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Fejl i spildevandspabud
SPILDEVANO: Faxe

Kommune har efter
unders0gelser truk-
ket en handfuld
spildevandspabud
tilbage.

AfNIkolajRaschSkou

FAXE KOMMUNE: Fem-seks
pabud om forbedret spilde-
vandsrensning i det abne
land er blevet trukket tilba
ge afFaxe Kommune.

Det fortseller byradsmed-
lem Eli Jacobi Nielsen (DF),
der er formand for teknik- og
miljoudvalget og medlem af
Faxe Forsynings bestyrelse.

- Det sker efter en visuel
vurdering eller kontrol med
sporstoffer i husstandens
aflob, som har vist, at man
udleder til et andet vandleb,
sigerhan.

- Er undersogelserne lavet
pa kommunens regning?

- Ja, men jeg vil udtrykke
det sadan, at der nu er sket
en bekraeftelse af, hvad
spildevandsbekendtgorel-
sen allerede siger. Sa der er
kun tale om, at vi nu folger
lovens krav. At der er fundet
en handfuld forkerte pabud

fortaeUer mig, at der er stbr
sandsynlighed for, at der er
flere. Det er mit indtryk, at
meget fa borgere hidtil har
faet denne individueUe gen-
nemgang, sa vi er glade for
at se, at det allerede har haft
virkning, svarer Eli Jacobi
Nielsen, der har staet fadder
til kommunens aendrede ad-
ministrationsgrundlag for
pabud om forbedret spilde-
vandsrensning.

- Er der nok ansatte til at
revurdereetstorreantalejen-

domme?

- Der bliver ikke behov for
at rekruttere ekstra mand-
skab. Det kan klares af de
eksisterende medarbejdere,
selvfolgelig ikke 800 ejen-
domme pa en uge, men det
kan klares inden for de gael-
dende driftsrammer, svarer
Eli Jacobi Nielsen.

Spsendt pS fremtiden
Han ser ogsa frem til, at der
snart er informationsmode
om kloakeringen af Frende-
rup. Store Linde og Rode.

- Jeg tror ikke, at aflobsfor-
holdene er undersogt bedre
der end i de ovrige dele af
kommunen. I Store Linde
udledes der til et vandlob,
som pa de forste kilometer
har en god okologisk til-

stand. Det er forst mange
kilometer nedstroms, at fml-
den klapper. Jeg sammen-
ligner det med, at hvis Nilen
har det skidt, sa er det bon-
demanden oppe i junglen i
Uganda, der er ansvarlig for
det, siger Eli Jacobi Nielsen
ogtilfojer:

- Pointen er, at spildevan-
det bliver fortyndet vold-
somt pa en lang straekning.
Ligesom nar der er overlob
fra kloakkerne til vandlobe-
ne under et skybrud, hvilket
er tilladt. Naturstyrelsen
har indkaldt til en konferen-
ce om, hvordan pabuddene
fremover skal handteres.

Politianmeldelser bestir
Naestformanden i forenin-

gen Fair Spildevand, svine-
avler Peter Kiaer fra Terslev,
der ogsa er suppleant for
byradsmedlem Mikkel Dam
(LA), har faet rensepabud
pa fem beboelsesejendom-
me, uden at Faxe Kommune
har vaeret ude for at lave en
fysisk vurdering af afled-
ningsforholdene.

- Jeg er glad for det nye
administrationsgrundlag,
men borgere, der har modta-
get en politianmeldelse, vil
ikke fa den trukket tilbage.
Jeg vil derfor opfordre aUe,

Vi krsver bare,at fS'
lavet en ordentiig milj0-
vurdering, som viser, at
der er behovfor tiltaget,
sa vi farmest miljo for
pengene.

Peter Kieer, neestformand1
foreningen FairSpildevand
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der tvivler baggrunden for
deres pabud, til at de beder
kommunen om at revurdere
ejendommens aflobsforhold.
Og sa skal man iovrigt tage
det stille og roligt og afven-
te en eventuel retssag, hvor
man vil opna en sigtets ret-
tigheder, modsat den spU-
devandssag Lars Folmann
(DF) selv har fort imod Faxe
Kommunes, siger Peter
Kiaer.

- Fair Spildevand vil ikke
spaende ben for gode projek-
ter med faelles renselosnin-
ger og egne minirensean-
laeg. Vi kraever bare, at fa
lavet en ordentiig miljovur-
dering, som viser, at der er
behov for tiltaget, sa vi far
mest miljo for pengene, siger
han.


