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Statsforvaltningen Sjælland har ved brev af 23. november 2012 anmodet om
Byrådets udtalelse vedrørende henvendelse om etablering af pilerenseanlæg i
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Vålse.
I den forbindelse skal Guldborgsund Kommune udtale følgende:
Sagen drejer sig om en gruppe borgere i Vålse, der har taget initiativ til etablering
af privat fælles pilerenseanlæg som alternativ til kloakering i henhold til
kommunens gældende spildevandsplan 2012-2020.
Kommunen har ved brev af 23. oktober 2012 meddelt borgerne i Vålse, at
kommunen ikke var indstillet på at udarbejde tillæg til spildevandsplanen for
pilerenseanlæg i Vålse. Borgerne havde ved e-mail af 17. oktober 2012 anmodet
om tillæg til spildevandsplan for pilerenseanlæg i Vålse.
Borgerne har ved e-mail af 20. november 2012 genfremsendt ansøgning om
udtræden af kloakopland ved udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan for
pilerenseanlæg i Vålse. Kommunen har 21. november 2012 meddelt, at afslag af
23. oktober 2012 fastholdes.
Sagen startede i maj 2012, hvor en enkelt borger i Vålse ønskede at etablere
pilerenseanlæg som alternativ til kloakering. Borgeren blev oplyst om, at det ikke
var sandsynligt, at der kunne meddeles fritagelse for tilslutningspligt. Der var
efterfølgende mail- og telefonkorrespondance vedrørende tekniske og økonomiske
spørgsmål til kloakering og etablering af pilerenseanlæg. Borgerne er af
Guldborgsund Kommune flere gange pr. mail blevet oplyst om reglerne for
udtræden af kloakopland. Se vedlagte sagsoversigt.
Kommunen havde ikke inden oktober 2012 modtaget nogen egentlig ansøgning
om udtræden af kloakopland eller ansøgning om spildevandstilladelse til
pilerenseanlæg, men det fremgik bl.a. af hjemmesiden http://pilerens.vaalse.dk/,
at der forEgik arbejde med planlægning af pilerenseanlæg i Vålse.
Teknik- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune blev på mødet den 23. oktober
2012 orienteret om, at der blev meddelt afslag til anmodning om at udarbejde
tillæg til spildevandsplan.
Vålse by er omfattet af Guldborgsund Kommunes spildevandsplan 2012-2020, der
angiver, at Vålse skal kloakeres i 2012-2013. Vålse by ligger i opland, hvor der i
de statslige vandplaner er krav til forbedret spildevandsrensning.
Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til § 32 i miljøbeskyttelsesloven (nr.
879 af 26. juni 2010).
Spildevandsplanen er vedtaget af Byrådet den 15. december 2011. Forinden var
spildevandsplanen i offentlig høring i perioden 7. september 2011 til 2. november
2011. Der blev afholdt borgermøde om spildevandsplanen den 25. oktober 2011.
Der indkom i høringsperioden ikke væsentlige bemærkninger eller høringssvar.
Guldborgsund Forsyning A/S oplyser, at udførelse af kloakering af Vålse indgår i 2årig kontrakt indgået med entreprenør i foråret 2012, at kloakeringen
gennemføres i 2013, og at projekteringen stort set er gennemført. Kloakeringen af

Vålse indgår i den samlede kloakering af Nordvestfalster. Såfremt Vålse udgår, vil
oplandet til Vålse, Egense og V. Kippinge (inkl. omliggende spredt bebyggelse)
ikke være rentabelt at kloakere.
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Det fremgår af spildevandsplanen, at som udgangspunkt vil kommunen ikke
ændre spildevandsplanen for enkelte ejendomme, da det vil påvirke Guldborgsund
Forsynings mulighed for at kloakerer samlede oplande. Det betyder, at der ikke vil
blive meddelt tilladelse til udtrædelse af kloakopland til ejendomme, hvor
bagvedliggende ejendomme i samme opland dermed forhindres i at blive
kloakerede.
Denne praksis er i overensstemmelse med Vejledning til bekendtgørelse om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
(Spildevandsbekendtgørelsen), nr. 5/1999. Der angives i kapitel 6 ”ophævelse af
tilslutningspligten”, at udtræden kun bør ske, hvor det er miljømæssigt og
økonomisk hensigtsmæssigt for alle parter.
Reglerne om ophævelse af tilslutningsretten og -pligten (udtræden af det
offentlige kloakfællesskab) er angivet i spildevandsbekendtgørelsens (nr. 1448 af
11. december 2008) § 11, der angiver at tilladelse til hel eller delvis udtræden af
det offentlige kloakfællesskab kun kan meddeles af kommunalbestyrelsen, såfremt
en række forudsætninger er opfyldt.
I henhold til spildevandsplanen (og spildevandsbekendtgørelsen) vil en udtræden
af kloakopland kun kunne ske på baggrund af en konkret vurdering og vil kræve
følgende:
For privat fælles spildevandsanlæg (f.eks. pilerenseanlæg):
•
Tillæg til spildevandplan
•
Tilladelse til egen bortskaffelse af spildevand
•
Godkendelse af vedtægter for spildevandslav
•
Tinglysning på, hver enkelt ejendom
Det fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 1, at den kommunale
spildevandsplan, bl.a. skal indeholde oplysninger om planlagte
kloakeringsområder.
Afgørelsen om hvilke ejendomme, der skal være omfattet af tilslutningspligten
efter miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 4 afgøres af kommunen ved vedtagelse af
spildevandsplanen.
Kommunens vedtagelse af spildevandsplan kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 4.
I afgørelsen om afslag til pilerenseanlæg i Vålse er der henvist til ovennævnte
lovgivning samt administrative bestemmelser i spildevandsplanen.
Såfremt der er spørgsmål til denne udtalelse, kan der rettes henvendelse til
Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan.
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