
 

  

Fejlfyldt rapport fra Aarhus Universitet om spildevand 
 
En rapport om RGS Nordic, som Aarhus Universitet har udført for Danmarks 
Fiskeriforening, indeholder en række fejl og forkerte konklusioner. Risikoen 
er, at debatten om rensning af forurenet vand fordrejes. 
 
Danmarks Fiskeriforening har hos Aarhus Universitet bestilt en rapport om RGS Nordics 
vandrensningsanlæg på Stigsnæs. Rapporten er et indlæg i den verserende debat om 
havmiljøet i Agersøsund ud til Storebælt. 
 
At der bringes fakta ind i debatten, hilser vi meget velkomment. Men desværre er 
rapporten præget af fejl og forkerte eller mangelfulde konklusioner. 
 
En af rapportens bærende konklusioner er, at RGS Nordic Nordic i 30 procent af 
målingerne overskrider grænseværdierne. Det er ikke korrekt. Det korrekte er, at vi har 
fem overskridelser i årene fra 2015 til 2019 holdt op imod 130 målinger - altså 
overskridelser i fire procent af målingerne. Den seneste er i 2017. Alle overskridelser er 
indberettet til myndighederne og håndteret. 
 
En gennemgående fejlkilde er, at rapporten måler os op imod de såkaldte 
miljøkvalitetskrav, selvom de endnu ikke implementeret i den nationale lovgivning og 
kommunens miljøgodkendelse. Men selv hvis de var, ville vi leve op til kravene for 9 ud af 
12 stoffer. 
 
Rapporten beskriver også, at 78 procent af det affald, vi behandler, er udenlandsk. Det er 
ikke korrekt. Det korrekte tal er 37 procent. 
 
Det er heller ikke korrekt, at vi udleder mere renset spildevand, end vi må ifølge vores 
miljøgodkendelse. Det korrekte er, at vi modtager mindre end 1 million kubikmeter 
forurenet vand, som vi må. 
 
Helt overordnet har vi det sådan, at kritikken er velkommen, fordi vi kan og skal kunne 
holde til at blive kigget i kortene. Men det er problematisk, hvis forkerte konklusioner får lov 
til at stå tilbage - især fordi vores rolle som miljøvirksomhed er at rydde op efter andre, så 
forurenet vand ikke udledes urenset. 
 
Vi skaber ikke forureningen - vi fjerner den. Også af den årsag ser vi frem til den større 
uafhængige undersøgelse af havmiljøet i området, som kommunen har bebudet, og som 
RGS Nordic naturligvis gerne bidrager til. 

 
Vi fremlægger gerne dokumentation, ligesom vi selvfølgelig står til rådighed for dialog. Vi 
har gjort Aarhus Universitet og Danmarks Fiskeriforening opmærksom på overstående, og 
vi har i den forbindelse inviteret dem til dialog.  
 
Læs vores interne gennemgang: https://bit.ly/3lgJ99D  
 
Yderligere oplysninger: Audhild Haugeberg, Marketing & Communications manager 

E: ahau@rgsnordic.com M: +45 27 50 03 52 
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