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Miljøminister Lea Wermelin (S) var onsdag i samråd for første gang som minister. (Foto: Liselotte
Sabroe/Ritzau Scanpix)

SPILDEVAND: Miljøminister Lea Wermelin (S) fremlagde på et samråd
onsdag en række konkrete initiativer til at blive klogere på, hvor meget
spildevand der ender i de danske vandløb.

Både Miljøstyrelsen og de danske kommuner får fremover bedre muligheder
for at måle, hvor meget regnvand og urenset kloakvand der bliver ledt ud i de
danske vandløb.
Det varslede miljøminister Lea Wermelin (S) på et samråd onsdag.
Det var SF, der havde kaldt ministeren i samråd, efter at det i sommer kom
frem, at Miljøstyrelsens beregninger på området er forbundet med en
usikkerhed på op mellem 150 og 200 procent.
”Lad mig starte med at slå fast, at der skal være styr på overløb af spildevand. Vi
danskere skal hverken fiske eller bade i kloakvand. Jeg kan derfor godt forstå, at
flere af jer har reageret på sommerens historier om store usikkerheder på
Miljøstyrelsens tal om spildevandsoverløb,” indledte miljøministeren på
samrådet.
Citat

Alt i alt vil vi med initiativerne få et forbedret vidensgrundlag
om spildevandsoverløb og dermed også et bedre grundlag for at
træffe beslutninger om indsatser i de kommende
vandområdeplaner.
Lea Wermelin (S) Miljøminister

Lea Wermelin havde derfor også en række initiativer med, som fremover skal
styrke vidensgrundlaget på området.
Skal indgå i vandområdeplaner
Miljøstyrelsens beregninger baserer sig på indberetninger fra kommunerne,
der derfor nu skal have bedre mulighed for at indberette data, men også have
skærpet deres forpligtigelse, lød det blandt andet fra ministeren.
Wermelin har desuden bedt Miljøstyrelsen om at gøre noget ved deres
beregningsmetoder, og så har hun skaffet midler til yderligere 150 såkaldte
faunaundersøgelser.
Målet er mere og bedre data om spildevandsoverløb, når der tages hul på de
næste vandområdeplaner.
”Alt i alt vil vi med initiativerne få et forbedret vidensgrundlag om
spildevandsoverløb og dermed også et bedre grundlag for at træffe
beslutninger om indsatser i de kommende vandområdeplaner. I sidste ende

handler det om, at vi sikrer et løft af tilstanden i vores vandmiljø,” sagde Lea
Wermelin.
Få overblik over alle initiativerne i faktaboksen til højre.
Glade støttepartier
Miljøministerens svar og tiltag blev modtaget positivt af regeringens
støttepartier. Også SF, der havde taget initiativet til samrådet, var glade.
”Der kom rigtig meget klart og konkret på bordet, og vi føler os i hvert fald
meget imødekommet i SF. Vi er meget engagerede i det her, og det kommer vi
fortsat til at være de kommende år. Efter i dag kan vi konkludere, at vi også har
en meget engageret minister,” sagde miljøordfører Carl Valentin (SF).
Også Enhedslistens miljøordfører, Mai Villadsen, var tilfreds med ministerens
svar. Hun undrede sig dog samtidig over, hvorfor der ikke er handlet på
problematikken før.
”Kan det tænkes, at man tidligere bevidst har lukket øjnene for problemets
omfang, fordi man vidste, at det er omkostningstungt og besværligt at handle
på?” spurgte Mai Villadsen under samrådet.
Miljøminister Lea Wermelin ønskede ikke at gå ned i en motivforskning af
tidligere ministre, men åbnede op for at dele oplysninger om, hvad ministeriet i
løbet af de seneste par år har vidst og foretaget sig på området.

