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Til: Teknik og Miljø
Emne: Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til Forslag til spildevandsplan 

2015-2018

Frølunde 24 marts 2015. 
 
Til 
Slagelse Kommune. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Slagelse afdelings kommentarer til "Forslag til Spildevandsplan 2015-
2018. 
 
Vi finder det positivt, at der tages udgangspunkt i det enkelte vandløbs økologiske tilstand, og at der sættes 
ind overfor vandløbenes fysiske tilstand.  
Vandløbenes fysiske tilstand er jo desværre i mange tilfælde ødelagt ved udretning, uddybning, fjernelse af 
sten, hårdhændet oprensning og dyrkning helt ned til åen, - ødelæggelser, som nu kan vise sig dyre. 
Udgangspunkt i det enkelte vandløbs økologiske tilstand må ikke medføre, at der slækkes på de krav, der 
stilles til udledning af spildevand fra de enkelte ejendomme. 
Målet må under alle omstændigheder være, at alle vandløb, vandområder bliver så rene som muligt. 
 
Vi finder det uacceptabelt, at forslaget ikke opfylder den statslige vandplan. 
Vi tvivler på, at det altid er muligt at konstatere direkte sammenhæng mellem den enkelte lodsejers 
spildevandsudledning og den økologiske tilstand i de enkelte vandløb/ vandområder. Hvordan beregnes den 
enkelte lodsejers udledning i forhold til den kumulerede effekt af den samlede udledning fra lodsejere i et 
område? 
 
Vedr. Overløb. 
Det er positivt, at der skal skabes fuldt overblik over den negative påvirkning, som de ca. 120 overløb har 
på vandløbenes økologiske tilstand. Men vi forventer samtidig, at der sættes massivt ind, så problemerne 
løses, med det resultat, at der efter 2018 ikke sker flere overløb. 
 
Vedr. Renseanlæg. 
Vi er bekymret for den negative indflydelse renseanlæggene i Bisserup, Sibberup, Tjæreby og Vedskølle kan 
have på habitatområdet Holsteinsborg Nor og Basnæs Nor. Bliver spildevandet renset i en sådan grad, at 
udledningerne fra renseanlæggene ikke har nogen negativ indflydelse på områdernes økologiske tilstand? 
Ligeledes er vi bekymret over renseanlæggene i Nordrup og Vestermose Skole, som leder nærmest urenset 
spildevand ud i henholdsvis Tude Å og Vestermose Å. Det bør der hurtigt gøres noget ved, altså senest i 
2018. 
Endelig er det uacceptabelt, at der også ledes nærmest urenset spildevand ud fra renseanlægget i Bildsø. 
Dette bør også ordnes senest i 2018. 
 
På kortet s. 5 vises med gult de vandløbsstrækninger, hvor mål ikke er opfyldt og årsagen er ukendt, bl.a. 
dele af Tude Å, Vårby Å og Vestermose Å.  
Det bør sikres, at der på alle de med gult markerede vandløbsstrækninger inden 2018 vil være fundet 
årsagen til, at målene ikke er opfyldt. 
 
På s. 21 står der "Ved påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, foretages en proportional 
vurdering af bygningsværkerne i forhold til omkostningen med at etablere en forbedret 
spildevandsrensning." 
Betyder det at hvis ejendommens værdi er meget lille, må ejeren gerne svine/ udlede urenset spildevand, 
selv om rensning er nødvendig? Betyder det også, at konsekvensen i sidste ende kan blive, at kommunen 
overtager ejendommen til nedrivning? 
 
Venlig hilsen 
Ib Larsen 
Frølundevej 108 
4220 Korsør 
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