
04.10.2022 18.07 Gmail - Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=99de4a5819&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-3577247409939289588&dsqt=1&simpl=msg-a%… 1/1

Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com>

Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne 

Fair Spildevand <kontakt@fairspildevand.dk> 17. september 2022 kl. 10.53
Til: Peter.Pagh@jur.ku.dk
Cc: Mogens Lund Thomsen <formand@fairspildevand.dk>

Det her er mere retvisende på hvad jeg egentlig mener.

NB.
Vi oplever at miljøjura og naturlovene ofte er i konflikt med hinanden.

Men ved at gå væk fra, at holde regnskab med totale mængder kvælstof og i steder over til koncentrationer af
kvælstof fra et givent landareal vil der løsnes op for mange forkvaklede og selvforskyldte problemer.
Det vil lette hverdagen for både Miljøministeriet, landmænd og indirekte husejere, der står overfor et påbud om
forbedret spildevandsrensning. 

Kunne det tænkes, at miljøjura for engangs skyld ikke vil konflikte med naturlovene ved at påpege at måling skal
foretages i koncentrationer fremfor i totale mængder.

Den fre. 16. sep. 2022 kl. 13.49 skrev Fair Spildevand <kontakt@fairspildevand.dk>: 
Kære Peter Pagh
 
Vi har i Fair Spildevand stillet spørgsmål til miljøministeren om hvilke EU-direktiver, der forpligter Danmark til at
holde regnskab med den samlede årlige mængde kvælstof i alt, der udledes til vandmiljøet?  
 
Vi har fået et svar (eller nærmere et ikke svar), som vi ikke kan bruge til ret meget.
 
Motivation for spørgsmålet ses her: Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne
 
For nemheds skyld ses vandrammedirektivet  HER og nitratdirektiver HER. Det  væsentlige er markeret med gult. 
 
Kan / må / vil du give din vurdering af vores spørgsmål "Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne"?
 
 
 
NB.
Vi oplever at jura og miljøpolitik ofte er i konflikt med hinanden.
 
Men ved at gå væk fra, at holde regnskab med totale mængder kvælstof og i steder over til koncentrationer af
kvælstof fra et givent landareal vil der løsnes op for mange forkvaklede og selvforskyldte problemer.
Det vil lette hverdagen for både Miljøministeriet, landmænd og indirekte husejere, der står overfor et påbud om
forbedret spildevandsrensning. 
 
Kunne det tænkes, at jura for engangs skyld ville støtte en fornuftigt miljøpolitik ved at påpege måling skal
foretages i koncentrationer fremfor i totale mængder.
 
 
 
-- 
Med venlig hilsen
Fair Spildevand
v/Jørn Rasmussen
http://www.fairspildevand.dk
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