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Indsigelse til spildvandsplan 

 
Den 31/1-2010 fremsendes skrivelse til forvaltningen hvor der bl.a. står ”at ved at forsætte den 

nuværende måde at rense spildevandet på og endog yderligere inddragelse af flere ejendomme 

strider ganske enkelt mod Miljøbeskyttelsesloven - specielt § 3.” 

Det begrundes med: 

 

1) Et medsendt bilag 1 - Definition af begreber af civilingeniør John Schmidt, som fremsendes 

igen, men hvor der er tilføjet 9 punkter som man nemmere kan forholde sig til. 

 

2) Citat fra 31/1-2010 ”John Schmidt
1
 har i over 20 år arbejdet både teoretisk og i praksis med 

grøn rensning i fuldskalaforsøg. Ikke mindst derfor havde han besøg af Miljøministeren i 

sommeren 2008, hvor ministeren på John Schmidts vegne opfordrede Miljøstyrelsen om et bevis 

på, at nitrat er skadelig for vandmiljøet. Svaret var: En vurdering af, hvorvidt kvælstof eller 

fosfor er det mest betydende næringsstof, kræver et større antal prøvetagninger fordelt over en 

længere periode på mindst et år.” 

Efter at John Schmidt måtte rykke for svar, henviser Miljøministeriet den 11/11-2009 til den 

årlige samlerapport der vil foreligge primo 2010.  

Altså, vi har med en lovgivning på miljøområdet at gøre, der for en stor dels vedkommende 

bygger på at kvælstof (Nitrat) for enhver pris og med alle midler skal bekæmpes og fjernes fra 

naturens kredsløb. Måske kan man i laboratorieforsøg bevise at Nitrat er skadelig, men om det er 

skadeligt i den virkelige natur, det er det der er interessant. (Nitrats kemiske formel er NO
3 

) 

 

I BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2010 – 2014  
skriver forvaltningen:  

”Det er anerkendt viden at forøgelse af næringsstoffer i vandmiljøet giver øget produktion af 

planktonalger, hvilket igen har en række negative effekter, f.eks. iltsvind. Dette er bl.a. 

baggrunden for skiftende vandmiljøplaner”. 

 

2a) Jamen så bevis det - eller bed Miljøministeriet om at fremskaffe bevis. 

 

1a) Ligeledes bedes forvaltningen om at svare på de 9 punkter i bilag 1 - Definition af begreber 

inden mødet med udvalget den 16/2-2010, eller i det mindste inden at der vedtages noget på 

spildevandsområdet i kommunen. 

 
 

For Per Ole Rasmussen  

Krårup Møllevej 24, Våbensted 

v/Jørn Rasmussen 

                                                 
1
 John Schmidt er civ. ing. og bor i Brandelev ved Næstved. 


