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Knud Jeppesen forstår ikke
ministersvar om overløb
Landmanden Knud Jeppesen fra Jelling, som
har undersøgt landets
kommuners manglende
indberetninger af spildevands-overløb, er glad
for, at det nu endelig ser
ud til, at andre end landbrugsmedierne har fået
øjnene op for problemet
med spildevandet. Han
forstår dog ikke, at miljøminister Lea Wermelin
(S) henviser til Ankestyrelsen, som ifølge Knud
Jeppesen intet har med
sagen at gøre.
Af Alexander Dornwirth
61 22 67 55 - ad@eﬀektivtlandbrug.dk

Debattøren og landmanden
Knud Jeppesen fra Jelling har
snart brugt utallige timer på at grave
i landets kommuners indberetninger
af spildevand.
Og for nogle måneder siden lykkedes det at få sagen på dagsordenen i TV Syd, som tog sagen op
vedrørende en række af de sydjyske
kommuner. Kommuner, som ifølge
stationens research har været særdeles mangelfulde i forhold til at få
indberettet deres spildevand til vandmiljøet korrekt.
- Altså, vi så eksempelvis Vejen
Kommune, som kun indberettede
1 overløb ud af 57 fem år i træk, lyder
det fra Knud Jeppesen.
- Og når Miljøstyrelsen så giver dem
besked om det, så kan de bare sige
»jamen, det behøver vi ikke at gøre
noget ved«
Knud Jeppesen påpeger, at Vejen
Kommune havde flere problemer.
Blandt andet fandt TV Syd ud af, at
Tuesbøl Bæk blev »kvalt« af næringsstoffer, der blandt andet kommer fra
et spildevandsrør i bækken, som iføl-

Kritik af ministersvar

Knud Jeppesen er glad for, at TV
Syd har taget sagen om spildevand op
lokalt.

ge Vejen Kommunes data slet ikke
eksisterer.

Ingen sanktionsmuligheder
- Hovedproblemet er, at Miljøstyrelsen ikke har nogen sanktionsmuligheder. Og det er forskellen på Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen.
For Landbrugsstyrelsen kan give
sanktioner, og de kan melde til politiet og sende bøder ud. Og der er
strammere regler, og vi får bøder for
ingenting. Kommunerne lukker så
meget urenset spildevand direkte ud,
og det kan jeg godt se, at det er ved at
gå op for det øvrige samfund. At det
er meget værre, end de troede, siger
Knud Jeppesen.
I et ministersvar til Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen
fastslår miljøminister Lea Wermelin
(S) den 15. februar i år, at »Miljøstyrelsen ikke har hjemmel til at føre
tilsyn med kommunerne«, og hun
fastslår, at det er Ankestyrelsen, der
er tilsynsmyndighed overfor kommunerne.

- Svaret fra miljøminister Lea Wermelin (S) viser en manglende indsigt, fordi hun går ind og siger som
svar til Miljøstyrelsens manglende
sanktioner, at det er ikke dem, men
Ankestyrelsen, der har tilsyn. Det er
simpelthen forkert. Ankestyrelsen
har ikke tilsyn med kommunerne.
Ankestyrelsen er et sted, hvor man
kan klage, hvis man har noget at klage over indenfor det offentlige, siger
landmanden og fortsætter:
- I stedet for at tage ansvaret og
sige: »Ja, det er mit ansvar, det er
Miljøstyrelsen, og de har ikke gode
nok muligheder for at gøre noget, og
de regler skal selvfølgelig laves om«,
så står hun i stedet og siger, at de har
lavet et nyt indberetningsskema. Her
fik man en ekstra kolonne, hvor der
stod; hvor mange gange hvert overløb havde haft overløb i løbet af et år.
Det skulle kommunerne skrive på.
Men det var der kun en tredjedel af
kommunerne, der gjorde, så det har
altså heller ikke fungeret, fortæller
Knud Jeppesen.

Landmænd straﬀes

landets landmænd bliver straffet
langt hårdere i forhold til landets
kommuner. Og at spildevandsanlæggenes udledninger indirekte medfører, at landmænd bliver ramt ekstra
hårdt med kvælstofreduktioner.
- Når vi nu har et bidrag fra hele
landet fra alle vores landområder
og byområder, der kommer ud i
vandmiljøet, så regner man på, hvor
mange næringsstoffer, der er i det.
Der lukkes både ud fra landbruget,
sportspladser, byområder, osv. Når
det kommer ned til vandløbet, og
der står en målestation hernede, så
siger den, at der er så og så mange
næringsstoffer, og det kommer fra
alle dem der. Og kommunen har de
her overløb og rensningsanlæg, og de
lukker så og så meget ud. Det trækker
vi fra, så resten må være landbruget
og det øvrige.

