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Sjællandske 4/8 20: Tak til OHS Vandteknik v/Ole Holm for at give et stærkt indspark i debatten
om spildevand.
Jeg har aftalt med Ole Holm, at jeg gengiver læserbrevet nedenfor. I må selvfølgelig gerne dele det.
Vedr. Spildevandsrensning på RGS Nordic
Egenkontrol duer ikke.
I Sjællandske har jeg fulgt debatten om rensning af spildevand på RGS Nordic.
Henrik Toft Jensen påpeger i indlægget den 30. juni 2020, at spildevandet fraNorge, som modtages
på RGS, indeholder barium, arsen, kviksølv og kobber m.m.
Den slags spildevand betegnes som farligt affald og bør kun behandles på godkendt
behandlingsanlæg, som f.eks. Kommunekemi i Nyborg og lignede anlæg.
Der findes også behandlingsanlæg i Norge, som kan behandle ovennævnte spildevand. De kan ikke
konkurrere med RGS Nordic, som fortynder sig ud af rensningsprocessen, med det resultat, at de
giftige stoffer ledes med spildevandet ud i Agersøsund.
Det er formentlig årsag til, at der ingen fisk er i Agersøsund.
På RGS Nordic er der installeret et biologisk rensningsanlæg, som har begrænsninger over for
industrispildevand. Det er måske forklaringen på, at der anvendes store mængder drikkevand til
fortynding af spildevandet, inden det udledes i Agersøsund.
Drikkevandsforsyningen kommer fra to vandværker, der er indbygget i container, som efterfølgende
pumper vandet til rensningsanlægget. Direktør Jonathan Cope, Water Solutions har tidligere påstået,
at der ikke bruges renset drikkevand til fortyndingen for at opnå udledningskravene. Hvor indgår de
store drikkevandsmængder så i processen?
RGS Nordic udøver egenkontrol på udtagning af vandanalyser. De kontrollerer sig selv. Det er
grotesk, at spildevands-virksomhederne kontrollerer sig selv.
Hvis vandprøven er dårlig, bliver den vel ikke videresendt til analyse??
De norske virksomheder sender deres spildevand til Stignæs og betaler dyrt til RGS for at få det
renset. De norske virksomheder får sikkert også en deklaration på, at deres spildevand er modtaget
til rensning. Virksomheden bruger deklarationen i deres grønne regnskab i Norge, så de fremstår
som en grøn virksomhed.
Bliver deres spildevand mon renset??
Slagelse Kommune har tilsynspligten overfor RGS Nordic. Slagelse Kommune må have
tilgængelige tilsynsrapporter fra deres tilsyn. Eller er der ikke foretaget tilsyn fra Slagelse
Kommune?
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