
Fair Spildevand ønsker korrektioner til referat af 6/9-2019 – vises med rødt 
 

Punkt 3: Økonomisk analyse af vandanvendelsen v. Brian Jacobsen, KU (IFRO) 

 

Lidde Bagge Jensen (MST) gav en kort introduktion til projektet. Brian Jacobsen (KU IFRO) præsenterede projektet.  

 

Der henvises, ligesom for de øvrige faglige oplæg, til de udsendte slides. 

 

Efterfølgende var der en drøftelse af projektets indhold. Ministeriet oplyste, at dræning som tema er behandlet i 

projektet. Analyser af anden vandanvendelse indgår også i projektet. De positive økonomiske gevinster af forbedret 

vandkvalitet, som opnås ved indsatserne i vandområdeplanerne frem til 2027, vil blive behandlet yderligere i det 

separate projekt om værdisætning af gevinster ved forbedret vandkvalitet, som præsenteres på FRG den 1. oktober.  

 

Der var forud for mødet indsendt spørgsmål til projektet om økonomisk analyse af vandanvendelsen. Spørgsmålene 

blev adresseret under drøftelserne om projektet. 

 

(slides nr. 12) 
Fair Spildevand anfægtede udsagnet om at vandselskaber (monopoler) ikke udnytter deres 
magt. 
Hele måden loven bag forsyningsselskaberne er skruet sammen giver ringe plads til 
innovation og alternative miljørigtige renseløsninger.   
(slides nr. 21) 
Der tages i øjeblikket ikke hensyn til ”forurener betaler princippet”. F.eks. var man i 
Vordingborg Kommune sammen med kommunalpolitikerne nået frem til, at der skulle tages 
målinger før spildevands påbud udsendes. Men på baggrund af centrale myndigheders 
udtræk fra BBR registre overtrumfede kommunen det tidligere vedtagne.  
(Følgende beskriver meget godt situationen.  
”Centrale myndigheder, primært Miljøstyrelsen, optræder som en elefant i en glasbutik, når vi lokalt prøver at løse 
miljøproblemerne i udkantsdanmark” 
Det blev ikke nævnt til mødet og skal derfor ikke med i referat) 

 
 
Punkt 11: Eventuelt og afrunding v. kontorchef Peter Østergård Have, MFVM Departement 

 

Mellem punkt 10 og punkt 11 viste Jørn Rasmussen (Fair Spildevand) videoer fra området omkring Nykøbing Falster, 

hvor der er sket udledning af spildevand fra overløb. Han oplyste, at der i den konkrete sag fra videoklippene er dialog 

med forsyningen. 

 
Sidste sætning ”Han oplyste, at der i den konkrete sag fra videoklippene er dialog med forsyningen” er 
referatmanipulation. Noget lignende blev overhovedet ikke nævnt. Hvad der derimod blev påtalt og som 
Fair Spildevand ønsker tages med i referat. 
 

Det er det som videoklippene viser (spildevandsoverløb) der hovedsalig giver problemer i 
det marine miljø og derfor skal have fokus. Glem alt om landbruget. De fik løst deres 
punktkildeudledninger for årtier siden. 
Glem derfor alt om de projekter der specielt har fokus på at bekæmpe udledningen af 
nitrat(kvælstof).  
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