forureningsrisiko. Der må således ikke kræves 

mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt til sikring af miljømæssigt forsvarlige forhold. 

 

http://uretten.dk/wp-content/uploads/2010/11/Slagelsemodellen-Svar-paa-sporgsmaal-564.pdf



