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Vordingborg Kommune
Byridssekretariatet
4760 Vordingborg
att. Peder Andersen

Vordingborg den 21. juni 1996

I forlsengelse af modet den20.06.96 folger hermed nogle sporgsmal omkring de miljomaessige
aspekter omkringden §rligetomningsordning afhustanke.

Det blevaftalt at Peder Andersen skulle have rollen som"filter*' imellem undertegnede og
Preben Larsenfor at sikreat kommunikationen villevsere forstaelig for begge parter.

En kort historisk tilbageblik.
Allerede i 1982 gavMiljomlnisteriets bekendtgorelse nr. 664af 16. december mulighed for at
indfore en kommunal tomningsordning. Efter pres fra amtet indforte Vordingborg kommune
den 28. Juni 1989 en faelles tomningsordning. I bekendtgorelse nr. 664 §15.1 star at med bode
eller hasfte str^es den, der undladerat efterkomme pSbud af en tomning. Det er forst med
bekendtgorelse nr. 310 af 25. april 1994at tomningsordningen giver lovhjemmel til at anmode
politiet om hjaelp til effektuering aftomningsordninger.

Men samtidig med at lovgivningen giver myndighedeme mulighed for at benytte sig af politiets
hjselp, er kravet til kvaliteten afmiljoforanstaltninger strammet op jf. § 3 i lov om
miljobeskyttelse. For at imodekomme denne opstramning ivasrksatte miljostyrelsen i perioden
1988-1991 en raekke forskningsprojekter omkring spildevandsomrSdet. Rapport nr. 16,
Septiktanke har samlet meget af den tilgaengelige litteratur og forsogsresultater der er omkring
hustanke.

Teknologisk institut har i 1986 afprovet en trixtanks evne til at tilbageholde slam.
Afprovningen blevudfort med kunstigt slam bestaende af plastperler med en massefylde pa
1050 kg/m3. Resultateme viste at tanken fiingerede ens, hvad enten den var fyldt med slam,
eller den lige var tomt.

Med ovenstaende som grundlag onskes folgende spargsmal besvaret:

Hvilken lovhjemmel har kommunen benyttet ved anmodning om politiets hjaelp til tomning af
min trixtank i 1992?

Kommunaldirektoren og borgmesteren er de eneste der kan drages til juridisk ansvar overfor
domstolene. Hvor i lovgivningen er der hjemmel til at andre ansatte i kommunen kan anmode
om politiets assistance?

I rapport nr. 16side 19starat hensigten med en hustank er at slammen, der bmidfcelder sig i
tanken, vedbakterievirksomhedskal rddne ellergcere, sdledesat kim en ringe del er tilbage. I
bekendtgorelse nr. 310 af 25.04.94 §3 stk. 3 star at 1 person "afleverer" 21,6 kg organisk stof
pr. ar.
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Hvor stor en del afde 21,6 kg regner teknisk forvaltning med at bakterievirksomheden
omsastter?Med en slamlomme pi 7501 i en trixtank hvor ofte er en tomning pikrasvet?
Hvor ofte er en tomning pikraevet i en gens, husstand meden trixtank pa 750!.?

Pa side 21 i samme rapportstir at vedoprensningen bor detp&ses, at kunden udr&dnede slam
optages, hvorimodden ikke udr&dnede slammdforblive i tanken, sdledes at
bakterievirksomheden kmforscette uformdret. Vil teknisk forvaltning pitale dette overfor
vognmanden der bar pitaget sig tomningsopgaven?

Videre i samme afsnit stir at det slamlagderfor det meste samler sig i overfladen, borjcevnlig
stodesned, for at det km deltagei gceringen sammen meddet ovrige slam, Vil teknisk
forvaltning pitale det overfor ejemeaf hustankene si det ikkefejlagtigt bliver Qemet af en
slamsuger, inden det er udridnet?

Hvor langtid, efter den nuvasrende form for tomning, regner man med at
bakterievirksomheden er genetableret?

Hvilke risici er der for smittespredning affremmede bakteriekulturer og miljogifte fra
tomningskoretojet imellem de enkelte trixtanke?

Hvert eneste spargsmal bedes besvaret sserskilt, geme med dokumentation, hvis det kan
fremskaffes.

Pi side 19-20stir at oprensningofudrddnetslam mdi almindelighedforetages in gang om
dret, Dette minder mere om "et slag pi tasken konklusion** end noget der er sagligt begrundet.

Under samtalenden 20.06.96 blevjeg opfordret afPrebenLarsen til at gi videre med min
kritik af tomningsordningeh til miljoministeriet, fordi der var lovmaessig grundlag og politisk
vilje til at gennemfore ordningen. 1bek. Nr. 310 § 40 stir at kommunalbestyrelsen km
bestemme og ikke skaL Derfor vil en kritik blotkunne afi^rdiges med at ministeriet ikke
tvinger enkommune til at indfore ordningen, hvis man finder den uhensigtsmasssig. Kritikken
fra min sidemi derforrette sig imod miljo- og teknikforvaltningen i Vordingborg kommune,
dergrofl bar forsomt at oplyse kommunalbestyrelsen omfordele og ulemper ved
ivasrksasttelse/forlaBngelse af tomningsordningen.
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