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Åbent brev til medlemmerne af Plan og teknik, Vordingborg Kommune

Stege Fjernvarme frygter nedsat ydeevne på solfangeranlæg
For ganske nylig vedtog Vordingborg Kommunes udvalg for Plan og Teknik lokalplan 15.08.01 samt
Kommuneplanstillæg 29, hvilket i praksis betyder, at der på erhvervsområdet ved Kobbelvej i Stege gives tilladelse
til opførelse af en betonfabrik med en 15 meter høj silo. I forbindelse med udvalgets behandling af lokalplanen
udtrykte Stege Fjernvarme Amba dybe betænkeligheder omkring opførelsen af et betonværk i umiddelbar nærhed
af det godt 14.000 m2 store solfangeranlæg, der som bekendt består af hele 1152 solpaneler, idet vi frygter en øget
risiko for forurening med støvpartikler og dermed en nedsættelse af solfangeranlæggets effektivitet.
Denne frygt har udvalget på administrationens anbefaling valgt at sidde overhørig med den begrundelse ”at
forholdene og mulighederne i erhvervsområdet vil være uændrede” i forhold til den oprindelige lokalplan.
Lige netop denne formulering stiller vi os på Stege Fjernvarme lidt uforstående over for, idet vi mener at
etableringen af det store solfangeranlæg på Kobbelvej i 2016 ændrede forholdene betydeligt, idet ikke mindre end
1300 brugere i Stegeområdet nu hovedsageligt forsynes herfra i sommerperioden og de som sådan ikke vil have
megen forståelse for en blot minimal forringelse af solfangeranlæggets ydeevne.
I lokalplanens afsnit om miljøvurdering står følgende at læse: ”Der må indenfor området kun udføres virksomhed
som ikke i væsentlig grad medfører støj, luftforurening eller lugt”. Fra Stege Fjernvarmes side er vi usikre på,
hvorvidt man kan leve op til det beskrevne ligesom vi heller ikke anser placeringen af et betonværk som ”den
bedste overgang mellem byen og det åbne land, hvor erhvervsområdet og skoven mødes”.
Vi synes således at Udvalget for Plan og Teknik påtager sig et stort ansvar for at en stor del af varmeforsyningen til
Stege by ikke forringes og dermed måske kan komme til at påføre de mange brugere en yderligere omkostning i
form af udgifter af rengøring og i ”worst case” udskiftning af nogle af de 1152 solpaneler på marken, som nu som
nabo skal have et nyt betonværk, som efter vores bedste overbevisning kunne være opført så mange andre steder i
kommunen.

Med venlig hilsen
Jan Hansen
Formand for Stege Fjernvarme Amba
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