
Spørgsmål til kommende kommunalbestyrelsesmøde den 15. maj 2014. 
 

De tre første spørgsmål er af mere generel karakter, så det er ikke henvendt til nogen bestemte medlemmer. De 

tre sidste er der navn på, men ingen skal føle sig forpligtet og ingen skal holde sig tilbage. 

Per Ole Rasmussen vil selvfølgelig være til stede ved mødet og læse spørgsmålene op hvis det ønskes. 

 

I flg. EU´s vandrammedirektiv skal der foreligge en basisanalyse (kemiske målinger, konsekvensberegninger og 

recipientkvalitetsmål) for de forskellige recipienter inden man en igangsætter planer for spildevandsrensning.  

1) Er disse målinger og beregninger fortaget? I givet fald ønskes der adgang for offentligheden til disse.  

Juraprofessor Peter Pagh udtaler til ”Effektivt Landbrug” at der kan føres bevis for, at der skete direkte svindel og 

magtmisbrug fra Miljøministeriet i en over 20-årig periode.  

I det lys skal udstedte politianmeldelser måske tages op på ny. …Når man bor i et glashus… …(ihukommende) 

2) Er kommunalbestyrelsen bekendt med at Miljøministeriet i en 20- årig periode har vildledt EU-kommissionen 

omkring Danmarks implementering af Fiskevandsdirektivet.  

3) Anerkender kommunalbestyrelsen at spildevandsplaner primært skal efterleve EU direktiver, og kan ikke 

erstatte, men suppleres med nationale tilføjelser. 

Efter et længerevarende pres fik vi (Vaalse Pilerens) endeligt et møde etableret med forvaltningen den 27. maj 

2013. Det var faktisk lidt røstende at opleve hvor lidt styr der var på væsentlige områder. Manglende 

måleresultater og ny viden om Nitrat var slet ikke opdateret.  

4) Vil Teknik- og Miljøudvalget bidrage til, at vi får fremskaffet bevis på Nitrats påståede årsag til iltsvind, (som 

er årsag til megen miljølovgivning) evt. ved at rette henvendelse til Miljøministeriet.  

Flemming Jantzen, John Brædder 

Når man i den nye spildevandsplan har som målsætning at 70 ejendomme fremover skal tilsluttes det offentlige 

kloaknet hvert år, må man sige ”at det er op ad bakke”. Man er faktisk ikke nået længere end dengang landbruget 

systemsprøjtede. Man så i kalenderen hvornår rapsen skulle sprøjtes, hvad enten der var noget at sprøjte efter 

eller ej – sprøjtes skulle der.  

5) Hvad med at kloakere på baggrund af viden (brugbare og vedtagne målemetoder som der faktisk er 

lovhjemmel for). Henning Kamper, Lene Hatt 

I over 20 år har jeg været klar over, at måden man renser spildevand på, kort sagt er opskriften på et fallitbo, 

både bæredygtigt og økonomisk. Derfor advarede jeg kommunen og gjorde indsigelse ultimo 2009/ primo 2010  

om tåbelighederne, men opgav da hverken kommune eller Folketidende forstod alvoren.  

Fik ny energi da nogle opvakte borgere fra Vaalse begyndte at røre på sig. 

6) Hvordan får vi skabt et bedre klima fremadrettet, så en dialog hvor borgernes erfaringer bedre når frem til 

politikerne inden beslutninger tages? Arne Graae Jensen, m. fl. 

 

For Per Ole Rasmussen 

Krårup Møllevej 24, Våbensted 

4930 Maribo 

v/Jørn Rasmussen den 3.maj 2014 

 

 


