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HELE KOMMUNEN: Det er
nu arstiden for den arlige
tvangstemning af bund-
f$ldningstanke i Vor-
dingborg Kommune.

Det er en regel, som en
kommune kan beslutte
at h^dhaeve, men det er
ikke noget, dener forplig-
tet til. Sa undskyldnin-
gen med, at det er noget
Mlijoministeriet bestem-
mer, kan ikke benyttes i
denne sammenhaeng.

At Thomas Christfort
og imdersatter s& selv
skal til at bruge hovedet
bliver nok lidt af en ud-
fordring. Men jeg synes,
det kunne vmre en god
0velse. Jeg skal gerne bi-
sta med min erfaring.

Da reglen blev vedta-
get, bed det sig, at der
kun foregik en mekanisk
rensningitankene.

Nu er der sket en hvis
opbledning, da myndig-
hederne indrammer,
at der sker omkring 30
procent mikrobiologlsk
omsffitning. Min egen
erfaring (og en del litte-
ratur) siger, at hvis bund-
fmldningstanken bliver
forskanet for den arlige
tvangstemning er om-
Sffitningen nmrmere de
80 procent.

Ved at sammenligne
maleresultater fra min
tank og det centrale rens-
ningsanlmg ser tallene
ens ud.

Mine prover fra tanken
er endda ikke fortyndet

medregnvand.
Maske skulle man nu

undersage, hvilken ind-
flydelse den arlige tvang
stemning faktisk har pa
denne omsaetning.

For at slamsugeren
ikke skal bruge unedige
ressourcer med at kere
rundt med alt for meget
vand, bliver kun de faste
bestanddele tilbageholdt,
og det tynde bliver tilba-
gefert til tanken.

Det har bare den ulem-
pe at for at fd denne pro-
ces til at fungere tilfreds-
stillende, ma man bruge
nogle vandbehandlings-
kemikalier som bl.a. ka-
rakteriseres med felgen-
de:

»Meget giftig for vand-
ievende organismer« og
»meget giftigt for daph-
nierogalger«..

Hele spildevandsomra-
det fra de centrale myn-
digheder til de lokale
administratorer er fyldt
med inkompetence og
manipulering af de fakti-
skeforhold.

Derfor ma jeg som an-
svarlig borger opfordre
alletllatboykottetvangs-
temningen, indtil Tho
mas Christfort kommer
med malbar dokumen-
tation pa. at ordningen
ikke krsenker miljalo-
vens § 3.
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