
Fra: Thomas Tranberg - Vålse  

Emne: Ansøgning om foretræde  

  
Ansøger hermed om foretræde for udvalget. 

  

Jeg vil gerne fortælle om kloakering i det åbne land efter miljøbeskyttelses lovens paragraf 

28,4 (tvangskloakering til kommunalt renseanlæg). 

  

Sagen går ud på at jeg ønsker at etablere et pilerenseanlæg som er udledningsfrit, men det vil 

kommunen (Guldborgsund) ikke tillade. 

  

Kommunen har ignoreret mit og andres høringssvar og holder det skjult for offentligheden, såvel 

som for beslutningstagerne. Kommunen vil have mig tvangs-tilsluttet til deres mer-forurenende 

renseanlæg. 

  

Mit høringssvar indeholder meget vigtige oplysninger og mange vigtige ting som f.eks. manglende 

dokumentation/målinger for nødvendigheden for kloakeringen, BAT, overtrædelse af EU-

Vandrammedirektivet osv osv. 

  

Kommunen vil have ejendomme tvangskloakeret trods, at deres renseanlæg igennem 13 år har 

overtrådt sin udledningstilladelse ved at udlede slam samt kloakere kloakoplande uden de står i 

deres tilladelse, altså en overtrædelse af miljøbeskyttelses loven paragraf 30,2  samt 32,2 ved at 

kloakere områder udenfor udledningstilladelsens kloakoplande. 

  

Der har været rettet henvendelse til miljøstyrelsen ang.overløbene, men bliver afvist med 

begrundelse at der ikke forfindes nogle regler ved overløb.  Nu er det sådan at regner det mere 

end 8 mm er der stor risiko for overløb i Nykøbing og med de kommende klima forandringer hvor 

man forudser nedbør forøgning mellem + 20-40 % så er det jo nærmest ensbetydende med oftere 

overløb og med kraftigere koncentration da de tryksatte systemer er rullet ud på Falster, for at de 

tryksatte systemer virker skal alt inkl. fækalier bleendes til en grød som kan pumpes videre.  Det 

betyder også at overløbene nu er kraftigere end før hvor fækalier blev tilbageholdt i 

bundfældningstanke. 

  

Hvorfor skal man så tvinges på noget der ikke duer efter hensigten, når man kan lave pilerens selv 

som hverken har udledning eller overløb og som sidegevinst kan aflaste et overbelastet 

renseanlæg. 

Hvorfor overlades myndigheden helt og holdent til kommunerne som kun er interesseret i flere 

kunder til sit forsyningsselskab og hvorfor er der forskellige måder loven fortolkes på af kommune 

til kommune – til trods for at de alle er underlagt samme miljøstyrelse.  

  

Jeg ville blive glad hvis I vil se mig på borgen. 

  

Med venlig hilsen 

  

Thomas Tranberg 

Vålse Vesterskovvej 14 

4840  Nørre Alslev 
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