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T idømt 2.500 kr. i bøde for ikke at efterkomme påbud efter
miljøbeskyttelseslovens § 30 om forbedret spildevandsrens-
ning, idet der ved strafudmålingen blev taget hensyn til at
ejendommen kun i begrænset omfang anvendes som bebo-
else.
1.1.7 Spildevand - 5.1 Overtrædelser af miljølovgivningen - 5.3.1
Strafudmåling

T havde en ejendom, der ikke var tilsluttet offentlig kloak. I
november 2013 meddelte Middelfart Kommune påbud efter mil-
jøbeskyttelseslovens § 30 til T om at forbedre rensning af ejen-
dommens sanitære spildevand, så rensningen overholdt renseklas-
se SO. Da påbuddet ikke blev efterkommet, blev der rejst straf-
fesag mod T for overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 30. T
erkendte sig skyldig, men gjorde gældende, at ejendommen var
i ringe stand, og at han overvejede at etablere et nedsivningsanlæg,
idet et minirensningsanlæg vil koste mere end det dobbelte af
ejendommens værdi, og at ejendommen ikke blev benyttet til
beboelse, men alene tjente som postadresse. Byretten fandt T
skyldig efter anklageskriftet og idømte T en bøde på 2.500 kr.
under hensyn til den begrænsede beboelse af ejendommen samt
månedlige tvangsbøder på 2.000 kr.

Retten i Odense dom af 5. december 2014, i 12-6497/2014

Anklagemyndigheden
mod
T

Anklageskrift er modtaget den 9. september 2014.
T er tiltalt for overtrædelse af
lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 § 30, miljøbeskyttelses-

loven, med senere ændringer,
ved som ejer af ejendommen, [...] at have undladt inden den 1.
maj 2013 at efterleveMiddelfart Kommunes påbud af 23. november
2012 om at etablere forbedret spildevandsrensning af ejendommens
sanitære spildevand, således at spildevandsrensningen overholder
renseklasse SO.

Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte
under tvang af en løbende bøde på 2.000 kr. pr. påbegyndt måned
tilpligtes at etablere spildevandsrensning på ejendommen, der
overholder renseklasse SO, jf. retsplejelovens § 997, stk. 3.
Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger
TILTALTE har forklaret, at han har set det påbud, der blev klistert
op på døren til ejendommen. Han har haft svært ved at træffe A på
kommunen. Ejendommen er i særdeles ringe stand. Han har over-
vejet at etablere et nedsivningsanlæg, men det skal muligvis laves
om i løbet af fem år på grund af ændrede krav. Ejendommen er for
lille til pilerensning. Det mulige minirensningsanlæg vil koste mere
end det dobbelte af husets værdi.
Ejendommen er rent faktisk tilkoblet naboens kloak, men det for
mange år siden, at det ikke er registreret. Ejendommen er mest en
postadresse, hvor han sjældent opholder sig.
Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes
af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at
tiltalte er skyldig.
Straffen fastsættes til en bøde på 2.500 kr., jf. lovbekendtgørelse
nr. 879 af 26. juni 2010 § 30, miljøbeskyttelsesloven, med senere
ændringer.
Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.
Der er ved udmålingen af bøden lagt vægt på den begrænsede
beboelse på ejendommen.
Tiltalte skal endvidere betale tvangsbøder som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:
T skal betale en bøde på 2.500 kr.
Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i seks dage.
Tiltalte skal betale tvangsbøder på 2.000 kr. pr. påbegyndt måned
fra den 1. januar 2015, indtil der er etableret spildevandsrensning
på ejendommen [...] der overholder renseklasse SO.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.
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