- Når så kommunen så måske har
lukket fem gange eller ti gange så
meget ud, eller slet ikke har registreret overløbet, så bliver vi indirekte
klandret for det, og det er blandt andet nok derfor, at vi får flere og flere
efterafgrøder, fordi de siger »at det
hjælper ingenting, det vi laver.« Så
det, der ikke hjælper, må vi lave noget
mere af. Og det er jo helt godnat, når
det er sådan, at det nok er de andre,
der har lukket det ud, siger Knud
Jeppesen.
Knud Jeppesen har en opfordring:
- Jeg vil sige til vores landbrugsorganisationer, at jeg synes, man skal
sige, at vi altså ikke vil have flere krav,
så længe vi har en minister, der ikke
har styr på det spildevand.

Manglende ministersvar
Vi har forelagt kritikken fra Knud Jeppesen for miljøminister
Lea Wermelin (S).
Ministeriet har ikke svaret på henvendelsen.

Landmanden fra Jelling mener, at

Kommunerne har pligt til at indrapportere deres overløb i den såkaldte oﬀentlige Puls-database. Men research har
vist, at en lang række af landets kommuner kun har indberettet en brøkdel af deres overløb.

Ringsted Kommune:

- Der bør tages udgangspunkt i nyere data
Ringsted Kommune er en anden af de kommuner, som Knud Jeppesen påpeger er særligt slem til ikke at indberette sine overløb. En miljøsagsbehandler indrømmer i et skriftligt svar til Eﬀektivt Landbrug, at der i en årelang periode er blevet indberettet forkert med hensyn til kommunens overløb. Dog mener kommunen, at det allerede i 2019 er blevet markant bedre.
Af Alexander Dornwirth
61 22 67 55 - ad@eﬀektivtlandbrug.dk

Rikke Søndergaard fra Ringsted Kommunes Teknik- og
Miljøcenter lægger sig – i et skriftligt
svar til Effektivt Landbrug – ned.
- Det er korrekt, at Ringsted Kommune i årene 2015-2018 har ind-

berettet forkert, skriver hun. I hele
perioden er mængden af indberettet
stof blevet indberettet til værdier,
der svarer til de værdier, der findes i
de separate regnvandsudledninger
(altså det opspædede/fortyndede
spildevand) og ikke de højere værdier, man finder i overløb fra ufortyndet spildevand.

Miljøsagsbehandleren oplyser,
at der derudover i 2015 og 2016 er
indberettet for mange punkter, idet
alle overløb i systemet er medtaget.
- Dette inkluderer dermed også
interne overløb, som fører vandet i
eksempelvis et rørbassin og herefter
tilbage i systemet. I Puls skal der kun
indberettes de overløb, som er ud-

løbspunkter til vandmiljøet. Der er
i 2015 og 2016 derfor fejlagtigt blevet
indberettet 114 punkter, skriver hun.
I de to efterfølgende år, altså 2017
og 2018, er der blevet indberettet for
få punkter, idet der kun er indberettet tre overløbspunkter.
- Dette er ligeledes en fejl, som består af, at der er en række punkter,

der ved en fejl er blevet indberettet
til Puls som separate regnvandsudledninger, hvor der i virkeligheden
findes overløb fra fællessystemet.

- Forbedret
Dog svarer miljøsagsbehandleren,
at det allerede i 2019 ser væsentligt
bedre ud.

15

LØRDAG DEN 1. MAJ 2021

Direktør for udskældt forsyning:

- Vi har faktisk styr på det
Direktøren for Vejen
Forsyning, Kjeld Møller
Christensen, svarer nu på
kritikken fra blandt andre
Knud Jeppesen og fortæller, at der er styr på overløbene, selvom indberetningen af overløbene har
haltet gevaldigt.
Af Alexander Dornwirth
61 22 67 55 - ad@eﬀektivtlandbrug.dk

