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Domstole på herrens mark i miljøsammenhæng
Debat

NÆSTVED: Nu kan vi den

6. april igen læse, at 1853
ejendomme har en trussel
om politianmeldelse hæn
gende over hovedet, hvis
de ikke får ændret på deres
afløbsforhold alene på bag
grund af BBR registre og
renseklasseområder.

Der var ellers opstået et
lyspunkt tilbage i novem
ber 2017, hvor byretten i
Roskilde fastslog, at der
skulle foretages en konkret
dokumentation på, at afløb
fra en ejendom havde ind
flydelse på den økologiske
tilstand, i et givent vand-
løb/-område, før påbud
kunne udstedes.

Denne byretsdom blev
imidlertid underkendt af

Østre Landsret og Pro
cesbevillingsnævnet

nægtede efterfølgende, at
Højesteret fik mulighed
for en vurdering, selvom

K-v

l:'.

sagenihøjeste grad er prin
cipiel.

Vi finder, at Roskilde stemmelse, både med EU s
dommen var i overens- Vandrammedirektiv,

1853 husejere i Næstved
Kommurre mangler stadig
at få forbedret deres spil
devandsrensning, fremgår
det af kommunens seneste

opgørelse.
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Miljøbeskyttelsesloven,
Spildevandsbekendtgø
relsens § 35 og adskillige
ministerudtalelser vi har

samlet over årene.

Vi er derfor meget bekym
ret i Fair Spildevand med
retstilstanden generelt på
området og i særdeleshed
for de påbudsramte.
Vandrammedirektivets

overordnede "Forureneren

betaler princippet" er Dan
mark loyalt forpligtet til at
efterleve. Følger man prin
cippet er Proportionalitets
princippet ligeledes i min
dre grad udsat for krænkel
se, men ikke udelukket.
Hvis almindelig sund for

nuft overhovedet længere
er gangbar, så siger det sig
selv, at hvis man ikke har
konstateret, at en konkret
ejendoms udledning har
negativ indflydelse på et
vandområdes økologiske
tilstand, risikerer en hus
ejers anstrengelser spildte
og andre kilder til mang
lende målopfyldelse skal
undersøges.
Vi anser, at kommunen

har fælles interesse med

Fair Spildevand i at undgå
denne situation, som i øje
blikket er status.

Fair Spildevand bistår
både påbudsramte og kom
muner til løsninger, hvor
konflikter minimeres og
miljørigtige løsninger op
timeres.
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