
 
 
 
 
 
 

MOGENS THOMSEN, NÆSTFORMAND I FAIR SPILDEVAND, 

INDSAMLER UNDERSKRIFTER MOD ØGET RENSNING AF 

SPILDEVANDET FRA BEBYGGELSER I DET ÅBNE LAND.  ALLE 

SKRIVER UNDER, FORTÆLLER HAN. ARKIVFOTO: MARTIN 

FRANCIERE 

 

Mogens Thomsen vil ikke kaste mange penge efter bedre 

spildevandsrensning, hvis ikke kommunen kan dokumentere, at 

rensningen gør en væsentlig forskel. Han har iværksat en 

underskriftindsamling - indtil videre har alle skrevet under. 

 
VESTER TERP: Mogens Thomsen, Vester Terp, er gået i gang med at samle 

underskrifter hos borgere, der af Tønder Kommune har fået påbud om at rense 

spildevandet bedre. Det tog ikke lang tid, før han fik første underskrift på sin 

indsamling. 

- Det tog fire timer at få de første 30 underskrifter. Ingen har undladt at underskrive, 

siger Mogens Thomsen, der som mange af borgerne i det åbne land af Tønder 

Kommune har fået et påbud om at forbedre rensningen af spildevandet. 

Påbuddene er begrundet med, at de enkelte ejendomsejere har overtrådt 

miljøbeskyttelseslovens bestemmelser ved at udlede urenset spildevand til vandløb, 

grøfter, søer og det kystnære hav. 



Problemet er bare, mener Thomsen, at mange af påbuddene ikke forholder sig til den 

konkrete ejendom, den konkrete udledning og det konkrete vandløb, som der udledes 

til. 

Dokumentation mangler 
Ifølge Mogens Thomsen er det Tønder Kommune, der skal dokumentere, at det er 

den konkrete ejendoms udledning, som bidrager til en eventuel forurening af 

vandløbet, og at vandområdet er forurenet af spildevand, der medfører, at de vedtagne 

mål for området ikke er opfyldt. 

- Det er denne dokumentation, der skal foreligge allersenest på det tidspunkt, hvor der 

bliver varslet et påbud. Og denne dokumentation har i mange tilfælde ganske enkelt 

ikke foreligget, siger Mogens Thomsen og understreger, at modstanden ikke skyldes, 

at borgerne i det åbne land er ligeglad med miljø og forurening. Tværtimod. 

- Vi, som har bosat os i det åbne land her i Tønder Kommune, ønsker selvfølgelig at 

bidrage til sikring og forbedring af miljøet. Og i det øjeblik, der foreligger 

dokumentation for de ovenfor tre nævnte forhold, vil vi selvfølgelig forbedre vores 

udledning, siger han. 

Spild af penge 

Mogens Thomsen understreger, at indsatsen, som den enkelte borger gør, skal stå mål 

med resultatet. 

- Vi kan da ikke bruge mange tusinde kroner på at følge et påbud, som ikke opfylder 

lovens krav, og som derfor kan være virkningsløst og med stor økonomisk byrde for 

den enkelte borger og familie. Det giver ingen mening. Og det er ikke anstændigt, 

siger Thomsen, der efterspørger ordentlighed i behandlingen af Tønder Kommunes 

borgere: 

- Jeg håber således, at I politikere i Tønder Kommune på ny vil se på de utallige 

påbud, og at I vil begynde at sikre, at jeres administration også følger Miljøstyrelsens 

anvisninger. 

Som skræmmeeksempel peger Mogens Thomsen på familien Jensen i Draved. 

Familien efterkom kommunens påbud om at forbedre rensningen af spildevandet med 

udgangen af 2017. Familien brugte 95.000 kroner, men før julen 2018 trak 

kommunen påbuddet tilbage. 

- Jeg brugte hele min sommerferie på at rydde området og har betalt 95.000 kroner. 

De penge kunne jeg have brugt til noget andet, sagde Filip W. Jensen, da 

JydskeVestkysten omtalte sagen i januar sidste år. 

Der er indtil videre indsamlet 60 underskrifter i hele Tønder Kommune siden pinse, 

som skal afleveres til politikerne. 

- Jeg tror mere på det her, det er der stemmer i. Det jeg håber er, at de siger til 

forvaltningen at politikerner siger, at de skal behandle borgerne ordentligt. Man skal 

følge loven og lave en konkret løsning i hvert tilfælde, siger Mogens Thomsen, der er 

næstformand i foreningen Fair Spildevand. 
 


