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Anmodning om undersøgelse af Guldborgsund Kommunes udledning af kloakslam til 

Guldborgsund 
 
   Baggrunden for denne henvendelse er, at Guldborgsund Kommune efter Danmarks Natur-
fredningsforenings opfattelse systematisk og mindst seks gange har tilsidesat de fleste af vil-
kårene i miljøtilladelsen til udjævning af slam, og at kommunen dermed bevidst har forurenet 
Guldborgsund med slam, der stammer fra kommunens rensningsanlæg. 
 
   Sagen er i korthed, at Natur, Miljø og Plan i Guldborgsund Kommune 31/8 2010 gav Vej & 
Projekt i Guldborgsund Kommune tilladelse til at foretage udjævning af havneslam (bilag 1).  
Af tilladelsen fremgår, at der alene gives tilladelse til en udjævning og ikke til ”en egentlig ud-
ledning”, cf. tilladelsens samlede vurdering s. 4/8: ”Det lægges til grund, at der ikke sker 
en egentlig udledning, eller bortskaffelse af sedimentet, men alene en udjævning, 
hvor der ikke tilføres eller frigives yderligere forurenende stoffer til vandområdet” - 
altså ”vandområdet Guldborgsund udenfor kanalhavnen”. 
 
   Det er DNs påstand, at Vej & Park – i strid med denne tilladelse – mindst seks gange har 
udledt og dermed bortskaffet stærkt forurenet havneslam til Guldborgsund, og at dette er sket 
ved en systematisk tilsidesættelse af de fleste af de 14 vilkår, der opregnes på side 5/8 i miljø-
tilladelsen. 
 
   Som dokumentation for denne påstand fremsendes kopi af artikel i Lolland-Falsters Folketi-
dende 9/7 2013 (bilag 2a og 2b), hvoraf det fremgår, at kommunen har hyret et firma til ”at 
pumpe dynd og slam ud af Slotsbryggens kanalhavn”, og hvor kommunens tekniske di-
rektør oplyser, at dette foregår gennem ”et rør ud til Guldborgsund”.  
At det faktisk forholder sig sådan dokumenteres af driftsplanlægger Jørgen Hillekes (udatere-
de) notat ”Udjævningsforsøg af slam i Slotsbryggen” (bilag 3), der samtidig dokumenterer, at 
dette er sket ved en tilsidesættelse af mere end halvdelen af miljøtilladelsens oprindelige vilkår 
(vilkårene 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 og 13).  
 
   Ud over de fem her beskrevne forsøg foretog Vej & Projekt i august 2010 en ”sideudjæv-
ning”, hvor DN også konstaterede en række tilsidesættelser af vilkårene, hvad der medførte en 
henvendelse til kommunens Natur, Miljø og Planafdeling, der forsikrede om, at man ville drage 
omsorg for, at vilkårene fremover ville blive overholdt – hvad de altså ikke er blevet. 
 
På ovenstående baggrund skal DN anmode Statsforvaltningen om straks: 
 
1) - at iværksætte en undersøgelse med henblik på at placere ansvaret for de gentagne 
overtrædelser af miljøtilladelsens vilkår, og 

2) - at pålægge Guldborgsund Kommune at forhindre fremtidige udledninger af kloakslam 
til Guldborgsund og at iværksætte den ”varige og bæredygtige løsning af sedimentati-
onsproblematikken”, som COWI anbefaler kommunen (bilag 4). 
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3) Desuden skal vi opfordre til, at Statsforvaltningen pålægger Guldborgsund kommune at 
iværksætte en opsporing af kilden til rensningsanlæggets og dermed havneslammets 
unormalt høje indhold af zink og kobber. 
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