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Leif Utermöhl (S): - Det at få fjernet sit affald, må være lige som at have en telefon. 
Man betaler altså ikke mere for at have en telefon, hvis man bor på landet 

Utilfreds med nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Udsætter affaldssag igen
LOLLAND For anden 
gang har medlemme-

ne af Lollands tekniske ud-
valg nu udskudt godken-
delsen af ændringerne af 
regulativerne for hushold-
ningsaffald og erhvervsaf-
fald.

Affalds- og energiselska-
bet I/S Refa har sammen 
med Guldborgsund Kom-
mune og Lolland Kommu-
ne tilrettet regulativerne, 
men formanden for teknisk 
udvalg, Leif Utermöhl (S) 
siger, at der fortsat er uaf-
klarede spørgsmål, om 
hvad konsekvensen bliver 
for borgerne.

Den største ændring ved-
rører ejendomme med lang 
tilkørsel der - som tidligere 
omtalt - fremover skal be-
tale ekstra for at få hentet 
husholdningsaffaldet. Et 
gebyr på 3.768 kroner om 
året pr. beholder, hvis reno-
vationsbilen skal bakke 
mellem 50 og 500 meter ved 
afhentning af affald.

Har man også en affalds-
container til glas og papir, 
som bliver tømt hver femte 
uge, så koster det 765 kro-
ner ekstra om året, når der 
skal bakkes ved afhentnin-
gen, fordi der ikke er en 
vendeplads ved ejendom-
men, der er stor nok til, at 
renovationsbilen kan ven-
de.

Gebyret er vedtaget for 
2021 af Lolland Byråd ved 
den seneste godkendelse af 
takster - men der har by-

rådsmedlemmerne måske 
småsovet.

Også Guldborgsund 
Kommune har godkendt 
gebyret og i øvrigt hele det 
ændrede regulativ. Det kan 
dog ikke træde i kraft før 
fire uge efter, at det er god-
kendt i begge kommuner.

Der køres i dag med langt 
større renovationsbiler for 
at få områdernes indsam-
ling til at blive så effektiv 
som mulig, og i 2019 be-
gyndte Refa at nægte at af-
hente skrald fra lange til-
kørsler uden 
vendemulighed. Dengang 

begrundet i arbejdsmiljø-
regler, og at chaufførerne 
ikke kunne tåle at dreje ho-
vedet, når de skulle bakke.

De mange klagesager fra 
borgere i 2019 over ikke at 
kunne få hentet skrald, har 
medført, at Refa indførte en 
midlertidig ordning for 
nogle af de berørte borgere, 
hvor affaldet afhentes med 
en mindre renovationsbil.

Den midlertidige ordning 
ophører ved indførelse af 
det nye, ændrede regulativ.

Refa har oplyst, at det 
drejer sig om cirka 50 hus-
stande i Lolland kommune, 

som pt. tømmes efter en 
midlertidig ordning. Der er 
dog et yderligere ukendt 
antal, som ikke lever op til 
regulativet, siger Refa.

I teknisk udvalg ønsker 
man blandt andet et eksakt 
tal på, hvor mange der ram-
mes.

- Der er altså mange af 
Lollands borgere, der bor 
udenfor de stor byer, og 
som ikke magter at skubbe 
deres renovationsbeholder 
op og ud til vejen, hvis de 
ikke kan eller ikke vil beta-
le gebyret, påpeger Leif 
Utermöhl.

- Min holdning er, at så 
må entreprenøren, der hen-
ter affaldet, og som får 
større og større biler, også 
have mindre biler. Det er i 
øvrigt også nødvendigt i 
nogle af de større byers 
centrum, nævner Leif 
Utermöhl, der tilføjer:

- Det at få fjernet sit af-
fald, må være lige som at 
have en telefon. Man beta-
ler altså ikke mere for at 
have en telefon, hvis man 
bor på landet, og det sam-
me må gælde afhentning af 
affald, hvor der også må 
være en solidarisk løsning.

- At skulle betale 3.768 
kroner ekstra om året er 
helt urimeligt, og hele det 
her regulativ trænger til en 
kraftig belysning, mener 
Leif Utermöhl.

MARIANNE KNUDSEN 
mk@ftgruppen.dk

I eksempelvis Lindelse gav REFA i 2019 påbud om etablering af 
en vendeplads og ophørte med at hente skrald. Foto: Claus Hansen

Plan er klar for 
en nedrivning
Skole skal væk.

NAKSKOV Et forslag til lo-
kalplan for, hvordan Made-
skovskolen kan rives ned, 
er nu klar. Byrådet beslut-
tede i 2016, at skolen skulle 
lukke, og på byrådsmødet i 
maj 2020 at skolen skal ri-
ves ned.

Madeskovskolens byg-
ninger er i dag i så ringe 
stand, at det vil være for-
bundet med uforholdsvis 
store udgifter at istandsæt-
te og renovere bygninger-
ne, at de eventuelt kunne 
anvendes.

Nedrivningen vil betyde, 
at der opstår et stort åbent 
hul i gadeforløbet på Tårs-
vej og et tomt areal på 9.746 

kvadratmeter. Det vil med-
føre væsentlige ændringer 
af det bestående, visuelle, 
historiske og kulturelle mil-
jø på og omkring Tårsvej. 
Samtidig er det vurderet, at 
nedrivningen har betyd-
ning for borgerne i området 
og Nakskov som helhed.