Direktør Kjeld Møller Christensen for Vejen Forsyning vil
faktisk gerne snakke, siger han selv.
Også om alle møgsagerne, som hans
forsyningsselskab har været igennem
på det seneste.
Knud Jeppesen og andre har
længe været meget kritiske over
kommunernes manglende indberetninger i den såkaldte Puls-database. Puls-databasen (PunktUdLedningsSystem, red.) er kort sagt
det system, som alle, både borgere
og politikere, kan søge i for at finde
data på de overløb som er blevet
målt i løbet af de seneste år. Altså
de overløb fra regnvandsbassiner,
spildevandsanlæg, m.m., som bliver ledt ud i vandmiljøet, og som
kommunerne har pligt til at indberette, så alle i princippet skal have
mulighed for at kunne tilgå oplysningerne.
Men Knud Jeppesen har i flere år
slået på tromme for, at rigtig mange
af landets kommuner ikke har indberettet korrekt. Og senest har TV
Syd sat fokus på sagen og gravet en
række lokale sager frem fra det sydjyske. Herunder fra Vejen Kommune,
som ifølge Knud Jeppesen er én af
de kommuner, som har været mest
mangelfuld i forhold til indberetningerne.
- Siden det er så svært at finde data
fra jeres overløb: Er der noget I prøver
at holde skjult for befolkningen?
- Nej, det er der faktisk ikke, tværtimod. Vi har i 2019 sat ekstra fokus
på overløb, så vi har arbejdet ihær-

- Ringsted Kommune har de seneste år arbejdet på at forbedre
datakvaliteten betydeligt, hvilket
burde afspejles i tallene for 2019,
som Miljøstyrelsen vidst ikke har
offentliggjort endnu. For eksempel
har Ringsted Forsyning i 2019 fået
opstillet en hydraulisk model af
afløbssystemet af det rådgivende
ingeniørfirma MOE. I forbindelse
med dette er der gennemført målekampagner og tv-inspektion af afløbssystemet samt nedbørsmålinger
i oplandet. Modellen er kalibreret op
mod de målte data for knudepunkter i systemet samt pumpedata, skriver hun og fortsætter:
- Ringsted Forsyning har ligeledes
permanente flowmålere i udløbet

Direktøren for Vejen Forsyning, Kjeld Møller Christensen, fortæller, at forsyningen har stort fokus på miljøet, og at alle overløb er blevet registreret. Men
problemet er, at denne information ikke er blevet lagt over i den oﬀentlige
Puls-database.

digt, lyder svaret prompte fra direktør
Kjeld Møller Christensen.

Mange analyser
Direktøren oplyser overfor os, at der
faktisk er blevet målt fast på 40 af
kommunens 59 overløb igennem de
seneste år. Og derudover er der også
blevet foretaget en lang række analyser af det spildevand, der ledes ud.
- Problemet er så bare, at disse data
ikke er blevet indberettet videre ind
i Puls-systemet, siger Kjeld Møller
Christensen, som ikke kan komme
nærmere ind på, hvor kommunikationen er gået galt henne.
- Vi har intet urenset spildevand.
Vi har kun opspædet spildevand (en
blanding af overfladevand og spildevand), siger han og supplerer:

Lavere end forventet
- Og jeg kan med sikkerhed sige, at
vi faktisk har styr på det. Det viser
sig faktisk, at stofindholdet er lavere,
end det vi havde forventet, og det er
lavere end udlederkravet. De folk,
jeg har ansat, de gør deres arbejde,
så godt som de overhovedet kan, så
derfor renser de det virkelig godt. Vi
har prøver fra hvert kvarter, et overløb varer, siger han.

- Og det viser bare, at når vi relaterer det til vores udlederkrav fra
rensningsanlæggene – og der ikke
er et bassin før et overløb – så er der
et lidt større stofindhold i det første
kvarter, og dernæst falder det typisk
ned under de udlederkrav, vi har. Og
måler vi så på overløb, hvor vi har
bassiner, så er det altid under.

Forstår harme
- Mængden er meget mindre, end
det mange tror, det er. Så der sker en
voldsom stor opspædning af spildevandet, siger han.
Kjeld Møller Christensen mener
dog, at det er et problem, at der ikke
er blevet indberettet korrekt.
- Hvis indberetningerne skal
give et billede til politikerne af,
hvordan spildevandslandskabet
ser ud, når de skal vedtage noget
lovgivning, så er det da uheldigt.
Men det ændrer ikke på vores udledninger, for vi har dataene, men
de er så bare ikke kommet ind. Vi
har jo ikke fokus på, hvad der bliver
indberettet. Vi har fokus på, hvad
det er, vi laver, og jeg har mange
dygtige ansatte, der går op i at få
renset spildevandet så godt som
muligt, siger han.

