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SEKTION 1

Byradet svigter Magleby
Debat

MAGLEBY: Knud Larsen og
Thomas Christfort skriver

den 3/9, at Magleby tidlige-
re udledte darligt renset
spildevand fra bundfaeld-
ningstanke til enten et
vandlob eller blev nedsivet

til gruiidvandet.
For det forste er der in-

gen, der ved, hvor godt eller
darligt en bundfseldnings-
tank renser spildevandet.
Men de n^ringssalte, der
bliver udledt fra tankene

efter bakterieomsgetning,
blev tidligere omsat ved
plantevaekst i de abne graf
ter pd samme made som
man bar registreret det
i Harballebaekken efter

rarlagte straekninger blev
fritlagt (Ugebladet for Man
uge 48/2013).

Videre tager de to herrer
de sakaldte eksterne uaf-

haengige undersagelser
af Radgivningsfirmaet
NIRAS og Horten Advo-
katfirma til indt$gt for
hvad der er foregaet i Mag
leby.

Horten juridiske vur-
dering af Uffe Thordabls
hvidbog forbolder sig slet
ikke til vaesentlige anbrin-
gender. Tror Hjorten at vi
i Vordingborg Kommune
er dumme eller ikke kan

Imse.

Det er trist at kommunen

bruger borgernes skat-
tekroner pa dyre advo-
katregninger til at vaske
sit eget snavsede vasketaj.
Derfor, bed om en slut-
afregning fra Hjorten og
send aldrig bud efter dem
igen.

L0gn Og latin!
Debat

Hvilke udtalelser bavde

man egentlig forventet sig
af NIRAS omkring Magle
by. Det er jo dem, der bar
det overordnede ansvar

for hele kommunens spil-
devandsplanlsegning.

Derfor mener jeg ikke, at
NIRAS skal sUppe ligesa
nemt som advokatfirma-

et. Et erstatningsansvar
bor der tages stilling til.
Firmaet bar slet ikke sik-

ret sig basism^linger for
den eksisterende miljotil-
stand, som der star i lov-
givningen, inden de store
planer blev ivasrksat.

Glem alt om at afvente

Tilsynsradets afgorelse.
Den kender vi allerede.

De vil bgesom andre ju-
rister i offentlig tjeneste
ikke odelcBgge deres egne
karrieremuligheder, ved

magleby

at gd imod DJ0F-venner-
ne i embedsv£erket. Der

for frikendes Vordingborg
Kommune.

Var der sa en opvakt op
position i byradet der ville
hjaelpe Magleby og mange
tilsvarende omrader var

der et lyspunkt. Men det er
tilsyneladende hele byra
det der bakker op om Knud
og Thomas.

Min konklusion ma der

for vaere, at vi PT bar et
byrad, der ikke er vores
venner, men vores fjender.

Forkortet - se hele ind-
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Svar 0nskes
Hr. borgmester
Debat

MAGLEBY: Pa Ostmon er

der mange borgere, der
ikke kan forsta, hvorfor
vi (OSpa 0stm0n) skal be-
tale tilslutningsbidrag til
en kloak - som vi i Artier

bar vaeret tilsluttet!

For nogle af borger-
ne bar de okononiiske

konsekvenser vaeret ka-

tastrofale, saledes bar
kommunen ikke holdt sig
tilbage fra, at tvangsud-
sffitte folk, bl.a. en enlig
mor med to barn!!!!

I kommunens spilde-
vandsplan fra 1977 - fast-
slar kommunen, at bade
Magleby og Busemarke,
hvor vi .selv bor, er fael-

MAGLEBY: Nar jeg ser et
indl«g fra borgmester
Larsen og dobbeltformand
Christfort, hvor de fyrer
(mindst) en lagn af, ma jeg
reasere /SimHandske3/9).

De skriver: "Land og
Milja bar uden resultat
gennemsagt kommunens
arkiver for at finde eventu-

elle dokumenter, som kun-
ne underbygge pastanden
om, at Magleby var kloake-
ret far 2012". At det er sket

uden resultat, er sikkert
korrekt, men det er lige sa

" sikkert, at det ikke passer,
at debar gennemsegt kom
munens arkiver. Kun gan-
ske fa af de udleverede pa-
pirer er nembg seldre end
1970'erne - dvs. for Magle-
bys kloakering.

Jeg er nok den eneste,
der bar rodet i de gamle

„ arkiver de sidste 25 ar, og
dette er sket b^de for og
efter sidste kommunesam-
menlffigning i forbindelse
med min research til boger
om Men og Sydsjalland.
Sidste gang tog det et ar

at fa arkivadgang, fordi
kommunen ikke bavde

overblik. Og ganske rig-
tigt: opbevaring og sam-
menblanding gr$nsede
til kaos, og ingen kendte
de gamle registreringssy-
stemer. Enkelte landkom-

muner bavde endnu ikke

afleveret, og npgle bavde
afleveret til Landsarkivet.
Nogle beslutningsproto-
koller manglede, og andre
manglede en bel del sager,
hvor der er arkivpligt.
Det gjaldt bl.a. nogle klo-
aksager, som burde vsere
overfart til den nuveeren-

de Teknik og Milja. Ved
nogle kommuner la der
kloakplaner og beslutnin-
ger, medens andre papirer
var forsvundet, selvom
"de skulle vaere her" ifalge
sagsbebandleren. En hel
del materiale var (er) opbe-
varet i strid med Arkivlo-

ven og var mere eller min-
dre ul^seligt pa grund af
fugt- og vandskader samt
skimmelsvamp.

