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Stiller påbud om kloakering i bero
Kan kommunerne ikke påvise, at lodsejere forurener 
vandløb, kan de ikke udstede påbud om kloakering i 
det åbne land, mener Lasse Jensen, byrådskandidat 
for Liberal Alliance i Kalundborg Kommune.

AF HENRIK SIEBEN

 Det handler om retssikkerhed for 
den enkelte borger, mener Lasse Jen-
sen, når kommunerne giver påbud 
om kloakering i det åbne land, inden 
man har påvist, at en lodsejer forure-
ner et vandløb. 

Lasse Jensen, der er byrådskandi-
dat for Liberal Alliance i Kalundborg 
Kommune, glæder sig derfor over, at 
samme kommune har stillet et påbud 
om kloakering i det åbne land i bero, 
indtil en sag fra Holbæk Kommune 
har fået en endelig afgørelse. 

 I dommen fra Holbæk har en bor-
ger fået medhold i, at kommunen 
ikke har påvist, at vedkommende for-
urener, hvilket bevirker, at borgeren 
nu har rettens ord for, at kommunen 
har givet et grundløst påbud. Lasse 

Jensen venter, at sagen vil komme 
for en appeldomstol. Også ved By-
retten i Roskilde faldt der i november 
sidste år en dom, hvor retten ikke 
fandt det bevist, at det var en land-
mands spildevand, der var årsag til, 
at et vandløb var forurenet. Roskilde 
Kommune måtte herefter trække sit 
påbud tilbage. Kommunen valgte 
dog ved den lejlighed at anke. Den 
sag kommer for Landsretten i juni. 

Lasse Jensen ønsker at understrege, 
at hensynet til miljøet er nummer et.

 Ønsker faglig begrundelse
- Jeg fi nder det helt i orden, at der 
kommer et påbud om kloakering i 
det åbne land, hvis man kan bevise, 
at der fi nder forurening af vandløb 
sted fra en lodsejer. Men kan man 
ikke det, så mener jeg, at hele grund-

laget for pålægget falder væk, siger 
Lasse Jensen.

Samtidig peger han på, at der skal 
være faglige begrundelser for påbud, 
på samme måde som det ønskes i 
forhold til landbrugspakken, gød-
ningsplaner og andet:

- Påbud skal ikke gives med ud-
gangspunkt i en passer og en 
BBR-meddelelse, men i faglig viden 
og konkrete målinger.

- Alene i Kalundborg Kommune er 
1.300 ejendomme blev pålagt kloa-
kering i det åbne land – og ved ingen 
af dem, jeg gentager: ved ingen af 
dem, har man målt på, om recipien-
ten forurenes. 

EU’s vandrammedirektiv
Det er EU’s vandrammedirektiv fra 
1999, der er baggrunden for kom-
munernes påbud om kloakering i det 
åbne land, men Lasse Jensen mener, 
at vandrammedirektivet overfortol-
kes:

- Af direktivet fremgår det, at den 
der medvirker til forurening af vand-
løb, sø, eller å, skal pålægges at træffe 

foranstaltning til, at det ikke sker – 
altså kloakering eller etablering af 
renseanlæg – sådan som kommuner-
ne påbyder det. 

- Men, for der er et men, lyder det 
videre fra Lasse Jensen:

- I EU-direktivet står også, at der 
skal være en omkostningseffekt-be-
regning, altså en udmåling af, om 
den omkostning, man pålægger 
borgeren, står i rimeligt forhold til 
miljøeffekten.

I den sammenhæng peger Lasse 
Jensen på, at det koster en borger 
mellem 80.000 og 100.000 kroner at 
få lavet et renseanlæg eller at blive 
tilknyttet offentligt renseanlæg.

En mand eller 30.000 svin
Mener du dermed, at man fra i sin tid 
statens og siden kommunernes side 
overfortolker vandrammedirektivet?

- Helt klart. Man overfortolker, og 
man har ingen faglig begrundelse for 
det påbud, man giver, af den simple 
grund, at man mange steder ikke har 
målt udledning, eller om borgeren 
medvirker til forurening af det vand-
løb, hvortil der udledes.

Lasse Jensen mener også, at der er 
et proportionsspørgsmål:

- En svineproducent kører lort og 
gylle ud fra 30.000 svin på sine mar-
ker, men fordi han bruger seks liter 
vand, når han, undskyld udtrykket, 
slår en prut, så skal han betale mel-
lem 80.000 og 100.000 for at få renset 
sit spildevand. Det hænger simpelt-
hen ikke sammen. Proportionalitets-
princippet sættes ude af drift i de her 
sager om kloakering i det åbne land.
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 Lasse Jensen 
mener, at der 
mangler propor-
tionalitet, når der 
gives påbud om 
kloakering i det 
åbne land. 


