Til Thomas Rützou, Naturstyrelsen.
Den 27/10-2016
I fortsættelse af telefonsamtale fredag, skal jeg her redegøre for forløb med Tønder Kommune.
I oktober 2014 sender Tønder Kommune et varsel om påbud om at rense spildevandet bedre.
December 2014 bliver påbuddet om spildevandsrensning udsat på grund af en mængde uafklarede spørgsmål.
Ny varsling om påbud kommer så i september 2015 hvilket vi gør indsigelse imod sammen med berørte naboer. 6
husstande fik varsel om påbud. Det bliver så nedjusteret til 3. De tre andre udleder ikke til vandløb.
Kommunen har altså ikke overholdt pkt. 1 i nedenstående.
Ligeledes er pkt. 3 heller ikke dokumenteret. Der er ca. 4 km fra de tre udledere til nærmeste målestation.
Vandløbet, der er gravede vej- og drænsgrøfter modtager på strækningen vand fra flere hundrede markdræn med
okkerforurening.
Jeg har tilbudt kommunen at bekoste en måling af vandkvaliteten ved målestationen for at få konstateret, om det er
spildevand der er årsag til den manglende målopfyldning. Det er kommunen ikke interesseret i og vil ikke anvende
den.
”§ 27. Ved meddelelse af påbud efter lovens § 30 om forbedret spildevandsafledning skal følgende forudsætninger
være opfyldt:
1) Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt,
2) ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det omhandlede nedstrømsliggende vandområde, og
3) der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrømsliggende vandområde er forurenet af spildevand i
et omfang, der gør, at det i vandplanen vedtagne mål for vandområdet ikke er opfyldt.
Det undrer mig, at de pågældende vandløb beskrives som naturlige vandløb. Det er alle gravede grøfter beregnet til
afvanding af området eller vejgrøfter. Ved at se på kort fra før 1945 kan man se, at de er etableret efter dette
tidspunkt.
Endvidere undrer det mig også, at man tilstræber faunaklasse 5, da Miljøstyrelsen har udtalt sig som følger:
”Der findes langtsomflydende vandløb, hvor bundforholdene er af en sådan art, at et dyreliv svarende til faunaklasse
5 ikke naturligt vil kunne forekomme. Visse vandløb, som f.eks. gravede grøfter, vil derfor højst kunne opnå
faunaklasse 4 på grund af vandløbets eksisterende fysiske forhold.”
Kommunen har heller ikke kunnet, eller villet, godtgøre en miljøeffekt, som er afgørende for manglende
målopfyldelse, og at denne miljøeffekt er af et sådant omfang, at det giver mening i forbindelse med den
økonomiske byrde. Det er et forvaltningsmæssigt krav, og da det er EU regler er der særlige krav om at sikre
proportionalitet.
Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik artikel 6:
Proportionalitet
1. Tjenestemanden sikrer i sine afgørelser, at de iværksatte foranstaltninger er i overensstemmelse med det
tilstræbte mål. Tjenestemanden undgår navnlig at begrænse borgernes rettigheder eller at pålægge borgerne
byrder, når disse begrænsninger eller byrder ikke står i et rimeligt forhold til formålet med handlingen.

Mogens Lund Thomsen
Vr. Terpbyvej 12
6240 Løgumkloster
Sendt via e-mail til: btmt@live.dk

Kære Mogens Lund Thomsen
Du har i mail af 27. oktober 2016 oplyst overfor Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning (SVANA), at Tønder Kommune i 2015 varslede dig et påbud om
at forbedre spildevandsrensningen på din ejendom, hvorefter du gennemgår flere
forhold vedr. påbuddet, hvor du er uenig i kommunens vurderinger. Derudover
undrer du dig over, at vandløbet i vandområdeplanerne 2015 -2021 er identificeret
som naturligt, herunder har du bemærkninger til målsætningen af vandløb. Til
sidst i din henvendelse har du bemærkninger om proportionalitet mellem udgifter
til gennemførelse af indsatsen og den opnåede miljøeffekt.
SVANA kan oplyse, at kommunerne er tilsynsmyndighed overfor
spildevandsudledninger fra ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse. Det er
derfor kommunerne, der vurderer, om udledningen fra en konkret ejendom
opfylder betingelser i spildevandsbekendtgørelsens § 35, og dermed om der skal
meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning. SVANA har ikke mulighed for
at gå ind i kommunernes vurdering af, om der skal meddeles påbud.
Din ejendom ligger i et SO-renseklasseopland, hvor spildevandsbelastningen skal
reduceres for at opnå målopfyldelse i Brede Å. Brede Å er i vandområdeplanerne
2015-2021 identificeret som et naturligt vandløb, og skal derfor opfylde miljømålet
god økologisk tilstand (se kort), der i forhold til det biologiske kvalitetselement –
smådyr (DVFI) svarer til mindst faunaklasse 5.
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Du skriver, at du undrer dig over, at vandløbet i vandområdeplanerne 2015-2021
beskrives som naturligt, idet områdets vandløb er gravede grøfter, der ikke
eksisterede før 1945. SVANA tolker det sådan, at du henviser til de grøfter, der har
tilløb i Brede Å. Disse grøfter er ikke målsatte i vandområdeplanerne 2015-2021,
og kravet om forbedret spildevandsrensning sker således ikke af hensyn til disse
grøfter, men af hensyn til Brede Å.
I vandområdeplanerne 2015-2021 er nogle vandløb udpeget som kunstige eller
stærkt modificerede. Målet for disse vandløb er som hovedregel godt økologisk
potentiale, der i forhold til det biologiske kvalitetselement – smådyr (DVFI) svarer
til faunaklasse 4. I forhold til målsætningen af langsomtflydende vandløb, der i
vandområdeplaner 2015-2021 kaldes for blødbundsvandløb har disse vandløb
tidligere haft et miljømål svarende til faunaklasse 4. I 2014 vurderede Aarhus
Universitet imidlertid, at miljømålet for blødbundsvandløb ikke kunne udtrykkes
ved at anvende det normale faunaklasseindeks (DVFI), hvorfor miljømålet for
blødbundsvandløbene i henhold til faunaklassen blev fjernet. I
vandområdeplanerne 2015-2021 er spildevandsindsatser, der udelukkende var
fastsat af hensyn til blødbundsvandløb, derfor også blevet fjernet.
I forhold til dine bemærkninger om proportionalitet finder styrelsen ikke grundlag
for at udtale sig om kommunens eventuelle proportionalitetsvurderinger i
forbindelse med meddelelse af det enkelte påbud om forbedret
spildevandsrensning i det renseklasseopland, som din ejendom ligger i.

Med venlig hilsen

Thomas Rützou
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