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Kloakering
i Magleby
Debat

MAGLEBY: Sjsellandske
bragte den 11. September
flerelaeserindlaeg omden
nuvffirende sag om kloa-
keringeni Magleby.

Del fremgar ganske
tydellgt af indlseggene,
at der her er tale om en
abenlys uenighed mel-
lem en gruppe borgere
i Magleby og Vordlng-
borg Kommune. Som vi
bar gjort rede for 1vores
tidligere indlag den 3.
September, sa bar vl fuld
forstaelse for, at det er en
stor udglft for busejerne
i Magleby at bllve tilslut-
tet den offentbge kloake
ring. Men pa baggrund
af vores egne underse-
gelser samt de eksterne

undersogelser, som er
gennemfort af kommu-
nes advokater, sa er det
stadlg vores klare vur-
dering, at lovgivningen
Ikke giver os mulighed
for at fritage borgerne i
Magleby foropkrsevning
afspildevandsafgiften.

Sagen ligger i ojeblik-
ket til behandling bos
Tilsynet i Statsforvalt-
ningen. Da vi nu kender
begge parters syn pa
ovenstaende, er vi nodt
til at afvente afgorelsen
fra Statsforvaltningen,
for vi kan tilfore mere
nytom sagen.

KnudLarsen,
borgmester og

Thomas Christ/art,
formand for Teknik- og

Miljoudvalget
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Spildevandskloa-
kering i Magleby

MAGLEBY: I 2012 blev

Magleby kloakeret. Tid
ligere fik ejendommene
renset deres spildevand
i bundfeeldningstanke.
Herfra blev det d^ligt
rensede spildevand fort
via vejafvandingslednin-
ger ud af byen og endte
enten i et vandlob eller

blev nedsivet til grund-
vandet.

I dag bar 69 ud af 81
ejendomme i Magleby
tilsluttet sig det nye spil-
devandsanlffig. Det er en
stor udgift for den enkelte
busejer. Derfor tilbyder
Vordingborg Forsyning
afdragsordninger, og
Teknik- og Miljoudvalget
bar besluttet ikke at po-
litianmelde de busejere,
som ikke kan betale for

tilslutningen. I stedet ud-
fores arbejdet pa grund-
ejers regning, bvorefter
pengene inddrives via
Skat, sa alia med beta-
lingsevne afdrager pa de-
res geelduden at skuUe ga
fra bus oghjem.

Der er enkelte borge
re, som ikke vil betale

tilslutningsbidraget. De
mener, med Uffe Tborn-
dabl som talsmand, at
have fundet dokumenta-
tion for, at Magleby alle-
rede inden 2012 var spil-
devandskloakeret. Kort
fortalt gar uenigbeden
ud pa, bvorvidt de vejaf-
vandingsledninger, som
tidligere blev etableret
af amtsvejvaesenet, kan
betragtes som offentlig
kloakering.

Vores medarbejdere i
Land og Miljo bar uden

resultat gennemsogt
kommunens arkiver for
at finde eventuelle doku-
menter, som kunne un-
derbygge pastanden om,
at Magleby var kloakeret
for 2012. Derudover bar
eksterne uafhmngige
undersogelser fra rad-
givningsfirmaet NIRAS
og Horten Advokatfir-
ma entydigt peget pa, at
Magleby ikke var spilde-
vandskloakeretfor 2012.

Lovgivningen giver
OS derfor ikke mulig
hed for at fritage Mag
leby for opkraevning af
spildevandsafgiften.
Denne konklusion bb-

ver ogsa understreget
af, at borgerne i Magle
by bidtil ikke bar betalt
afledningsafgift i mod-
saetning til de ovrige
borgere i kommunen,
som er tilsluttet det of-

fentlige kloaksystem. De
bar derimod i mange ar,
uden protester, betalt til
tomningsordningen for
bundfaeldningstanke.

Sagen er nu sendt vi-
dere til Tilsynet i Stats
forvaltningen. Mens de
behandler sagen, vil vi
kraftigt opfordre Uffe
Tborndabl til at indstille

sine oftest meget ubeba-
gelige personangreb pa
navngivne medarbejdere
i vores forvaltning. Lad
OS nu holde blikket pa
bolden og de saglige ar-
gumenter og afvente Til-
synetsafgorelse.

Borgmester
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og Teknik- og miljo-
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Thomas Christjbrt


