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Drop pabuddet
Debat

I forbindelse med vedta-
gelsG af ny spildevands-
plan 1 Faxe kommune,
vil jeg bidrage med lldt
gammel viden omkring
bundfaeldningstanke.

Ved temning af en
bundfseldningstank er
det kun det der bar bund-
f«ldet sig, der skal Qer-
nes. Det evrige skal for-
blive, sa bakteriefloraen
forbliverlntakt.

fremover skal man
ikke kalde det en tem-
ning, men en bundsug-
ning.

I et stort renseanlffig er
der ofte kun to dages op-
holdstid for affaldsvan-
det, sa rensningen ma
boostes med energifor-
brugende beluftning og
brug af kemikalier. Det
er ikke nedvendigt i en
bundfaeldnlngstank,
da opholdstiden ofte vil
vasre 20-30 dage og mi-
kroorganismerne bar
derfor mere tid til at om-
s$tte affaldet til nye uor-
ganiske og brugbare god-
ningsstoffer. Er busejer
omhyggelig med ikke at
udlede bakteriedraeben-
de vassker er behovet for
bundsugningen kun clr-
ka bvert tyvende ar, og
ved en darlig mikroflora
maksimalt en gang bver
fjerde ar.

At der ogsa bliver til-
fort affaldsvand fra kok-
ken og bad til en bund-
fseldningstank begrun-
der ikke en hyppigere
bundsugning. Det er sd
vlseiigt indrettet, at bak
teriefloraen tilpasser sig
den form for affaldsstof-

fer der tilferes, p^ sam-
me made som det sker i

et bejteknologisk rense-
anlseg.

Jern Rasmussen.

Den Srlige tvangstem-
ning er ikke lovbefalet
fra centralt bold, men
belt op til de enkelte kom-
muner at bestemme.

Derfor skal min opfor-
dring til Faxe kommune
vaere:

Ophaev pabuddet, vis
tlllid til, og overlad an-
svaret til den enkelte
busejer at drage omsorg
for at have en velfunge-
rende bundfasldnings-
tank.

I flere artier bar vi
baft fokus pa at andre en
naturiig decentral spil-
devandsrensning med
en central teknisk rens-

nlng, som kraever unodig
bekostelig rorlasgning og
ej heller kan kaldes bae-
redygtig.

Tor vi babe pa, at der
vil v^re flertal i Faxe

kommunalbestyrelse
den 14. marts for at sen-
de planerne tilbage til
forvaltningen til fornyet
behandling, pa samme
made som Vordingborg
kommunalbestyrelse
gjorde i efteraret 2016.

Jern Rasmussen
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