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Formål med mødet den 27. maj 2013 

At få afklaret de uoverensstemmelser, der igennem en længere periode har været imellem en gruppe 

af borgere og kommunen, omkring den planlagte kloakering og spildevandsrensning som T&M 

udvalget har foretaget.   

En væsentlig årsag til uoverensstemmelserne skyldes, at lovgrundlaget har været mangelfuldt og fra 
4/12-2012, faktisk ikke eksisterende.  
Det er vores intention, at mødet kan runde af med. At i stedet, som det er nu, hvor man 
pligtopfyldende disponerer efter det centrale embedsværk, vil udvalg og forvaltning i fremtidens 
planlægning i langt større udstrækning tager afsæt i borgernes viden og erfaringer, i 
overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning,  
 
På side 232 i regionplanen står 
Ved øget borgerinvolvering skal der skabes en interesse for vandområderne for derigennem at skabe 
en forståelse for vandmiljøets betydning, således at det opleves som vigtigt at medvirke til at 
vandkvaliteten forbedres.  
Kan man konkludere, at vi er på rette spor? 
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Hoveddokumenter der vil blive henvist til under gennemgang af dagsordenens enkelte punkter.  
Anmodning om foretræde af 25/2-2013 (5 sider). 
Spildevandsplan 2012-2020 på side 13 vedr. Vandmiljøets kvalitet og målsætning henvises til: 
Vandplan 2010-2015 Smålandsfarvandet 
Naturstyrelsen  bilag 12 ”Retningslinjer for definition og udpegning af stærkt modificerede vandområder” 

Side 6 Ad 4. Vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse eller dræning, henviser til regulering  
af vandløb i byområder, diger og pumpestationer etableret til sikring af bebyggelser mod  
oversvømmelse m.v. 

Fiskevandsdirektivet 2006/44/EF bilag 1 
Dansk Vandløbsfaunaindeks, Dansk udviklet metode til at vurdere vandløbskvaliteten i danske vandløb. Ud 

fra sammensætningen af faunaen af insekter og andre smådyr og de indbyrdes talmæssige forekomster af 

særlige nøgle- og diversitetsgrupper i faunaprøver vurderes vandløbsstationens faunaklasse på en skala med 

1 for den dårligste, 7 for den bedste, med fem mellemliggende klasser. Faunaklasserne afspejler ikke kun 

forureningstilstanden, men den samlede vandløbskvalitet, herunder de fysiske forhold. 

Nitratdirektivet 91/676/EØF side 6 bilag 1 2)  hvorvidt grundvandet indeholder mere end 50 mg nitrat pr. 

liter, eller kan komme til at indeholde mere end 50 mg nitrat pr. liter 
Definition af begreber 

http://www.abc-miljo.dk/data/images/Til_kamp_mod_svovlbrinte.pdf
http://uretten.dk/borgerne-kontra-embedsstanden
http://uretten.dk/25-aars-erfaring
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2010/11/Anmodning-om-foretr%C3%A6de-vedr.-vandplaner.pdf
http://uretten.dk/borgerne-kontra-embedsstanden
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/0424D188-A67F-4544-9925-A9AA48BAF780/0/2_5_Smaalandsfarvandet_20dec_2011.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/C88AD233-0775-45B5-8C50-0A93B11F133D/120353/Bilag12.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:264:0020:0031:DA:PDF
http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Milj%C3%B8_og_forurening/Vandmilj%C3%B8,_spildevand_og_olieforurening/Dansk_Vandl%C3%B8bsfaunaindeks
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:375:0001:0008:DA:PDF
http://uretten.dk/wp-content/uploads/2010/11/Bilag-1a-T-og-M-udvalg.pdf
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Et par enkelte andre link, som blot er til information, uden at de bliver brugt i forbindelse med 
dagsordenen.  
30 års krigen mod økosystemet.    
Det store bedrag. 
 
Hvor bliver fornuften og logikken af: 
I EU direktiv nr. 271, som der henvises til i planen, står der, at rensning af spildevand skal foretages 
uden at medføre urimelige udgifter. 
I gældende spildvandslov §4 stk. 5 står, at ved 1 PE forstås: 21,9 kg organisk stof målt som BI5.  
Ved literatursøgning svarer det til 47 kg. deraf: 
4,4 kg kvælstof og 
1,0 kg fosfor. 
Ved en husstand på 2,5 PE giver det: 
118 kg organisk stof deraf: 
11 kg kvælstof, værdi (77 kr) og 2,5 kg fosfor. 
Prisen på kvælstof til plantevækst er pt mindst 6 - 8 kr. (i alt kr. 77,-). 
For at få has på disse 118 kg organisk materiale incl. kvælstof for 77 kr. har kommunen i sin visdom 
fundet frem til, at det må koste over kr. 80.000 at etablere et sugerør til en husstand for at fjerne 
disse 118 kg samt 35 kr. pr m3 spildevand i afledningsafgift i al fremtid. 
 
Danmark tvinges til at fjerne fosfor 

Fra den 30. juni 2013 vil grænsen for fosfor i husholdnings-vaskepulver blive sat til 0,5 gram fosfor per vask, 

imens tallet bliver 0,3 gram for en standardvask i opvaskemaskiner, men her først gældende fra 2017. 

 

Med håbet om et godt møde og en form for paradigmeskifte. 

Jørn Rasmussen Pileallé 5, Vordingborg – mail: jornras@gmail.com Mobil: 2279 7113 

Leif A. Jensen Stubbekøbingvej 12, Nørre Alslev – mail: sule@privat.dk  

Thomas Tranberg, Købmandsgården, Vålse Vesterskovvej 14 – mail: Thomas.Tranberg@mail.dk 

 

Dagsorden på nettet med link til henvisninger  

http://uretten.dk/borgerne-kontra-embedsstanden 

  

 

http://ing.dk/blog/30-ars-krigen-mod-okosystemet-116913
http://www.detstorebedrag.dk/
http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder/danmark-tvinges-til-at-fjerne-fosfor-fra-vaskemidler.aspx
mailto:jornras@gmail.com
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mailto:sule@privat.dk
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