
Spørgsmål til byrådsmøde i Vordingborg den 30. maj 2014. 

 

Sidst jeg stod her, prøvede jeg at gøre opmærksom på den tåbelige måde at rense 

spildevand på, ved at træde på 3 stinkbomber. Men ingen reaktion.  

Med kommunens nye vision ”der findes ikke affald, kun ressourcer” er der efter 25 

års ørkenvandring måske alligevel ved at ske noget positivt. Stor ros herfra. (jeg 

kipper med flaget) 

Efter at juraprofessor Peter Pagh har fået aktindsigt i en korrespondance med EU, 

udtaler han til ”Effektivt Landbrug” at der kan føres bevis for, at der skete direkte 

svindel og magtmisbrug fra Miljøministeriet side i en over 20-årig periode.  

I det lys skal kommunens udstedte politianmeldelser måske tages op på ny. Når man 

bor i et glashus… … (ihukommende) 
 

Med miljølovens §3´s tilskyndelse har jeg siden 1994 ved effektiv kildesortering fået 

erfaringer med at håndtere mit husholdningsaffald uden brug af kommunens 

affaldsbeholder. 

Efter et møde den 16/6 2011 med samme forvaltning som har udarbejdet nuværende 

affaldsplan foranledigede forvaltningen, at jeg på ny fik en offentlig skrællespand, da 

kildesorteringen åbenbart gav for lidt arbejde til kommune og Affald+.   

1) Er byrådet bekendt med, at affaldsmængderne kan mindskes med 80 % hvis alle 

foretog den samme kildesortering som jeg har gjort de sidste 20 år? 

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

kommissionen omkring Danmarks implementering af Fiskevandsdirektivet, som 

betyder, at hele grundlaget for spildevandsplanlægningen hviler på kviksand? 

3) Til nuværende spildevandsplan har jeg indsendt en indsigelse den 12. maj 2013, 

som stadigvæk er højaktuel.  

Daværende forvaltning ignorerede indsigelser indsendt af enkeltpersoner.  

Er det også dette byråds politik (at ignorerer enkeltpersoners indsigelser)? 

4) Anerkender byrådet at affalds- og spildevandsplaner primært skal efterleve EU 

direktiver, men kan suppleres med nationale tilføjelser. 

5) Hvordan får vi sammen (borgere og politikere) skabt et bedre klima 

fremadrettet, så borgernes erfaringer bedre når frem til jer politikere inden 

beslutninger tages? 


