
Til Haderslev Kommune 

Høringssvar til ”Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan i Haderselvkommune 

2014-2020.” 

Jeg finder det problematisk:  

1.  at man påtænker at etablere en samlet spildevandsudledning til Lillebælt Diernæs Bugt, 

hvorved årlige udledninger af ca. 5,9 ton N, 1,2 ton P og 5,9 ton organisk stof flyttes fra 

Vadehavet til Lillebælt. Samtidig flyttes udledningen af spildevand fra Haderslev Fjord også 

til den nye udledning i Lillebælt Diernæs Bugt. 

2.  at en omlægning af spildevandsudledningen fra et vandområde til et andet, ikke påvirker 

fastsættelsen af målbelastningerne, men at en merudledning af kvælstof i spildevand i et 

vandområde reducerer mængden af kvælstof, der kan udledes fra landbrug tilsvarende.  

3.  at en omlægning af spildevandsudledningen med sikkerhed vil få konsekvenser for 

kvælstofindsatsen i landbruget i 3. vandplanperiode (2021-2027), hvis det politisk besluttes 

at gennemføre den udskudte indsats.   

4.  at beregningerne på badevandskvaliteten i og omkring Diernæs Bugt er mangelfulde, da 

de er baseret på en modelberegning hvor udledningen sker i overfladen, og ikke ud fra 

hvad der virkelig kommer til at ske, fra bunden. En nedgradering af badevandskvaliteten vil 

have store konsekvenser for lokalområdet, herunder sommerhus udlejningen, 

campingpladser som bringer god økonomi til området. 

5.  at der mangler dokumentation for, at den ekstra merudledning ikke forringer tilstanden i 

både Natura 2000- og vandområderne. Hvilket selv ikke medarbejdere fra Haderslev 

Kommune kan afvise.  

6.  at de mange penge ikke bliver brugt til at rense vandet mere, i stedet for at finde andre 

steder at udlede næsten samme mængde spildevand.  

7.  at der mangler en vurdering, beregning af konsekvensen og økonomien ved at lede 

spildevandet vestvendt til Ribe/Esbjerg renseanlæg. 

8.  at projektet er ikke visionært nok i forhold til at udledning af nærringsstoffer ikke 

nedbringes, men blot flytter udledningen fra et område til et andet. 

9. at sandfiltret på Vojens rensningsanlæg fjernes, og udledning af nærringsstoffer øges 

dermed. 

10.  at der ikke indgår stratregi omkring at nedbringe overløb af urenset spildevand 

Jeg mener at man, på baggrund af ovenstående problemer, bør finde andre løsninger, end at lede 

ekstra spildevand ud i Diernæs Bugt. 

Med venlig hilsen 


