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Här Fernand Etgen 

President vun der Deputéiertechamber 

19, um Krautmaart 

L-1728 Lëtzebuerg 

Lëtzebuerg, den 8. Abrëll 2022 
 

Här President, 
 
esou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här 
Ekonomieminister, den Här Energieminister, d’Madamm Ëmweltminister, d’Madamm 
Gesondheetsminister an den Här Landwirtschaftsminister weiderzeleeden. 
 

Am Artikel “Ziemlich verrückt“, deen den 8. Abrëll am Lëtzebuerger Wort publizéiert gouf, 
ginn eng Rei potenziell Mëssstänn am Ëmweltministère diskutéiert, déi, falls se sou géifen 
zoutreffen als systemateschen Abus de Pouvoir zum Schued vun eisen nationalen Interessen 
ze bewäerte wieren. Den Artikel befaasst sech, zesummegefaasst, mat der Veraarbechtung 
vum Bulli vu Kläranlagen hei zu Lëtzebuerg, vun deem 2020 trotz gesondheetleche 
Warnungen nach 21 Prozent direkt op de Felder ausbruecht gi sinn. Am Artikel gëtt allerdéngs 
eng Firma genannt, déi sech drop spezialiséiert huet, dëse Bulli zesumme mat Grünschnitt zu 
“Klärschlammkompost” ze verschaffen. Déi besote Firma fuerscht doriwwer raus och un der 
thermescher Verwäertung vum Bulli aus de Kläranlagen an hire Projet gouf an der 
Vergaangenheet vum Ekonomieministère als “für Luxemburg strategisch wichtiges 
Forschungsprojekt” bezeechent.  
 
2019 huet déi besote Firma an engem Rechtssträit mam Ëmweltministère eng Plainte virum 
Verwaltungsgeriicht deposéiert a gëtt säitdeem, ëmmer nach dem genanntem Artikel am 
Lëtzebuerger Wort no, systematesch vun enger Rei Administratioune gedirängelt. D’Firma ass 
an hirem deegleche Betrib mëttlerweil souwäit gestéiert, datt si matten an der aktueller 
landwirtschaftlecher Kris ronn 300 Tonnen Phosphat-Dünger net kann op de Maart bréngen. 
Am Fall vun enger Faillite géif d’Firma fir e symboleschen Euro dem ëffentleche Syndikat 
“SIDEN” an d’Hänn falen, wat sech, laut dem zitéierten Artikel mat der Strategie vun der 
Regierung deckt, fir d’Veraarbechtung vum Bulli vu Kläranlagen zukünfteg komplett an déi 
ëffentlech Hand ze iwwerféieren.  
 
An deem Sënn géif ech der Regierung gär dës dréngend Froe stellen:  
 

1) Wéi steet d’Regierung am Detail zu deenen eenzele Mëssstänn, déi an deem uewe 
genannten Artikel opgezielt ginn?  

2) Wéi eng eenzel Geneemegunge si säit 2019 vun der genannter Firma, bei wéi 
engem Ministère ugefrot ginn a wéi si se jeeweils beäntwert ginn? Wéi een 
Zäitraum gesäit d’Regierung fir, fir der Chamber déi entspriechend Dokumenter 
zoukommen ze loossen?  

3) Kann d’Regierung matdeelen, wéi eng ënnerschiddlech Kontrolle säit 2019 bei der 
genannter Firma duerchgefouert a wéi eng eventuell Mëssstänn festgestallt 
goufen? Wéi een Zäitraum gesäit d’Regierung fir, fir der Chamber d’Asazuerderen 
an d’Rapporte vun deenen eenzele Kontrollen zoukommen ze loossen? 

4) Wéi steet d’Regierung am Sënn vun deenen zwou Froe virdrun zum spezielle 
Virworf vum Interessekonflikt, datt en ëffentleche Syndicat als neie Proprietär kéint 



optrieden, wann d’Firma duerch feelend Geneemegungen an aner staatlech 
Moossname géif Faillite maachen?  

5) Wéi steet d’Regierung zu dem Virworf, datt eisem landwirtschaftleche Secteur an 
der aktueller Krisesituatioun, déi och duerch e Mangel un Düngerimporter 
gepräägt ass, opgrond vun engem politeschen Interessekonflikt 300 Tonnen 
Dünger  aus nationaler Produktioun virenthale ginn?  

6) Wéi steet d’Regierung zu dem Virworf, datt eng privat Firma déi all Dag 3300 kWh 
Stroum a 27 000 kWh thermesch Energie kéint produzéieren, opgrond vun engem 
politeschen Interessekonflikt an der aktueller Energiekris um Betrib gehënnert gëtt 
an dat obwuel dës Firma an der Vergaangenheet och mat ëffentleche Gelder 
ënnerstëtzt gouf, fir hir Innovatiounen ze realiséieren? 

 
Mat déiwem Respekt, 
 

 
 

    Fred Keup  
Deputéierten 