Jeg tvivler pa, at der
er en eneste kommunal

sagsbebandler, der under

Kloakering iMagleby bringer fortsatsindene ikog. Foto: Lene C. Egeberg

vandsplan.
Aflabskoderne er som

falger:
Kode 10:offentlig kloak
Kode30: nedsivning
Kode 80: anden type af-

lab

Dette medfarte forstae-

ligt nok, at start set hele
0stm0ns ejendomme, fik
aendret deres aflabskode

fra kode 10 (offentlig klo
ak) til Kode 30 eller Kode
80.

Kommunen, med Knud
Larsen i spidsen, orien-
terede pa intet tidspunkt
de berarte borgere om
aendringerne. Ligeledes
stoppede kommunen pa-
tegningen af aflabsfor-
hold pa BBR meddelelser.

Ovenstaende forlab

blev farst kendt via en
e-mail den 29.01.2014 fra

Cbefkonsulent i Byg-
nings-og Bolig Registe-
ret: LarsMisser.

Lars Misser bar ud-

trykt, at en sa omfattende
og systematisk aendring,
nadvendigvis ma vaere
besluttet bajt oppe i det
kommunale system.

Ved ikke at informere

borgerne ora aendringer
ne i aflabskoderne, bavde
kommunen med Knud
Larsen i spidsen, desvaer- •
re alt for let ved at snyde
OS, og sende os en regning
pa tilslutningsbidrage-
ne. 11977 var vi tilsluttet

offentlig kloak, men, for
sta det dem, der kan, ikke
12014!!!!

Personligt syntes vi, at
Borgmester Knud Lar
sen skylder os en forkla-
ring pa ovenstaende.

Vel at mserke en forkla-

ring, "der bolder vand",
og ikke bare "en sang fra
de varme lande".

FAT PENNEN og lad os
hare.

edsansvar vil haevde, at
ban/bun bar "gennemsagt
kommunens arkiver", ber-
under det afleverede ma

teriale ved Landsarkivet.

Det er nemlig en opgave
der kraever maneder og
arkivindsigt. Derfor vil jeg
pasta, at Larsen og kom-
pagni fylder os med lagn.

Det overordnede ansvar

for det nuvserende arkiv-

kaos er naturligvis borg-
mesterens og de gamle
borgmestre ved kommu-

nesammenlffign ingen.
Jeg skal vaere den sidste,
der anmelder kommunen

for overtraedelse af Ar-
kivlovens § 8. Kommunen
risikerer hajst en bade,
som skatteborgeme sand-
synligvis skal betale - og
vi bar fornuftigere ting at
brugepengenetil.

Allan Huglstad
Risvsenget 10
Vordingborg

Landbruget synder ogborgerne straffes
Debat

STEGE: Miljaministeriet/
Naturstyrelsen bar frem-
lagt et notat om aendrin-
ger til den farste vandplan
(2010-2015), som er i sup-
plerende' offentlig baring.
Et notat, som skal danne
grundlag for et udkast til et
nyt lovforslag, som vil bli-
ve fremlagt af miljamini-
steren omkring december
2014.

I notatet skriver Natur

styrelsen bl.a. i forbindelse

med tilstanden i vandmil-

jaet" For kystvande vurde-
res bovedarsagen at vaere
tilfarsel af kvaelstof. Land-

brugets udledninger udgar
hovedparten af den land-
baserede kvaelstoftilfar-

sel". Det er jo interessant i
forbold til hele debatten om

spildevandsrensning i det
abne land.

Derfor bar vi bar frem-

sendt falgende anbefaling
i forbindelse med vores ba-

ringssvar.
I tyndtbefolkede omrdder

(det abne land) med saer,
vandlab, Nor og kystnae-
re straekninger hvor der
drives intensivt landbrug
- specielt industrielt svi-
neproduktion, bar disse
omrader boldes fri for ren-

sekravfor private busejere,
sa Isenge der ikke stifles
skserpede krav til landbru
get om at nedsaette forbru-
get afkvaelstoffer - og at de
gar det.

For vores omrade er der

tale om Stege Nor. Stege
Nor er godt nok beskre-

vet som "darlig akologisk
tilstand", men ogsa her
skyldes det bovedsagelig
landbrugets udledning af
kvaelstof, sprajtemidler
og husdyrgadning (store
m«ngder af Gylle). Sa her
er vores synspunkter i
overensstemmelse med Na-

turstyrelsens vurdering.
Vi mener derfor, at det

strider mod almindelig
sund fornuft og retssikker-
bed at trsekke en spilde-
vandsplan, med rensekrav
som vil koste den enkelte

leskloakeret, og at det or
Mans kommune, der ejer
kloakanlaegget!

I 1996 beslutter kom

munen (med Knud Lar
sen som borgmester), at
sendre aflabskoderne
for ejendomme belig-
gende fra Klintevej 448
og resten af Gstman. Vi
bar alle aflabskode 10,
tilsluttet offentlig klo
ak i overensstemmelse
med kommunens spilde-

Pia Elmgaard Nielsen
ogPerBoeAndersen
Sandre Landevej 106

Busemarke

4791 Borre

busejer omkring 100.000
kr. ned over hovedet pa
beboerne omkring Stege
Nor. Rensekrav som oven

i kabet ikke vil have nogen
effekt, da bovedarsagen jfr.
Naturstyrelsen egen vur
dering skyldes landbru
gets tilfarsel af kv«lstof til
vandmiljaet.

Vi ma af samme arsager
konkludere, at Norets nu-
vaerende "darlige akolo-
giske tilstand" derfor nok
skyldes "fortidens synder"
mere end den nuvserende

spildevandsudledning fra
private husboldninger, og
det ma derfor vaere statens

opgave at forbedre tilstan
den af Stege Nor, i lighed
med andre statslige genop-
retningsprojekter.

Mogens Bengtsson
pa vegne af

Beboerforeningen:
De Sandre Byer

Holtegardsvej 13,
Bissinge
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