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Kære Torben
Som nævnt var ideen, at vi ved mødet gennemgår den redegørelse omkring brugen af rottespærrer
som nu er sendt til Teknik & Miljø og også gennemgår de øvrige spørgsmål du måtte have. Jeg har
modtaget følgende svar på dine spørgsmål fra Jan Fjorder. Vi vil naturligvis uddybe svarene på
mødet hvis du ønsker det.
Mvh
Steen Colberg Jensen
Spørgsmål 1.
Du sad jo selv i Allinge - Gudhjem kommunes bestyrelse og var med i teknisk udvalg. Så kan du
fortælle mig datoen og årstallet på, hvornår det blev besluttet at starte og senere droppe denne
kloakplan fra Allinge politisk som udtalt af Jan Fjorder på TV2. Bornholm.
Det kan vi ikke. Der er tale om en plan som ikke er politisk vedtaget og derfor heller ikke taget af
bordet af politikerne. De tidligere kommunale forvaltninger og nu Forsyningen, har mange sådanne
foreløbige planer som måske på et tidspunkt skal realiseres – enten som de ser ud eller i en ændret
form. Du er i vid udstrækning taget med på råd, når det gælder rottespærrer og har derfor sikkert en
del af disse foreløbige planer liggende.
Den konkrete plan over et område i Allinge kan jo sagtens vise sig at blive realiseret en dag, men
det kan også være at det bliver i en ændret form. Pointen er, at planen ikke er gennemført og at der
derfor ikke står en brønd med rottespærrer ud for den ejendom der blev vist i TV-2.
Der er ingen grund til at diskutere om rottespærrer i den konkrete gade skal placeres i skelbrønde
eller området sektioneres med færre rottespærrer. Det afhænger af hvordan projektet konkret kan
gennemføres. Fremtiden vil vise hvordan Nørregade i Allinge rottesikres.
Jeg ser ikke noget problem i at du åbenbart har udleveret tegningen til folketingspolitikere som
eksempel. Den viser hvordan vi har rottesikret en del af Allinge bymidte og i øvrigt hvordan vi i
rigtig mange tilfælde fortsat vil rottesikre byområder. Det vil absolut ikke være overalt det er muligt
at sektionere kloaksystemet, og i øvrige områder vil der fortsat blive placeret rottespærrer i
skelbrønde.
Spørgsmål 2. Er det troværdigt overfor Folketinget at Borgmester Bjarne Kristiansen og Jan Fjorder
udleverer kloakrenoveringsplaner og lokalplaner fra Bornholm som dokumentation på, hvordan
man udfører kloaksystemer på, når kloakplanerne er droppet for mange år siden?

Det er korrekt at jeg har været med til et møde med Steen Gade, du og Torben Sønnichsen, hvor jeg
orienterede om erfaringerne fra Bornholm. Jeg udleverede ikke noget materiale og det kan jeg heller
ikke forestille mig at borgmesteren har gjort ved et senere møde.
Men som nævnt ovenfor er der ikke noget problem i at du måske har udleveret tegninger. De viser
hvordan vi gør på Bornholm i rigtig mange tilfælde. Steen Gade kender jo fra vores statusnotat til
’rottefri byområder’ hvor vi på helt samme måde sektionerer et kloakområde.
Men du er meget velkommen til før du en anden gang udleverer noget materiale fra Forsyningen, at
tjekke med os om det rent faktisk er udført på den måde som tegningen viser.
Spørgsmål 3. Kan du og Forsyningen dokumentere overfor offentligheden, at et nyt
parcelhusområde eller en byggemodning er det nok at montere en rottespærrer, fordi man kan
sammenligne det med et HØJHUS der ligger ned og ved et HØJHUS er det nok med en rottespærrer
?
Ja, det har vi vist gennem den undersøgelse af rottespærrernes effektivitet som vi har gennemført
sammen med Miljøstyrelsen. Det ses også tydeligt i de projekter vi har gennemført eller er i gang
med at gennemføre omkring rottefri bydele. Faktisk er det ikke nogen ny fremgangsmåde. I
Absalonsgade i Rønne (fra 2000) sikrer flere rottespærrer mere end én ejendom (én rotetspærrer
sikrer i et tilfælde 4 ejendomme) og en af de første rottespærrer vi monterede i Rønne er placeret i
Eginsgade og sikrer 5 eller 6 ejendomme. Der er ikke noget problem i det. Vi sammenligner det
med det vi gør når vi placerer én rottespærrer på en stikledning til f.eks. en blok i Gartnervangen i
Rønne med 12 lejligheder.
Spørgsmål 4. kan du og Forsyningen ikke dokumentere overfor offentligheden, hvordan I
sektionerer f.eks. Nørregade i Allinge eller Borgmester Nielsens vej i Rønne osv. ved bare at
montere en rottespærrer?
Der er allerede svaret på dette. Jeg kan vanskeligt forestille mig at det er muligt at sektionere
kloaksystemet på Borgmester Nielsens Vej i Rønne hvor hovedkloakledningen er placeret midt i
vejen og er i en stor dimension. Og det vil sikkert også være vanskeligt at gøre det i Nørregade i
Allinge. Vi gør det de steder hvor det kan lade sig gøre. Tager vi f.eks. Haslevej i Rønne, så er
kloaksystemet her opbygget på den måde at kloakledningerne ligger bag ejendommene.
Spildevandet ledes så ud til hovedledningen for ca. hver 5 ejendom. Her er det nemt at forestille sig
at der placeres en rottespærrer for ca. hver 5. ejendom. Ved nye udstykninger er det langt lettere idet
vi kan planlægge projektet på en sådan måde at vi sikrer flest mulige ejendomme med de monterede
rottespærrer.
Jeg har også i svar på en henvendelse fra Flemming Sørensen nævnt hans ejendom på Haslevej i
Rønne som eksempel. Den udleder spildevand sammen med naboejendommene i en fællesledning
til Nordskovvej i Rønne. Jeg tror der er 7 eller 8 ejendomme på denne ledning og også her kan der
sikkert blot placeres en central brønd med rottespærrer for at sikre dette område.
Og her lidt kommentarer til det sidste du skriver i mailen:

Jeg har selv en nogenlunde fornemmelse af hvad jeg har sagt til dig vedr. det forventede forbrug af
rottespærrer i Rønne Kommune. Jeg har talt med kommuneingeniørerne fra de øvrige 4 kommuner
der udtaler at de ikke har givet tilsagn om at anvende et vist antal rottespærrer årligt.
Du har allerede modtaget en liste over hvor på øen der er monteret rottespærrer i 2005. Hvis du
ønsker den yderligere præciseret kan Jakob Post på mandag efter mødet tage dig med ind til sin
PC’er hvor I sammen kan se på placeringerne.
Jan Fjorder.

