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Vordingborg Kommune  

Afdeling for Byg Land og Miljø 

Att. Sagsbehandler Rolf Hoelgaard 

E-mail: Rolf Hoelgaard <roho@vordingborg.dk> 

Vordingborg 16. oktober 2017 

Replik  

Deres sagsnr. 17/23090   

 

Forlad skærmen og tag udgang i det konkrete 

I skrivelse af 10. oktober 2017 kommer Rolf Hoelgaard med standardbegrundelsen for at fortsætte 

tvangstømning af min bundfældningstank med følgende. ”Miljømyndigheden vurderer ikke, at der 

foreligger nye oplysninger i sagen, som skulle ændre vores hidtidige afgørelse …” 

Altså vurderer uden at komme med en begrundelse.  

I tidligere afgørelser har du aldrig forholdt dig konkret til den del af miljølovgivningen, jeg har 

henvist til der krænkes, hvis en årlig tvangstømning af min bundfældningstank fortsættes. 

Det er manglende respekt for Forvaltningslovens § 24. 

En tømningsordning er noget en kommune kan vedtage, men der står ingen steder at en kommune 

skal. Derfor er en forvaltning forpligtet til at se på de lokale forhold før det anbefales politisk, og 

løbende orienterer de folkevalgte hvis nye informationer dukker op, der kan give anledning til at 

justere tidligere vedtagne beslutninger.  

Trods adskillige opfordringer til at aflægge mig et besøg, så du dels vidste hvad du skulle forholde 

dig til, og dels mulighed for at vi kunne finde en løsning sammen, har du afvist min 

imødekommenhed. Tror du, at det var helt ubegrundet at kommunen tidligere havde givet mig 5 års 

dispensation for tvangstømningen? 

Spildevandsbekendtgørelsen § 60 ligger faktisk op til at man som forvalter af loven engang imellem 

skal forlade sin skærm og tage ud og kigge på virkeligheden. 

Som nævnt mange gange tidligere ønsker jeg ikke at krænke gældende lovgivning. Jeg vurderer at 

det vil være tilfældet, hvis jeg tillader den årlige tvangstømning af følgende årsager. 

I miljøbeskyttelseslovens § 3 stk. 2 står at  

”…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.” 
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Man skal ikke fixe noget der virker.  

Der er aldrig sammenlignet målinger af afløbet fra bundfældningstanke der blev tømt, f.eks. 

en måned efter tømning og så bundfældningstanke der ikke blev tømt.  

Indtil det er afklaret om der er en målbar forskel, vil jeg henholde mig til, at man ikke unødigt 

skal forstyrre en stabil bakterieflora. Der kommer jo både bakterier fra andre tanke og 

kemikalierester fra selve tømningsbilen ved hver tvangstømning. Alt i alt et unødigt 

ressourceforbrug med flere uafklarede faktorer, hvor det ikke kan udelukkes at noget skader 

mere end det gavner. Man skal ikke fixe noget der virker.  

Mine egne erfaringer, med min ringe husstandsbelastning, siger en tømning højest er 

påkrævet en hvert 20. år formodentlig længere intervaller. Men det har hidtil været vanskelig 

at holde stand længere, da det er lykkedes kommunen at overraske mig dage hvor jeg ikke har 

været hjemme. Det vidt forskellige behov for tilsyn af en bundfældningstank kan ikke 

forsvares med en rationel ”one size fits all” strategi. 

Derudover er der, nok så væsentlig, tale om risiko for ansvarsforflygtigelse.  

Hvis jeg vidste at min tank blev tømt en gang pr. år, ville jeg være mere ligegyldig med hvad 

der løb ud i tanken. F.eks. har jeg for mange år siden, ved et uheld hældt rigelig med klorin i 

afløbet, hvor jeg efterfølgende fornemmede en hvis skade på bakteriefloraen. 

Proportionalprincippet
1
 som også gælder overalt på miljøområdet før tiltag iværksættes krænkes 

ligeledes. Det kan jeg fremlægge en omfattende dokumentation på.    

Konklusion: Kollektive tvangsordninger bedøver befolkningens ansvarsbevidsthed. 

Sammenfattende håber jeg (sammen med tidligere fremførte argumenter), at det nu fremstår tydeligt 

hvorfor jeg anmoder om at min bundfældningstank bliver fritaget for tvangstømningsordningen, 

både med hensyn til de negative miljøpåvirkninger, men også fordi jeg ikke vil krænke gældende 

lovgivning.  

 

Med venlig hilsen 

 

Jørn Rasmussen 

 

Kopi til 

Vordingborg Spildevand A/S, Brovejen 10, 4760 Vordingborg. Tlf. 55 35 37 00 

keje@vordingborgforsyning.dk 

                                                           
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 


