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T idømt 3.000 kr. i bøde for ikke at efterkomme påbud om
forbedret spildevandsrensning.

1.1.7 Spildevand - 5.1 Overtrædelser af miljølovgivningen - 5.3.1
Strafudmåling

T blev ved påbud af 1. oktober 2008 påbudt at forbedre
spildevandsrensning inden udgangen af 2009. Da T bor i et område
med høj grundvandsstand fandt T det vanskeligt at efterkomme
påbuddet. Efter en indskærpelse af påbuddet i maj 2010 ikke blev
efterkommet, indgav kommunen politianmeldelse. Der blev herefter
rejst straffesag mod T, som ikke bestred, at påbuddet ikke var
efterkommet, men gjorde gældende, at der var problemer med at
opfylde påbuddet, og at arbejdet nu var igangsat, men ikke afsluttet.
Retten fandt T skyldig efter anklageskriftet og idømte T en bøde på
3.000 kr.

Retten i Århuss dom, afsagt den 14. oktober 2011, sag nr. 99-1245/2011

Anklagemyndigheden
mod
T

T er tiltalt for overtrædelse af Bekendtgørelse nr. 1757 af 22/12 2006
om miljøbeskyttelse §110, stk. 1, pkt. 2, jfr. § 30, stk.1 og 4, jfr. nuvæ-
rende gældende Bekendtgørelse nr. 879 om miljøbeskyttelse af 26/6
2010 ved som ejer af ejendommen…, ikke at have efterkommet Århus
Kommunes påbud af den 1. oktober 2008 om forbedret spildevands-
rensning på ejendommen inden den 31. december 2009.

Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde. Tiltalte har nægtet
sig skyldig.

Sagens oplysninger
T har forklaret, at han bor et område med meget høj grundvandsstand,
og han har talt med kommunen om, at det ikke var muligt at etablere
et almindeligt nedsivningsanlæg. Det var muligt at lave et pileanlæg
eller et rodzoneanlæg, men det var tiltalte ikke tilfreds med. Det var
ikke stabilt nok. Tiltalte fik den 18. november 2010 i stedet lov til at
lave et nedsivningsanlæg med mile. Arbejdet skulle have været udført
allerede, men er ikke blevet det på grund af masser af vand påmarkerne.
Tiltalte modtog et påbud om at få arbejdet udført den 8. december
2008.
T har supplerende forklaret, at det nok er muligt, at han modtog et

varsel om påbud af 1. oktober 2008. Han har modtaget det egentlige
påbud af 8. december 2008 med frist til den 31. december 2009. Han
husker ikke præcist datoen, hvor han kontaktede Center for Recirkule-
ring. Foreholdt 3. afsnit i sit brev af 3. maj 2011 forklarede han, at det
godt kan passe, at det var i maj 2009. Det kan også godt passe, at han
kontaktede KilianWater i juli 2009, og at der intet var sket, da han den
4. maj 2010 modtog indskærpelsen med den ny frist til den 1. juni 2010
og varslet om politianmeldelse. Det er også rigtigt, at han den 11.
november 2010 modtog brev fra politiet, og at han den 15. november
2010 kontaktede politiet. Anlægget er endnu ikke lavet færdigt, men
der er lavet drænkanaler for at få vandet væk. Det hele er et spørgsmål
om penge. I næste uge vil han prøve at få trixtanken gravet ned og til-
sluttet. Markerne er oversvømmede og er ikke høstede. Da han blev

tilbudt at blive tilsluttet det kommunale kloaknet, sagde han i første
omgang nej, og da han senere bad om tilladelse til dette, fik han at vide,
at det var for sent.
Der har været fremlagt et anklageskrift af 16. februar 2011.

Rettens begrundelse og afgørelse
Efter den bevisførelse, der har fundet sted, lægger retten til grund, at
tiltalte har modtaget påbud af 8. december 2008 om forbedring af
spildevandsrensningen med frist til færdiggørelse den 31. december
2009. Efter tiltaltes egen forklaring lægger retten videre til grund, at
arbejdet fortsat ikke er udført. Herefter, og da det af tiltalte ikke kan
føre til andet resultat, er tiltalte efter rettens opfattelse skyldig i over-
ensstemmelse med anklageskriftet.
Straffen fastsættes til en bøde på 3.000,00 kr., jf. bekendtgørelse nr.

1757 af 22/12 2006 om miljøbeskyttelse § 110, stk. 1, nr. 2, jfr. § 30,
stk. 1 og 4, jf. nuværende bekendtgørelse nr. 879 om miljøbeskyttelse
af 26/6 2010.
Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:
T skal betale en bøde på 3.000,00 kr.
Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.
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