Derfor får borgerne igen-
nem en lokalplanproces lej-
lighed til at udtale sig. 
Fremtidig bebyggelse skal 
fastlægges gennem en ny 
lokalplan. Efter endt ned-
rivning skal det ubebygge-
de område efterlades med 
et grønt udtryk, som mini-
mum tilsås med græs og 
dele af den eksisterende be-
plantning skal bevares.
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Lolland Byråd gør nu klar til at få revet Madeskovskolen ved Tårs-
vej ned. Foto: Jan Knudsen

HUN FLYTTER - Victor Kvedéris’ bronzeskulptur af “Nakskovpigen,” 
der siden 1957 har siddet på sin granitsøjle på Hestehovedet, 
skal flyttes til en bedre placering. Skulpturen står ved indkørslen 
til campingpladsen og flyttes cirka 200 meter mod vest til det nye 
strandtorv med et trædæk i egetræssveller og plantebede. Fugl-
sang Kunstmuseum har været inddraget i flytningen, og i Nakskov 
Lokalhistoriske Arkiv er der fundet et brev fra Victor Kvedéris fra 
1952, hvori hans tanker om skulpturens placering på Hesteho-
ved er beskrevet. Kvedéris lagde vægt på en placering synlig fra 
indsejlingen til Nakskov og med hovedet ud mod vandet. Den nye 
placering er således i overensstemmelse med kunstnerens tanker. 
“Nakskovpigen” får en central placering på Strandtorvet med ho-
vedet vendt ud mod vandet. Herfra kan hun sidde og skue ud over 
fjorden sammen med besøgende på vej til stranden. Skulpturen vil 
desuden kunne ses fra vandsiden for sejlende til Nakskov. 
 Foto: Jan Knudsen

Sankt Nikolai Kirke kon-
firmerer i marts og april.

NAKSKOV Mens man i dom-
kirken i Maribo har beslut-
tet at flytte forårskonfirma-
tionerne til slutningen af 
august, og præsterne i Klo-
sterkirken i Nykøbing har 
givet forældrene mulighed 
for selv at bestemme, om 
deres barn skal konfirme-
res nu eller efter sommerfe-
rien, holder de tre præster 
ved Sankt Nikolai Kirke 
fast ved forårskonfirmatio-
nerne.

I Sankt Nikolai Kirke er 
det besluttet, at de planlag-
te konfirmationer i år gen-
nemføres på de planlagte 
datoer 21. marts, 11. og 25. 
april, med mindre der bli-
ver givet konkret forbud 
mod at holde dem.

Beslutningen har biskop-
pen i år, modsat i 2020, 
overladt til lokal afgørelse.

Det er unge fra Byskolen, 
Privatskolen og Stenosko-
len, der skal konfirmeres, 
og på den største af de tre 
konfirmationssøndage vil 
der være 23 konfirmander. 
Kirken må pt. rumme 115 
deltagere i en gudstjeneste 
- ud over personalet.

Sognepræst Jesper Vigant 
begrunder beslutningen 
med, at modsat sidste år, er 
kirkerne ikke lukket, og at 
der er god plads i Sankt Ni-
kolai Kirke.

- Jeg er af den klare op-
fattelse, at vi som kirke 
skal afvikle alle de handlin-
ger, vi overhovedet kan, når 
vi netop råder over en are-
almæssig stor kirke. Jeg er 
udmærket klar over, at der 

er forældre, der slår sig på 
en sådan beslutning. Det 
har jeg fuld forståelse for, 
men set fra et kirkeligt 
synspunkt drejer konfirma-
tionen sig i første række 
om at bekræfte det ja, der 
blev sagt i dåben.

- Fejringen af konfirmati-
onen og den store fest må 
man så holde senere, i fald 
forsamlingsforbuddet ikke 
skulle være blevet ophævet 
eller mindre restriktivt, når 
vi når længere frem i tiden.

- Vi er altså midt i en pan-
demi, hvor vi er nødt til at 
træffe en beslutning, og 
sidste år, hvor jeg udskød 
mine konfirmationer til lør-
dag 5. september, viste det 
sig heller ikke helt uproble-
matisk for alle forældre. 
Mine konfirmandforældre 
har jeg gjort helt klart, at 

de til enhver tid er velkom-
ne til at tage kontakt til 
mig, siger Jesper Vigant.

Eleverne har ikke fået 
konfirmationsforberedelse, 
siden de blev hjemsendt fra 
skolerne. Jesper Vigant har 
sendt skriftlige opgaver til 
sit hold, men vil her i febru-
ar være i kontakt med ele-
verne via Teams.

- To stive timer på en 
skærm via Teams vil være 
meget anderledes end den 
oplevelsesorienterede un-
dervisning, jeg ellers giver 
i kirkerummet og sakristiet, 
og hvor vi taler om eksi-
stentielle emner som liv og 
død, skyld, straf og kærlig-
hed, tilføjer sognepræsten.

Jesper Vigant har selv 
konfirmation 25. april - alt-
så om næsten tre måneder. 
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Holder fast i forårskonfirmationer


