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Ved udbredelse af nye f«l-
lesgoder, som el og vand,
har brugerne gennem tider-
ne vasret taet knyttet til ud-
viklingen bade som beslut-

ningstagere og ved finansie-
ringen.

Det har vaeret organiseret
som forbrugerejede andels-
selskaber eller simple for-
eninger med en generalfor-
samlingsvalgt bestyrelse.

Der var kontant afregning
ved den arlige generalfor-
samling, hvis mandatet blev
forvaltet uforsvarligt. Men
der var en fselles Interesse i

en stabil og omkostningsef-
fektivt drift. Der var ogsa et
social aspekt som ikke skal
forklejnes.

Handtering af det sene-
ste »fmllesgode« - spilde-
vand - har ikke vaeret igen-
nem samme brugernaere

udvikling, men har vaeret
overladt til embedsvmrket i

centraladministrationen og
ingeniorfirmaer med store
armbevaegelser.

Det har resulteret i, at vi i
dag har et vidtfavnende klo-
aknetvaerk, der i 2017beslag-
lagde 47 procent afdriftsom-
kostningerne og 81 procent
af investerings- og renova-
tionsomkostningerne af de
samlede omkostninger til
spildevandhandtering.

De ansvarlige for denne
fatale spildevandstatus vil
aldrig blive stillet til regn-
skab, men dsekke sig ind un
der at vaere folkevalgte, og at
de ikke vidste bedre.

Havde spildevandsramte
vaeret organiseret pa sam
me mMe som et traditionelt

vandvaerk (for den kontro-
versielle vandsektorlov),
havde tabelighederne vaere
taget i oplobet med en evt.
justering af sammensmt-
ning af bestyrelsen til den
arlige generalforsamling
uden at ulejUge det juridiske
praesteskab.

Pa basis af ovenstaende

og aflastning af Uffe Thorn-
dahl er der behov for en af

nedenstaende aendringer.
1. Spildevandsramte skal

vaere repraesenteret med et
ftertal i de nuvaerende for

syningsselskaber og pa det

politiske niveau, nar spilde-
vandsanliggender behand-
les.

2. Kan der ikke skabes

opbakning til punkt 1, ma
kloaknettet og rensean-
laeg overdrages til bruger
ne og have samme status
som vandvaerkerne havde

for forsyningsselskabernes
tilblivelse og vedtagelse al
vandsektorloven.

3. Kan der ikke skaffes
flertal for punkt 1 eller 2,
ma rensning af spildevand
udliciteres til private opera-
torer.


