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Kære Christian Vindahl Vind

På mødet i går den 1. september i Blåt Fremdriftsforum, var der et punkt på dagsordenen, hvor
miljøorganisationen Fair Spildevand ville have afkodet et ministersvar underskrevet af Peter Østergaard Have.

Det gik helt op i "hat og briller" eller nærmere sort snak. 
Undertegnede spurgte hvilke muligheder der så var tilbage. Intet svar.
Derfor var min udmelding til Peter Østergaard Have, at jeg anså pressen som min eneste mulighed. (I øvrigt mener
jeg, at Peter Østergaard Have er uden for pædagogisk rækkevidde).

Men inden dette skridt vil jeg bede dig, som øverste ansvarlig for departementet, om at tage de nødvendige skridt, så
vores nationale lovgivning ikke længere strider imod vandrammedirektivet herunder nitratdirektivet.
Forklaring følger:

Som baggrund for spørgsmålet var følgende motivation fremsendt: Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne  
For nemheds skyld ses med gule markeringer vandrammedirektivet  HER og nitratdirektiver HER
Og en koncentrat af Kodes VII HER

Jeg fremhæver det centrale kodekset:   
<<<
Lovlighed  
Embedsmænd skal altid handle inden for gældende ret.  
De må ikke handle i strid med grundloven eller lovgivningen i øvrigt, herunder gældende EU-ret.

Åbenhed om fejl  
Ledelsen skal sikre en kultur, hvor fejl bliver håndteret hurtigst muligt, og hvor man lærer af fejl.   

PLIGTEN  MEDFØRER —  

Embedsmænd, som opdager, at der i organisationen er sket en ikke uvæsentlig fejl, skal umiddelbart gå til sin
chef med problemet, så fejlen kan blive håndteret. 
Embedsmænd må ikke kalkulere med sandsynligheden af, at en fejl ikke bliver opdaget. 
Embedsmænd må ikke prøve at dække over en fejl.
Embedsmænd skal tage del i en kultur, hvor man lærer af fejl, så alle bliver bedre til at undgå, at fejl gentager
sig.  

>>>

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. 

Fair Spildevand forventer svar på denne henvendelse inden 7 dage, men gerne før.

At sagen gerne må fremmes skyldes også arbejdet med second opinion  - hvor Det glade budskab indgår -, som den
rettede fejl også vil have betydning for.

Derfor er tovholder Martin Torp fra Finansministeriet med på cc
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Med venlig hilsen
Fair Spildevand
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