
Velkommentil politianmeldelse
Synspunkt

HELE KOMMUNEN: Svar til
RolfHoelgaard

1)Forvaltningen ved Rolf
Hoelgaard, RH, forklarer
22/10, at Teknologistyrel-
sen anbefaler en arlig tom-
ning af bundfaeldnings-
tanke.

Seneste officielle under-
sogelse er fra 1990hvor for-
ste del af projektet "Tom-
ningmetoders indflydelse
pa de biologiske, fysiske og
kemiske funktioner i sep-
tictanke" (bundfaeldnings-
tanke) blev gennemfort.

Konklusionen herfra lad,
at rapporten ikke gav svar
pa bundfseldningstanke-

, pesrensningseffektpa

oplast organisk stof og
partikulaert organisk stof.

En ansagning pa kr.
600.000 til anden del, der
maske kunne give et svar
pa spargsmalene, blev af-
vist.

2) En invitation til besag
pa astedet har RH afvist.
Han fabler derfor noget om
dannelse af kanaler i tan-
ken-renfantasi.

3) Der kunne godt gives
dispensation for tam-
ningsordningen i gl. Vor-
dingborg Kommune, men
ikke i den nye starre kom
mune.

Hvordan kan en kom-
munes starrelse fa betyd-
ning for, om der kan gives
dispensation eller ej?

Det afslares herefter at
RH, som den avrige for-
valtning, fuldstaendig har
misforstaet hele lovkom-
plekset nar han udtaler, at
han i givet fald skal fare
tilsyn med hver enkelt
tank. Det eneste, RH har
lovhjemmel til, er, at sikre
en god akologisk tilstand i
naermeste vandlab, sa eller
kyst afhaengig afvedtagne
vandkvalitetsmal. Over-
skrides et kvalitetsmal er
RHfarst derefter forpligtet
til at undersage arsagen.

Hele miseren i den ta-
belige tvangstamnings-
ordning skyldes, at man i
1984 ifhi. konklusioner om-
kring NPO redegarelsen
misforstod kvselstofs be-
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tydning i naturens kreds-
lab og at man yderligere^^
1990 ignorerede bakterier
og mikroorganismers rol-
le i den decentrale spild^
vandsrensning.

Herefter blev forsknin-
gen pa omradet spsendt
for en politisk dagsorden,
urbanbiologerne tog over
og bragte al aeldre viden i
tvivl.

Alt i alt ser jeg meget hen
til en politianmeldelse. En
lang personliste, der skal
i vidneskranken, er undeir
udarbejdelse.

Jorn Rasmussen

Demokratisk Fremskridt
Pilealle 5

4760Vordingborg
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