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Sag nr. BS 458/96 Jorn Rasmussen mod Vordingborg kommune

Hermed fremsendes, som aflalt pa retsmodet den 13. dec 1996, skriftlig dokumentation pa at
Vordingborg kommune overtrgeder miljolovens § 3 stk. 1 & 2 med den nuv©rende arlige
tomningsordning af hustanke.
En kort historisk tilbageblik:
I 1982 gav Miljoministeriets bekendtgorelse nr. 664 af 16. december mulighed for at indfore en
kommunal tomningsordning. Vordingborg kommune indforte den 28. Juni 1989 en sadan ordning.
I bekendtgorelse nr. 664 §15.1 star at med bode eller h$fte straffes den, der undlader at
efterkomme pabud af en tomning. Det er forst med bekendtgorelse nr. 310 af 25. april 1994 at
tomningsordningen giver lovhjemmel til at anmode politiet om hj$lp til effektuering af
tomningsordninger. Men samtidig med at lovgivningen giver myndighederne mulighed for at
benytte sig af politiets hjeelp, er kravet til kvaliteten af miljoforanstaltninger strammet op jf.
miljolovens § 3, hvor der bl.a. star;
Til forebyggelse og imodegaelse af forurening skal der Itegges vsegt pa.
1. de ydre omgivelsers beskaffenhed og forureningens sandsynlige virkning pa disse og
2. hele det kredslob, som stofFer og materialer gennemlober, med henblik pa at begr$nse spild af

ressourcer mest muligt.

Hvor meget afTald kommer der fra en hiisstand:
Ved litteratursouning er flindet ffem til at en person "afleverer" folgende pr dogn:
I bogen "Spildevands Teknik" af Leif Winther henvises til svenske undersogelser der siger at
husspildevand indeholder 36 gr. fra kokken, 22 gr. fra baderum, 19 gr. fra vaskemm og 53 gr. fra
toilet. Saledes udledes der i alt 130 gr. pr dogn. Det giver 47.5 kg pr ar.
I bogen " Vandfoairening" af civ. ingenior dr. phil. i virologi og immunologi Ebba Lund ntevnes at
spildevand bestar af99,95% vand og 0,05% stoffer. Hvis en person bruger 250 liter vand om dagen,
giver det 125 gr. slam eller 45.6 kg om aret.

Politikkens leegebog af professor dr. med. M. Bjomboe siger 100 gr. afforing med 75% vand. Det giver
9.1 kg slam pr ar.
I bogen "Vrovl med maven" af Rie Moller OtEvnes 150 gr. med 50-60% vand. Det giver 24.6 kg pr w:.
I bogen "Emjering I" af Bodil Hansen er ogsa nsevnt 150 gr. men med 50-75% vand. Det giver 20.5 kg
pr ar.

For bakterieaktivitet skulle afledning fra en hustank pr person derfor teoretisk v®re:
Fra kokken, baderum, vaskerum og toilet ca. 47 kg/ar.
Fra toilet alene ca. 20 k^ar.

I efterket 1993 fikjeg oplyst af Inge Faldager DTI, at myndighedernes grundlag for
tomningsordningen er "Teknisk vejledning i kloakmesterarbejde" af Knud Erichsen, 1964 og
"Vejledning i aflobsfaget" af OlafForchhammer, 1947. Olaf Forchhammer er citeret pa side 19,
20, 21 og 22 i Miljostyrelsens rapport nr. 16 om Spildevandsforskning.
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I bogen "Teknisk vejledning i kloakmesterarbejde" star der pa side 158: Hensigten med en hustcmker,
at slanimet, der bwidfcelder sig i tanken, ved bakterievirksomhed skal radne eller gcere, saledes at kim
en ringe del bliver tilbage. Del skal bemcerkes, at selv ved de bedste virkende tanke vil der mindst
vcere '/5-del ofden tilforte slantmcengde tilbage efter udrddningen. Dvs. at imellem 80- og 0% bliver
omsat. Dette forklarer fomiodentlig den store spredning pa 10 til 240 liter slam pr ar, der er omtalt pa
side 34 i rapport nr. 16.

Efter bakterieaktivitet skulle afledning fra en hustank pr person derfor teoretisk vaere:
Fra kokken, baderum, vaskerum og toilet ca. 9-47kg/ar.
Fra toilet alene ca. 4 - 20 kg/ar.

I min trixtank er der plads til 500 kg udradnet materiale. Med 80 og 0% bakterievirksomhed skulle
behovet for tomning derfor vaere (500/9)-(500/47).... hvert 50-10 ar.
I en gns. husstand med 2,5 PE, som kommunen regner med (50/2,5)-(10/2,5).... hvert 20- 4 h.

Med en omsstning af det tilledte spildevand pa 40% vil behovet for tomning af min trixtank vaere
en gang hvert 30 ar.

Pa side 21 i rapport nr. 16 star at ved oprensningen bor det pases, at kun den iidrddnede slam
optages, hvorimod den ikke udrddnede slam maforblive i tanken, saledes at
bakterievirksomheden kanforscette uforandret.' Videre i samme afsnit star at det slamlag derfor
det meste samler sig i overfladen, borjcevnlig stodes ned, for at det kan deltage i gceringen
sammen med det ovrige slam.'
Kommunen tilsidesstter begge anbefalinger ved tomning af en hustank, da hele indholdet af
tanken bliver tomt hvert ar. Dette er en kraenkelse af miljolovens § 3, da det medforer et unodigt
energiforbrug og en ustabil bakteriekultur. Nar bakteriekulturen bliver ustabil, er der en risiko for
at spildevandet passerer hustanken med en ringere omsaetning og dermed storre udledning af
affaldsstoffer til det eksterne miljo.
Teknologisk institut har i 1986 afprovet en trixtanks evne til at tilbageholde slam. Alprovningen
blev udfort med kunstigt slam bestaende af plastperler med en massefylde pa 1050 kg/m3.
Resultateme viste at tanken fungerede ens, hvad enten den var fyldt med slam, eller den lige var
tomt.

Der er derfor intet bel^eg for, at en hustank skal tommes for slamdepotet er fyldt.

Da ovenstaende hviler pa en del teori, vil jeg supplere med folgende: Jeg erhvervede ejendommen
Pilealle 5 i 1980, og der var blevet etableret en hustank i 1976. Tanken blev tomt forste gang af
kommunen i 1989 uden at slamdepotet var fyldt op. Inden 1989 var der en behagelig humusagtig
lugt ved tilsyn af tanken. Efter kommunen begyndte pa tomningsordningen er lugten blevet mere
ram.

Under domsforhandlingen agter jeg at fremfore minimum 3 vidner.

med venlig hilsen

Kopi til Vordinaborg kommune ved Preben Larsen

' Man kan sammenligne processen med bagerens ibianding af a^ldre g<ur i dejen ellcr fremslilling af surdejsbrod.
" Det viser sig ved at tanken selv spa^rrer for genncmlob. Det vil indirckte have en gavnligt effekt pa miljoet, da

ejeren i egen interesse vil tagc el storrc hens}'n til lankens "sundhcdslilstand".
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