
Undervisning i rettidig omhu
Oebiit

HEtEKOMMUNEN: Min an-

Mage 6m miljehyMeri til
8-M0veret, Carsten Olsen,
Bmgitte Steen Jergensen,
Else-Marie Langballe S0-
rensen, Peter E. Jonassen,
Tage Vestergaard og Helle
Mandrup Tennesen gik
pa, at de ville pabyde rens-
ning, selvom der ikke var
registreret miljeproble-
mer pa enkeltejendomme.

I stedet for at forholde sig
til dette den 12/3-2015 brin-
ges de danske yandmlUe-
planerispil.

Problemet ided at de ikke
kan godkendes er fordi, at
de danske planer pa vaeg-
tige punkter strider imod
det overordnede EU-vand-
rammedirektiv.

Men lad as vende til-
bage til det mest fornuf-
tige udsagn fra forvalt-
ning/T&M-udvalg i mange
ar omkringmiljehysteriet.

"Der gives kun pabud til
enkeltejendomme i omra-
der med rensekrav i det
omfang, der er dokumen-
tation for konkrete miljo-
problemer". Det betyder at
mannu skal stige i gummi-
st0vlerne og foretage ma
linger af faktiske forhold,
saman ikke faegter i blinde
med risiko for fejlinveste-
ringertilfolge. ,

Eksempler:
Ved at male afled-

ningen fira en bundfaeld-
ningstank, der ikke far
0delagt renseevnen ved
en arlig tvangstomning,
viser det sig, at tallene er
pa niveau eller lavere end
tallene fra et centralt ren-
seanlaeg. (Spildevands op-
holdstid i en hustank=30
dage. Renseanlaeg=2 dage)

Ved at male hvad
der reelt bliver udledt til
en recipient kan man ga
opstroms, hvis der er pro-
blemer og sam^ettet sset-

te ind, hvor problemet re-
gistreres. (sadan gor vore
nabolande).

I den forbindelse skal
det Mart afgra^ses, bvil-
ke vandlob der bar fiske-
vandspotienale og hvilke
vandlob der primaeft bar
afvandingsformM (sadan
som vandrammedirekti-
vetforeskriver)

Jo mere man respekte-
rer bundfaeldningstankes
renseevne og nedbrydning
af organisk materiale til
grundstoffer, der igen evt.
kan bruges som gedning
til lokal anlagt plante-
vaekst, imdgas spredning
afnonskede miljofremme-
destoffer.

Ved de arUge tvangstom-
ninger forstyrrer mantan-
kenes renseevne, samtidig
tilsaettes kemikabet poly
mer (for bedre at adskille
det tynde fra det tykke) der
er meget giftig for organis-
mer, der lever i vand.

Summa Siimmjarum,
med den officielle spilde-
vandsplanlaegning, med
tryksat rorlaegning etc.,
der bar vaeret gaeldende i
den seneste menneskeal-
der, bar manforbindret de
bakterier og mikroorga-
nismer, der findes overalt,
i atnedbryde vores efterla-
denskaber og omdanne det
til genanvendebge grund
stoffer.

I. stedet bar man centra-
Useret spildevandet med
unodigkemikalie- og ener-
giforbrug til folge uden at
gore brug afgodningsvaer-
dien. Miljofremmede stof-
fer bliver ulykkeligvis nu
ikke nedbrudt af landba-
serede bakterier og mikro-
organismer, men udledt til
stromfyldte farvande.

Demokratisk Fremskridt

v/ JornRasmussen
PilealleS

4760Vordingborg


