Til Vordingborg kommune

Lindegårds vej 14 24 marts

Spildevand@vordingborg.dk
Vedr. Indsigelse til oplægget til spildevandsplan 2021.2032.
I oplægget til spildevandsplanen 2021-2032 skriver Vordingborg Kommune følgende under private
anlæg:
Ved etablering af et feriecenter ved Hjelm Bugt påtænkes det samtidigt at etablere et nyt
forsyningsejet kloaksystem ved Oddermose Strand og pumpe spildevandet herfra til Stege
Renseanlæg. Dermed nedlægges Oddermose Strand renseanlæg.
Vi vil gerne påpege at feriecenters placering ved Hjelm Bugt ikke lever op til planlovens
bestemmelser om, hvor man må placere en feriepark, hvilket Erhvervsstyrelsen også har påpeget i
deres høringssaver til Vordingborg Kommune den 29. september 2020.
Endvidere står der i vejledning til planlægning i kystområderne fra 1995, at ferieparker med et
større besøgstal bør lokaliseres ved en by, der kan bære det nødvendige besøgstal og som har den
nødvendige infrastruktur, såsom kloakering. Derfor undrer det os, hvordan planer om
spildevandsrensning fra ferieparken kan indgå i spildevandsplanen.
Vi vil derfor stærkt opfordre til, at ferieparken bliver taget ud af planen, idet det er usandsynligt
at ferieparken bliver til noget, da kommunen og Erhvervsstyrelsen ser forskelligt på om parken
overhovedet kan realiseres.
Da kommunen har valgt at se bort fra disse ellers meget væsentlige retningslinjer for placeringen af
et feriecenter, men i stedet har valgt at placerer feriecentret så langt væk som man kan komme fra,
hvad der ligner nødvendig infrastruktur, mener vi ikke det på nogen måde kan blive borgernes
opgave at skulle betale for sådan et kloakeringsprojekt.
Vi vil også gerne påpege følgende:
Det er en stor investering at skulle anlægge kloakering og pumpestationer for at rense spildevandet
fra sydsiden af stege Nor. Vi opfatter det som et dårlig skjult tiltag til at gøre det billigere at
anlægge Feriecenter Hjelm Bugt og dermed påføre alle Vordingborg Forsynings medlemmer
unødvendige udgifter.
I spildevandsplanen står der endvidere følgende:
Vordingborg kommune vil kloakere ejendomme i det åbne land i det omfang, det er økonomisk og
miljømæssigt mest hensigtsmæssigt.
På baggrund af alle de overstående oplysninger mener vi at det er samfundsøkonomisk,
klimamæssigt og finansielt uhensigtsmæssigt at nedlægge Oddermose renseanlæg og i stedet pumpe
spildevandet fra sommerhusområdet, ferieparken og huse i området til Stege for at blive renset.

Endvidere vil kloakering langs sydsiden af Stege Nor, hindre private initiativer til anlæg af minivådområder.
Vi vil i stedet for foreslå, at ferieparken etableres med eget renseanlæg og dermed bliver det ikke
nødvendigt at foretage de foreslåede ændringer i den eksisterende kloakplan. Dermed kommer
ejeren af ferieparken til at betale alle udgifter til etableringen af ferieparken, som jo er på størrelse
med en større landsby.
Har kommunen undersøgt hvilke alternative løsninger der ellers er?
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