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Indsigelse til Tillæg nr. 21 Spildevandsplan 2014-2020 og miljøvurderingen til spildevandsplanen
Indledning
Bestyrelsen for Diernæs Beboerforening har læst Tillæg 21 og tilhørende miljøvurdering.
Vi har indhentet viden og data fra folk med indsigt i spildevandshåndtering og vandmiljø og fra
andre tilgængelige kilder.
Vi konkluderer herefter, at Tillæg 21 vil få vidtrækkende konsekvenser for området omkring
Diernæs Bugt. At samle udledningen af renset spildevand fra hele Haderslev kommune på et sted,
i et område, der i forvejen anses som miljøfølsomt, vil med stor sandsynlighed få store negative
konsekvenser for områdets udvikling fremadrettet.
En vurdering uden afsæt i de faktuelle forhold.
Miljøvurderingen bag Tillæg 21, bygger på modelberegninger foretaget på baggrund af klimadata
fra 2005 der klimamæssigt var et gennemsnitligt år, og med udgangspunkt i strømforhold målt i
forbindelse med undersøgelser foretaget til Femernbælt projektet. Der er således ikke taget
hensyn til at klimaet globalt byder på flere ekstreme vejrsituationer. Og der er ikke taget
udgangspunkt i lokale, aktuelle målinger af strømmen i og omkring Diernæs Bugt.
Der er ikke som anbefalet foretaget beregninger over flere års klimadata.
Udledningspunktet er ikke umiddelbart valgt ud fra det bedst tænkelige, mht. bund- strøm- og
opblandingsforhold, men er udpeget fordi det er det først givne punkt med 20 meters vanddybde.
Konsekvenser for turismen
Området omkring Diernæs Bugt rummer en stor del af kommunens turisme. Fra Halk over Diernæs
og ned til Genner Bugt ligger sommerhusområder og campingpladser, der alle genererer
arbejdspladser, indtjening og udvikling i området og for kommunen generelt.
En nedgradering af badevandskvaliteten vil ifølge miljøvurderingen kunne ske.
Området belastes allerede for nuværende, så Det Blå Flag i kortere perioder må stryges. En enkelt
utilsigtet hændelse vil kunne ødelægge områdets gode rygte i årevis.
Vi har som kommune ikke råd til, at et yderområde, hvor kystturisme er et stort aktiv og en
økonomisk løftestang for udvikling, udsættes for denne risiko.
Merudledning af næringsstoffer.
Man flytter næringsstofudledningen fra Gram renseanlæg, der pt udledes til Vadehavet via Gram
Å, så den i stedet ledes mod øst over vandskellet.

Man flytter den næringsstofudledning der pt sker gennem de ferske vande i Stevning Dam,
Haderslev Dam og Fjord, hvor der sker en naturlig binding og denitrifikation af kvælstof.
Man har ingen aktuelle målinger på miljøtilstanden og kender ikke konsekvenserne af de allerede
eksisterende udledninger i Diernæs Bugt.
Når hele kommunens rensede spildevand udledes på ét sted vil der på én lokalitet ske en
merudledning. Ifølge miljø vurderingen med neutral miljøpåvirkning af Lillebælt som helhed, men
ingen vurdering af den lokale påvirkning.
Vi er bekymrede for konsekvenserne af næringsstofpåvirkningerne i Diernæs Bugt.
Fjernelse af sandfilteret i Vojens
Ifølge Tillæg 21 skal sandfilteret i Vojens nedlægges. Herved nedgraderer man rensningen af
spildevandet.
Uden sandfilter øges udledningen af eksempelvis fosfor, mikroplastik, medicinrester, tungmetaller
og andre miljøfarlige stoffer. En udledning der kan have store negative konsekvenser for
havmiljøet i Diernæs Bugt.
Der er brug for forbedringer
Tillæg 21 til Spildevandsplanen for Haderslev kommune rummer ingen visioner om en forbedring
af spildevandsrensningen. Man flytter problemerne fra flere steder, og samler dem ét sted.
Mange steder i Danmark og verden omkring os, anser man spildevand som en ressource. Og man
ser ikke en centralisering af spildevandet fra bebyggelser i det åbne land som den ultimative
løsning.
Tillæg 21 indebærer store investeringer som vi forbrugere skal finansiere, uden at vi har
fremtidssikret vores spildevandsløsning.
Der er brug for at Haderslev kommer på landkortet som visionær og innovativ i tråd med
kommunens overordnede strategi.
Borgerne i Haderslev kommune kan ikke være tjent med at denne store investering ikke bidrager
til et bedre vandmiljø?
Vi er bekymrede for at Spildevandsplanens Tillæg 21 får negative konsekvenser for naturen,
beboere, landbrug, turisterhverv og naturbrugere i området og for kommunen når der mistes
arbejdspladser og dermed skattekroner.
Bestyrelsen for Diernæs Beboerforening protesterer på baggrund af ovenstående mod Tillæg nr.
21 til Spildevandsplanen i Haderslev kommune.
Med venlig hilsen
Diernæs Beboerforening
Formand Kirsten Heissel

