
Drama  
om brug af  
kulturhus
VORDINGBORG: For-
ening vil anmelde kom-
munen til politiet efter 
indledende afslag.
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Energirigtige løsninger

55 73 22 85 

Spar op til 15-25%
med en ny gaskedel
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ASKOV: Livet er fedt - især 
når man som ræv reddet fra 
et liv bag tremmer snart kan 
se frem til at blive lukket ud 
i en 1500 kvadratmeter stor 
indhegning.

Området er en gammel 

granskov, der dog først skal 
sikres efter alle kunstens 
regler, så de snu ræve ikke 
får alt for meget smag for fri-
heden.

Derfor efterlyser Papegø-
jehotellet frivillige, der på 

søndag har lyst til at hjælpe 
med at færdiggøre ræveind-
hegningen og se de nuttede 
dyr blive sluppet fri.

Belønning: Et årskort til 
Papegøjehotellets besøgs-
gård.

Snart bliver rævene sluppet fri
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Af Lars Christensen

VORDINGBORG: En stærkt omdis-
kuteret lokalplan er i øjeblikket 
ude i høring. En lokalplan, der via 
en udvidelse af Vordingborg Havn 
skal bane vejen for et solcelle- 
anlæg på vand.

Nu viser det sig dog, at havnens 
planer ikke kan føres ud i livet. I 
hvert fald ikke under den nuvæ-
rende lovgivning.

Utilfredse sommerhusejere på 
Ore har fået fat i et brev fra Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen, der fast-
slår, at projektet med solceller på 

vand slet ikke vil kunne gennem-
føres på grund af Havneloven.

Det fremgår af loven, at »havne 
skal anvendes til erhverv, der er 
havnerelaterede. Kun i tilfælde, 
hvor eksisterende arealer ellers 
ville ligge ubenyttede hen, kan 
havnen udleje til erhverv med an-

dre formål«, lyder det i brevet fra 
styrelsen, hvor det understreges, 
at undtagelsen kun gælder eksi-
sterende arealer. Havnen må altså 
ikke bygge nye arealer alene med 
det formål at etablere et solcellean-
læg.

Havneformand Poul A. Larsen 

erkender, at havnen får mere end 
svært ved at få gennemført pro-
jektet med den nuværende lovgiv-
ning. Han sætter dog sin lid til, at 
loven snart bliver ændret. 

UPS: Plan for udvidelse af erhvervshavn er sendt i høring, men nu viser det sig, at planen højst sand-
synligt ikke kan gennemføres.

Havnelov spænder ben  
for flydende solcelleanlæg
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Tysk avis: Merkel forventer strenge 
restriktioner i otte til 10 uger endnu
n SEKTION 2 SIDE 9

Første sending af Moderna-
vaccinen er kommet til Danmark

n SEKTION 2 SIDE 2

NÅR DER SKER NOGET

NÆSTVED KOMMUNE: 
Med finansloven får 
Næstved Kommune 
flere penge til mini-
mumsnormeringer og 
dermed mere personale 
i vuggestuer og børne-
haver. 

Prisstigning  
i dagtilbud

KARREBÆKSMINDE: Lo-
kalrådet er gået i gang 
med at undersøge mu-
ligheden for at etablere 
et lokalt varmeværk 
baseret på store varme-
pumper.

Fjernvarme til  
naturgasby? 

n SIDE 6
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