
Sag om udledning af kloakslam til Guldborgsund. 

DN har den 5.9.2013 indbragt en sag for Statsforvaltningen, der fører tilsyn med, at kommunerne 

overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. 

Den sag DN indbragte handlede om, at vi mente, Guldborgsund Kommune systematisk og mindst 6 

gange havde tilsidesat de fleste af vilkårene i en miljøtilladelse, der gav tilladelse til udjævning af 

slam fra rensningsanlægget ved Slotsbryggen.  

DN anførte endvidere, at kommunen havde tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter 

miljøbeskyttelsesloven. 

Statsforvaltningen tog sagen op og behandlede den. Der er truffet afgørelse 2.12.2015, hvori DN får 

medhold. 

 

1. Statsforvaltningens afgørelse siger, at kommunen har overtrådt vilkår i miljøtilladelse. 

Der var kun givet tilladelse til udjævning af slam og der måtte ikke ske egentlig udledning til 

Guldborgsund. Statsforvaltningen fandt det "åbenlyst at denne forudsætning ikke er overholdt."   

Naturstyrelsen der havde udtalt sig i sagen, kom til samme konklusion og anfører, at "materialet er 

forsætligt udledt udenfor havnens dækkende værker med risiko for forurening til følge." 

Et af vilkårene krævede, at "såfremt der under arbejdet opstår forurening eller risiko herfor, skal 

arbejdet stoppes, og tilsynsmyndigheden tilkaldes." 

Dette skete heller ikke. 

 

2. Statsforvaltningen konkluderer, at Guldborgsund Kommune har tilsidesat sin 

tilsynsforpligtelse efter Miljøbeskyttelsesloven. 

 Statsforvaltningen skriver: 

 "Vi har lagt afgørende vægt på, at vi uanset flere henvendelser til Guldborgsund Kommune ikke 

har modtaget oplysninger om, at kommunen som tilsynsmyndighed har fortage konkrete eftersyn 

eller undersøgelser, selvom tilladelse af 31. august 2010 er givet på betingelse af overholdelse af 

adskillige vilkår. Dette skal sammenholdes med, at Danmarks Naturfredningsforening i brev af 5. 

september 2013 har oplyst, at den på grund af en række konstaterede tilsidesættelse af vilkårene for 

tilladelsen af 31.8.2010 allerede i 2010 foretog en anmeldelse til Natur, Miljø og Planafdelingen i 

Guldborgsund Kommune og fik at vide, at kommunen ville drage omsorg for, at vilkårene fremover 

ville blive overholdt." 


