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Nyhedsbrev fra Byrådsmedlem Bent Iversen (SF). 
 

Oktober 2020. 
Første Byrådsmøde efter budgetvedtagelsen er traditionelt et møde med forholdsvis få 

dagsordenspunkter og ikke særlig tunge beslutninger. Det skyldes nok, at forvaltninger i 

den foregående måned har haft travlt med budgetforberedelserne og dermed ikke har haft 

tid til mange andre sager. Oktober måneds Byrådsmøde blev ingen undtagelse – meget kort 

dagsorden og stort set ingen afgørende sager til beslutning. Derfor bliver dette Nyhedsbrev 

også af den korte slags. 

 

Spildevandsplan. 

Spildevandsplanen beskriver, hvordan vi håndterer udledningen af vores spildevand via 

vores kloaksystem. Helt overordnet så lander spildevandet, efter en gang rensning i et 

renseanlæg, i Fjorden og Lillebælt – det gælder for husstandene (og virksomhederne) øst 

for højderyggen, som går ca. midt gennem Vojens. Spildevandet fra husstandene vest for 

højderyggen lander efter diverse omveje til sidst i Vesterhavet. 

Den gældende Spildevandsplan har været gældende siden 2014 og indtil nu. Nu skulle 

Byrådet vedtage en spildevandsplan, som skal gælde indtil 2024. Den har været undervejs 

en gang tidligere, hvor der blev lagt op til, at udledningen i Lillebælt skulle foregå omkring 

Halk og Diernæs. Det gav anledning til mange protester, så planen blev trukket tilbage. 

Der er 11 kommunale renseanlæg i kommunen. Derudover er der en række private 

renseanlæg – f.eks. på Flyvestationen og Hjartbro Spejderlejr. Det er planen, at de små 

kommunale renseanlæg skal nedlægges, og der skal ske en centralisering med to store 

renseanlæg i Haderslev og Vojens. Det sker dog ikke med denne plan – og ligger nok et 

sted ude i fremtiden på den anden side af 2025. 

Derfor må den Spildevandsplan, som et enigt Byråd vedtog, betegnes som et lille skridt på 

vejen til, at vi får renseanlæg, som foretager effektiv rensning af spildevandet.  

I beslutningen indgik en passus om, at renseanlæggenes udledningspunkter skal længst 

muligt væk fra Haderslev, så påvirkningen af Dam og Fjord mindskes. 

 

Dannebrog i Byrådssalen. 

Dansk Folkeparti stiller rundt om i landets kommunalbestyrelser forslag om, at Dannebrog 

skal have fast plads i Byrådssalen. Det skete så også i Haderslev. Det førte så til dagens 

længste debatpunkt. 

 

Slesvigsk Parti stillede yderligere forslag om, at EU-flaget også skulle hænges op. 

Jeg holdt en tale, hvor jeg talte for, at flaget kun skulle op på en flagstang ved særlige 
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lejligheder – og som udgangspunkt udendørs – f.eks. ved arrangementet for nye 

statsborgere og fejring af et dansk mesterskab. Hvis flaget hænger i Byrådssalen til 

hverdag bliver det jo vanskeligt at markere særlige festlige lejligheder, hvor flaget reelt 

burde komme til sin ret. Som bemærkning til Slesvigsk Partis forslag med EU-flaget, så 

nævnte jeg, at vi også kunne hænge regnbueflag op. Det provokerede flere borgerlige 

politikere en smule. 

Vigtigst mente jeg dog, at det var, at kommunens Byvåben kom op at hænge. 

Socialdemokraterne argumenterede stort set på samme måde, mens det borgerlige flertal 

var begejstret for forslaget. 

Ved afstemningen blev forslaget om Dannebrog i Byrådssalen vedtaget af det borgerlige 

forslag, mens SF, Enhedslisten og Alternativet stemte imod. Underligt nok undlod 

socialdemokraterne at stemme – selv om de egentlig argumenterede imod. Jeg sagde 

efterfølgende til dem, at de skulle passe på, at det ikke blev en vane at undlade at stemme. 

De gjorde det samme med mit forslag vedr. flygtningebørn.  

Slesvigsk Partis forslag om EU-flaget fik kun opbakning fra den radikale. 

Forslaget skal først gennemføres, når Byrådet flytter ind i det nye Rådhus. 

 

Corona. 

Efter nogle Byrådsmøder på Harmonien flyttet vi denne gang tilbage til Rådhuset.  

Der er indkøb et par nye borde, så vi kan sidde med afstand, og vi fylder hele salen, så der 

ikke er plads til tilhørere.Udvalgsmøderne foregår også fysisk på Rådhuset. Derimod bliver 

en række andre møder og konferencer enten aflyst eller gennemføres virtuelt.  

Jeg sidder også i KLs repræsentantskab og her holdes møderne virtuelt – vel ca. 300 

deltagere. I dette møde indgår også et SF-gruppemøde, som også foregår virtuelt. Derved 

sparer vi både en del tid, men også udgifter til rejser. 

Forventningen er nok, at disse restriktioner vil vare hen over hele vinteren – lad foråret 

komme snarligt. 

 

Vi har også haft det første tilfælde af Covid-smitte i kommunens hjemmehjælp.  

En enkelt hjemmehjælper er testet positiv. Hun har været i kontakt med 5-6 kolleger og  

12-13 borgere. Endnu har vi ikke fået information om, at nogen af disse kontakter er blevet 

smittet. 

 

Næste nyhedsbrev kan forventes omkring 1. december. 

Bent Iversen 

iver@haderslev.dk 

tlf 21 70 60 11 
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