Vejen Kommune lover også bedre tal
I samme forbindelse forelagde vi også kritikken fra Knud Jeppesen
for Peter Hansen, chef for Miljø og Teknik i Vejen Kommune, som
også lover, at de kommende års tal for kommunen vil svare til virkeligheden.
- Det er helt klart ikke godt nok, at det sker i så lang en periode, og
det erkender vi – fejlen er nu rettet, og fremadrettet overføres data,
så de også fremgår i Puls-databasen – det er sikret ved indberetningen for 2020, som er foretaget medio marts 2021, svarer chefen i et
skriftligt svar til avisen.
fra to overløbsbygværker. I 2019 er
der derfor indberettet for 23 punkter,
hvilket stemmer overens med spildevandsplanen. I datasættet for 2020
er der indberettet direkte målte data
fra de to overløbsbygværker med

flowmåler. Vi arbejder løbende på at
forbedre data, og henviser således til,
at der bør tages udgangspunkt i nyere data, skriver Rikke Søndergaard,
som fortæller, at kommunen ikke har
yderligere kommentarer til sagen.

- Det kan jeg nemt forstå

Flowmålere

- Kan du forstå den harme, der er over
det her?
- Det kan jeg da nemt forstå. Hvis
jeg prøver at sætte mig i en landmandsstol, og ser hvad det er, man
kan hente data ud af, og at man har
en følelse af, at der ikke rigtigt sker
noget ved det, så kan jeg godt forstå
det. Og når det samtidig er sådan,
at landmanden får på puklen, når
deres data ikke er i orden, så kan jeg
nemt forstå det. Det ville jeg nok også
selv blive harm over, hvis jeg sad som
landmand, siger han.
- Men generelt er vandmiljøet
jo rigtig fint. Hvis vi tager Tuesbøl
Bæk, som var fremme i medierne (i
TV Syd red.), så er det jo en lille bæk,
som er blevet forbedret i de sidste
ti år, fordi vi har bygget bassiner,
som man har reduceret overløbsmængden ganske betragteligt med.
Så der er sket forbedringer, og det
fortsætter. Vi må konstatere, at der
er blevet observeret nogle lammehaler (kolonier af mikroorganismer,
der trives i vand, som er stærkt forurenet med organisk stof, red.), og
de skal ikke være der. Men dem skal
vi nok få væk.

Hvad ville du sige til for eksempel et
forslag om om at sætte flowmålere
op ved alle jeres overløb. Ville det give
mening?
- Nej, ikke lige flowmålere. I de
overløb, der har en vis mængde
udledning, der er det fint, at vi ved,
hvor meget der løber over. Men det
kan vi gøre med niveaumålere, når
vi kender vores overfaldsbygværker.
Jeg synes, det er helt i orden, at vi
ved hvilke mængder, der lukkes ud.
Selvfølgelig. Vi ved det så stort set.
Der er selvfølgelig nogle overfaldsbygværker, vi ikke måler på nu. Men
det er jo så fordi, de bliver nedlagt her
indenfor de kommende år.
Ifølge direktøren er planen hele tiden at forbedre spildevands- og rensningssystemet og at nå henimod at
nedlægge mange af overløbene.
- I løbet af to-fem år er vi nok nede
på 25 overløb i kommunen, hvis alt
fortsætter, som det skal.
Ville du så sige, at I så er i mål?
- Ja, det ville jeg faktisk sige, at vi er.
Ikke fordi vi er i mål med vores sanering i løbet af fem år, men i forhold til
vandmiljøet, der vil jeg sige, at det er
vi, lyder svaret.

Spildevandssagen kort
Halvdelen af kommunerne i Syd- og Sønderjylland laver fejl i
deres årlige indberetninger af overløb fra kloakker. Kommunerne
indberetter i visse tilfælde kun en tiendedel af det kvælstof,
fosfor og organiske stof, som de rent faktisk udleder
I Vejen har kommunen i årevis glemt at indberette et overløbsrør
fra Brørup Renseanlæg til Tuesbøl Bæk. Når sparebassinnet på
renseanlægget løber over, løber stærkt forurenet spildevand ud i
bækken, som har udløb i Holsted Å, der ligger i et Natura
2000-område
Kilde: TV Syd

