ret m^et

Kvaditeten og spor-

ring'gik i ar 2017 til kloaktransportnettet), yed kraftig nedbor sker milj0ska®^ge^overl0b. Ar 2017 bar yae-

procent af investerihger og renoye-

(47 prbcent af drifeiudgifterne og 81

rensningen % dear flere neg
virkninger: Vedligeholdelse af at
stott Moaknet med udvikling af ag
gressive dampe som angriber beton

den jnuv^r^de centralisering af

»vand med naeringsstoffer« og rensningea skal decentraliseres. Ved

ning« af10tons gylle.
1) Et forsjmingsselskab vil lade
deres renseanlaegklare opgaven. Inden for to-fire dage fjernes kvaelstof
ved bakterier og beluftning, fosfor
udfaeldes med kemikalier og til sidst
afsaettes restproduktet som slam til
landbruget.
;

l&an tage et eksempdnied >>rens^

-

og innovation vil give mange nye
arbejdspladser, der hviler pa mere

hejestbydende. Privat iderigdom

Konkrete tiltag til overvejelse:
De kommunale monopollignende
forsyningsselskaber frasaelges til

Mange nye arbejdspladser

ende^ade at Ipse vores affaldsproblempa, desbedre..

vil kijnne matche naturens enesta--

Spanden gravet ned i baghaven er
denkorteste vej tilbage til planterne
og til genopbygning af nyt stof. Det
er den mest optimale og ba^redygtige made at rense yores aflfald/spildevand pa. Naturens egen made at

»rei^e« paskalhavemerefokus.

maerke uden at efterlade slam, mikrpplast eller aiidre skadelige stoffer til det marine miljo.
Derfor, jo for vi erkender, at nok sa
forfinet ingenierkundskab aldrig

dukt (kredsiobet erikke sluttet)

Fair Spildevand
Pilealle 5 Vordingborg

SpMevand skal omdefineres til

ske nasringisstoffery som planterne
kan optage til ny biomasse, vel at

kedelig maengde slam som restpro-

Besiyrelsesmedlem

/

beluftning, brng afkemikajier pgen ske naering|stoffer til riye uorgani-

^

AfJornRasmussen

2) En landmand vil kere gyllen ud

pa marken og lade bakterier og mikroorganismer nedbryde de organi-

barheden af spildevandet fbrringes
nar alle kategprier samnienblandes,
unodig energiforbrug til ppmper og

Spildevand

grenne- og baeredygtige losninger

fra det eksisterende.

Jeg vil gaette pa, at det forste, der
herefter vil ske, er, at gronne lavteknologiske anlaeg etableres laengst
vaek fra centralrenseanlaegget, hvor
det nuvaerende kloaknet afskaeres

cippet ogsa rndfeges for pabud.

vandsrensningjSkalkpnsekyensbe-

regplnger ogp^prtionaittbtsprnv

Unger.
Er der herefter behov for spilde-

heders selvopfundne regler og ma-

skalfolg^s, ogikkedanske myndig-

gisk tilst|ndi det marine miljo, der

vets kray^til madinger og god okolo-

Men det^^dl fr^

geUgmed tilsynspligten..

Kommunerne fortsaetter selvfol-

end de nuvaerende.

