Miljohysteri og
religion
Debat
HELE KOMMUNEN: Vores

allesaramens plageand,
Miljomimsteriet,
fastholder dumstsedigt, at
en "Vandhandleplan for

planperioden 2009-2015"
skal vedtages og godkendes i samtlige kommuner, selv om den blev
underkendt i 2012. Efter

lovpligtig

horingsperi-

ode kan den sa komme

til at virke 1 godt et halvt
ar, for en ny "Vandhand
leplan for planperioden
2016- nnnn" skal vedta
ges.

I Vordingborg Kommune er flertallet heldigvis
ved at v&gne op, da en udbredt skepsis udtrykkes
ifolge udvalgsreferater.
Et mindretal bestaende

at mindst 843 ejendomme
skal have pabud om forbedret spildevandsrensning muligvis ikke indfries pa den baggrund".
Mindretallet siger har

med, at der skal laves tiltag pa enkeltejendomme,

selv om der ikke er dokumentation for konkrete

miljoproblemer.
Tydeligere kan det vil
ikke tilkendeglves, at
miljohysteriet ikke hviler pa saglighed men pa
religion.
Men som gamle Karl
Marx sagde "Religion er
opium for folket".
Gad vide hvor Bent Jor

gensen fra HarboUe er
henne i denne sammen-

hang?
Formandfor

af Peter E. Jonassen, Hel-

"det andet parti"

le Mandrup Tonnesen,
Carsten Olsen, Else-Ma
rie Langballe Sorensen,
Foul A. Larsen, Tage
Vestergaard og Birgitte Steen Jorgensen g^r
imod indstillingen:
"at der kun gives pabud
til enkeltejendomme i

Jern Rasmussen

omrader med rensekrav i

det omfang, der er dokumentation for konkrete

miljeproblemer og afledt
deraf

"at indsatskravet om,

Pilealle 5

4760 Vordingborg

Rettidig omhu
Synspunkt

^^

er der desvserre ingen garanti for, og der er desuden
en masse andre kemiske

HELE

KOMMUNEN:

Rasmussen

J0rn

harcelerer

over, at vi er nogle i kommunalbestyrelsen
der
fastholder at vi skal folge
vandmiljo-handlingsplanen. Jorn -eg flere andre
i kommunalbestyrelsen-

produkter i vores busboldning, der kan vsere
belastende for vores vand-

enighed cm, at det bedre
kan betale sig at forebygge end at helbrede. Dette
mener vi i hej grad cgsa er

miljo. Udover diverse rengoringsmidler sa er der
bele
kosmetikgruppen,
sasom shampoo, balsam
og renseprodukter. Der
skal ofte kun fa ffindringer
til at aendre et okomiljo i
et vandleb, baek, S0 eller
lign. Hvis man f.eks. er sa
ubeldig at blive ramt af en
sygdom, der kreever alvorlig kemisk bebandling, sa
kan det males i spildevan-

tilfaeldet her.

det.

mener vi skal vente til

skaden er sket, altsa til
denkanpavises.
Normalt

er

der

bred

Vandhandlingsplanen
er lavet i en erkendelse

af, at vores natur og drikkevand ikke kan tale, at
vedblive med at modtage
urenset spildevand. Man
bar unders0gt og kortlagt Danmark og lavet
en
vandhandlingsplan,
der startede med palasg
om rensning ved de mest

Vi mener altsa ikke, vi
skal vente, til vi kan pavise konkrete problemer
i miljeet, men netop forebygge yderligere forurening ved at felge vand
handlingsplanen.
At der er sa stor mod-

lyem. Derfor er det vigtigt
at busejerne er bekendt
med muligbeden for, at
arbejdet kan udfores som
en "selvbjffilpsbandling".
Dette betyder, at opgaven
bliver udfort pa kommunens/forsyningens
regning, og man kan sa efterfolgende afdrage i et tem
po, som ens okonomi kan
boldetil.

Desuden kan vi babe, at
flere gar sammen om at
etablere pilerensningsanIffig. Det er oko-systemisk
en bedre loaning. Man
renser spildevandet i et
lukket system taet pa brugerne. Det er billigere at
anlaegge og isffir at vedligebolde, da man ikke skal
laegge kloakror bele vejen
fra rensningsanl$gget til
de enkelte brugere. Man
kan lave et laug og optage
faelles Ian til et sadant an-

Iffig.

stand mod denne vand

handlingsplan

haenger

nok taet sammen med, at

PoulA. Larsen,
Carsten Olsen,

Birgitte Steen Jorgensen,

Der

man som boligejer selv

bar v«ret argumenter
fremme om, at man kan
stoppe disse planer, fordi

skal bekoste udgiften til

Else-Marie

skel. Det kan vaelte en

Langballe Serensen,

stram ekonomi. Vi mener

Peter E. Jonassen,

alle bar jo nu leert at kebe
fosfatfrit vaskepulver. Det

ikke, at det skal v$re nodvendigt at g& fra bus og

Tage VestergdrdogHelle
Mandrup Tennesen

sarbare

omrader.

