Molbo-rensningpaMasned0
Debat

vaere omkostningseffektiv
men endnu vaerre ej heller
miljorigtig. Rensningen

VORDINGBORG:Lsengehar

foregar over to til fire dage

Masneda vasret en ease be-

med unodvendig brug af

skyttet mod det offentlige
»kloakeringsvanvid«. Men

energi og kemikalier til
folge, og godningsvaerdien
tabes. Et begraenset antal

med havneudvidelsen sni-

ger
kloakeringsslangen
sig imidlertid ind af bagdoren. I forste omgang er
oplaegget, at 10 parceller
pa den vestlige del af oen
skal lede deres proces- og
husspildevand under Masnedsund til renseanlaegget
pa Ore. Fra Ore skal vandet efter rensning ledes tilbage over Masnedo og ud i
Storstrommen. Veers'go og
skyl.
Det siger sig selv, at en
sadan losning aldrig vil

at omsaette det organiske
spildevand til nye uorganiske godningsstoflfer, som
igen kan indga i ny biomasse til forskelligt brug. Omsaetningen foregar over

spildevand. Danmark bar
flere virksombeder, der
leverer okologiske rense

anlaeg bade til rensning af
husspildevand og industrielt spildevand.
Sa rent juridisk pabviler

politisk bestemt graensevaerdi, men rigtig mange
miljofremmede
stoflfer

flere maneder og er dermed mere grundig. Ovrige
eventuelle miljofremmede staffer deponeres eller
indgar 1 biomassen, sa det
marine miljo i tilgift bliver

risikerer at ende i Stor-

forskanet for disse.

strommen.

Skal der kloakeres pa
Masnedo, kan busspil-

det faktisk Vordingborg
Kommune og Vordingborg
Forsyning at vurdere, om
disse teknologier er mere
miljovenlige og omkostningseffektive.
Derfor, giv plads til den
gronne lavteknologiske og

haerget landet i en menne-

devandet ledes til et oko-

miljovenlige spildevands-

skealder, ma stoppe nu.
Hvis vi omdefinerer spil-

logisk renseanlaeg. Pro-

rensning pa Masnedo, gerne med det offentlige som
ansvarlig tovbolder.

staffer bliver renset til en

Kloakvandvidet, der bar

devand til vand med nae-

ringsstoffer, er det nemmere at forsta, at vi belt
enkelt kan bruge naturens
egne mikroorganismer til

cesvand kan ga samme

vej, selvom det er et grundlaeggende princip, at processpildevand fra industri
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skal renses ved kilden og
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ikke blandes op med hus

Vordingborg

