Mini- referat af info-møde om kloakering af Magleby, samt krav til rensning på
enkeltejendomme i Østmøn lokalområde, Borre Forsamlingshus 4. dec. 2012.
Thomas Christfort (TC) åbnede mødet; der var 4 repræsentanter fra Vordingborg Forsyning (VF) (TC, Søren
Mikkelsen (SM), Kristian Schou (KS), Kaj Eichler (KE)) og en fra kommunen (Carsten Møller (CM),ref.)
CM: Der blev startet med en gennemgang af kravene til rensning af ejendomme i det åbne land (DÅL = uden
for kloakeringer), samt afgrænsningen på kloakeringen i Magleby.
Kun få ejendomme bliver berørt af krav i DÅL, mest omkring Noret.
KS gennemgik projektet for Magleby, samt krav til færdigmeldinger tilbagemeldinger om stik-placeringer (se
også senere), økonomi, mv.
TC oplyste omkring det statslige tilsyn (Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen),
samt prisloftet for vandafledningsafgiften, der holder den ”i ro”.
Stikplacering og ændring af disse var et generelt problem; man manglede tilbagemelding fra VF om ændring
kunne godtages. Det blev lovet (SM), at minimum alle der havde ændringsforslag til placeringer, blev
kontaktet af KE inden en uge om disse ændringer kunne lade sig gøre.
Håndhævelse på manglende tilslutninger blev kort ridset op; efter deadline (= ½ års frist) for tilslutning er
overskredet og der endnu ikke er fysisk tilsluttet det nye stik, er der et ulovligt forhold på ejendommen, som
kommunen er forpligtiget til at sørge for bliver lovliggjort. Det ulovlige forhold bliver indskærpet og sker der
intet, kan det ende med at kommunen foretager tilslutningen for borgeren og på dennes regning
(Selvhjælpshandling); (alternativt kan der ske politianmeldelse, men dette blev ikke gennemgået, da det pt.
ikke er kommunens politik).
Mulighederne for lån blev gennemgået. For pensionister, førtidspensionister og folk på efterløn er der
muligheder for fastfrysning af tilslutningsbidrag, samt udgifter til arbejdet på egen grund. Der skal dog være
friværdi i huset for dette. VF har indført en afdragsordning for tilslutningsbidraget (pt. ca. 35.000,- inkl.
moms); bidraget kan afdrages over max. 36 mdr. til en rente på 7 % over diskontoen.
Efter mødet var der mulighed for diskussion af stik-placeringer mv. med VF.
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