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Subject: Fw: Tømningsordninger bla. vedrørende Maglebysagen
From: "Uffe Thorndahl" <uffe.thorndahl@mail.dk>
Date: 18/08/15 10.57
To: <klarsen@vordingborg.dk>, <post@vordingborg.dk>, <lst@vordingborg.dk>,
<tchristfort@vordingborg.dk>, "Rolf Hoelgaard" <roho@vordingborg.dk>, "Kristian
Schou" <kris@vordingborgforsyning.dk>, ">" <hmtoennesen@vordingborg.dk>, "Ole
Stig Andersen" <ole@stigandersen.net>, "Tilsynet" <tilsynet@statsforvaltningen.dk>,
"Marianne Lassen" <malas@nst.dk>, <vpl@nst.dk>, Borgerretsbevægelsen <post@bret.dk>, "Fyra Vindar" <kontakt@fyravindar.dk>, "morten nielsen"
<tumuldesen@email.dk>, <jhegeseborg@hotmail.com>, "Erik O Jensen"
<email@svends.dk>, "Allan Huglstad" <huglstad@youseeme.dk>, <lj@infoturum.dk>,
Bo Brebøl <brebol@mail.dk>, Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com>, Bent Jørgensen
<bent.paa.moen@gmail.com>, "Lene Egeberg" <lene.egeberg@sn.dk>, "Gurskov"
<lg@gurskov.dk>, Magleby Vandværk - Formand <formand@maglebyvand.dk>,
"Lasse" <lasse@drloa.dk>, Rolf Fribæk Klintholm Havnevej 17 <moen@danhostel.dk>,
<dsl124443@mail.telenor.dk>, Komm. best. Birgitte Steen Jørgensen
<bsjoergensen@vordingborg.dk>

Borgmester Knud Larsen
Rådhuset
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg.
Kære Knud.
Vedr.: Tømningsordninger bl.a vedrørende Maglebysagen.
Jeg skal med henvisning til lov om offentlighed i forvaltningen anmode om aktindsigt
i alt materiale vedrørende tømningsordningernes indførelse og forvaltning i de
nedenfor nævnte landsbyer, herunder det årlige regnskab der skal være udarbejdet
efter lovens § 3 stk.3.:
Tjørnemarke
Neble
Magleby
Busemarke
Mandemarke
Kraneled
Ø. Egesborg
Det præciseres i miljøstyrelsens vejledning at :
" Regnskabet skal dokumentere, at ordningen lever op til hvile-i-sig-selv
princippet. Hvis der opkræves anlægsbidrag til dækning af en
tømningsordnings investering i et renseanlæg, skal der således foreligge
dokumentation herfor. Tilsvarende skal der foreligge dokumentation for,
hvilken andel af et renseanlægs driftsudgifter, der dækkes af den pågældende
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tømningsordning."
Det slam der blev oppumpet i forbindelse med tømningsordningerne blev tilført
centralrenseanlæggene som blev dimensioneret til at kunne behandle slammet fra
bundfældningstanke m.v. Det gælder anlægsdele som rådnetanke, slambede,
aktiv-slam tanke og tilsvarende,kompressorer, pumper, ledningsanlæg
doseringudstyr etc.
Jeg skal derfor i den forbindelse med henvisning til miljøstyrelsens vejledning om
betallngsregler for spildevandsanlæg bede om kommunens beregning af værdien af
kapaciteten på renseanlæggene i forbindelse med sløjfningen af
bundfældningstankene i landsbyerne, Busemarke, Mandemarke, Magleby og
Ø.Egesborg, jf. lovens tilbagebetalingsforpligtelse.
De kommunale tømningsordninger blev introduceret i 70érne, 80érne og 90érne, og
jeg har selv som rådgivende civilingeniør været med til at udforme mange af dem,,
f.eks. i Sundeved, Hvorslev, Støvring, Dronningelund, Vojens, Lemvig, Thyholm
kommuner, hvor opgaven var, at reducere kloakeringsudgifterne i forbindelse med
spildevandsafledningen i en række landsbyer, ved at indføre en kommunal
tømningsordnig for de ejendomme , der via en bundfældningstank var tilsluttet et
spildevandssystem i vejen, oftest kommunalt. Ved tømningsordningen sikres en
mere velfungerende primær rensning på den enkelte ejendom, og derved kunne de
fastlagte recipientmålsætninger på denne måde opnås. Vi regnede typisk med en
forbedring af vandkvaliteten på ½ ´til en hel grad som følge af indførelsen af
tømningsordningen. Eksempelvis fremgår af det materiale, jeg har set, at
tømningsordningen i Busemarke medførte ,at målsætningen for Møllebækken fakisk
blev opfyldt efter kommunens og amtets vurdering.
Jeg skal derfor bede om en beskrivelse af recipientkvaliteterne for recipienterne for
afløbene fra Magleby, Busemarke, Mandemarke og Ø.Egesbog før og efter
indførelsen af tømningsordningen.
Der var enkelte kommner, der var lidt skarpe, og som fandt ud af, at vedtagelsen af
den kommunale betalingsvedtægt også indebar, at man kunne opkræve fuldt årligt
driftsbidrag, det bidrag vi i dag kalder vandafledningsbidraget, for de ejendomme,
som var tilsluttet de kommunale ledningsnet i landsbyerne som det f.eks. var
tilfældet i Magleby, Busemarke, Mandemarke og Ø.Egesborg. I de kommuner, hvor
man var klar over lovgivningen, og man derfor så ville opkræve
vandafledningsbidrag, så måtte jeg jo i de tømningsregulativer jeg udarbejdede, så
også indsætte en paragraf, der med henvisning til kommunens betalingsvedtægt, så
fastslog, at når ejendommene betalte vandafledningsbidrag, så forestod og betalte
kommunen så for tømningen af bundfældningstankene, helt på samme måde som
det i dag er fomuleret i lovens § 7a. stk.5. vedrørende kontraktligt medlemsskab af
kloakforsyningen. Men som sagt var det kun få kommuner, der var så smarte.
Med venlig hilsen
Uffe Thorndahl
Vedhæftede filer:
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