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Referat af møde torsdag den 7. oktober 2010 kl. 16.30-18.30 i Kontaktgruppen mellem 
Odsherred Forsyning A/S (OF) og Koordinationsudvalget (KSO).  Mødested: Højby Kro. 
 
Til stede var: 
 
Fra OF: Bestyrelsesformand Peter Kvarts  (PK) og direktør Erik Christensen (EC) 
 
Fra KSO: Hans Glendrup  (HG), Lennart Berendt (LB) og Fritz Løvschall (FL). 
 
 
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden. Den af EC udsendte dagsorden blev godkendt. Det blev 
konstateret, at der forelå referat af sidste møde i kontaktgruppen den 20. maj 2010.  
 
Pkt. 2. KSO orienterer fra SOL-mødet den 23. sept. 2010 vedr. pkt. 25. 
 
HG henviste til det udsendte referat fra SOL-mødet, hvoraf det fremgik, at Miljøministeriet havde 
videresendt KSO’s klage til Naturklagenævnet, som havde afvist at realitetsbehandle klagen, idet 
kommunen ikke havde truffet afgørelse efter planloven eller VVM-reglerne om konkrete projekter 
mm., hvilket indebærer, at Naturklagenævnet på den baggrund afviser sagen fra realitetsbehandling. 
 
Pkt. 3. Bestyrelsesformanden refererer fra bestyrelsesmødet i Odsherred Forsyning den 29. 
sept.2010. 
 
PK nævnte i denne forbindelse en række emner: 
 

 Budgetopfølgning i de 5 selskaber 
 Optagelse af lån i Kommunekredit til finansiering af projekterne i 2011 – jf. at udgifterne 

var omkring 50 mio. kr. og indtægterne ved tilslutningsafgift var på omkring 18 mio. kr. 
 OF søger to nye medarbejdere til Plan og Projekt 
 Taksterne for spildevandsafledning er foreslås forhøjet i 2011 til: grundtakst 540 kr. plus 

moms pristalsreguleres samt 32 kr, pr. kubikmeter (er 28 kr. i 2010) + moms. 
 Bestyrelsen drøfter en beskrivelse af serviceydelser og kvalitetsstandard for 

tømningsordning (udkast vedlægges, skal behandles påført takster 2011). Med i billedet 
hører, at der bliver 800 hustanke mindre pr. år at tømme, når ejendommene kloakeres. Det 
skal præciseres, hvor lang tid der minimum og maksimum må gå imellem tømninger, der 
skal ske henholdsvis hvert år (helårshuse) og hvert 3. år (sommerhuse). 

 Bestyrelsen drøfter løbende hvilken balance, der bør være mellem på den ene side taksterne 
og på den anden side behovet for investeringer i nyanlæg – med andre ord: skal man låne det 
hele eller finansiere en mindre del af nyanlægget via taksterne? 

 OF arbejde med en ”Ejerstrategi” – primært til Forsyningens og ejerens brug. 
 
 
Pkt. 4. Sommerhusmødet den 7. august 2010 i Vig. 
 
HG oplyste, at KSO generelt set fandt mødet udmærket. For så vidt angår indlæggene omkring 
OF’s virksomhed blev der givet relevant information og der blev besvaret nogle spørgsmål. 
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HG fandt det vigtigt, at OF var omhyggelig med at begrunde behovet for kloakering med de samme 
argumenter hver gang, der var lejlighed hertil. 
 
Pkt. 5. Status for kloakering – 2011-projekter 
 
EC orienterede om hovedlinjerne i projektets stade. Som tidligere nævnt ville kommunen se med 
milde øjne på, at huse blev udvidet med øgede mængder spildevand (vaskemaskiner m.m.m.) i en 
fase, hvor husene skal kloakeres inden for en 4-årig periode. EC kommenterede de ”klagepunkter”, 
som KSO på forhånd havde fremsendt vedr. forløbet af kloakeringen i Plejerup-området, og EC 
erklærede sig enig i, at de påpegede punkter var relevante. OF havde lært meget af det hidtidige 
forløb – bl.a. ville man fremover ikke grave ledninger 3-5 meter ned i jorden, men så vidt muligt 
kun 2-3. 
 
EC uddelte herefter forslag til TILLÆG nr. 5 til spildevandsplanerne om kloakering af ca. 3.000 
sommerhuse ved Sejerø Bugt i årene 2011 – 2014. Det blev understreget, at Byrådet først skulle 
behandle forslaget den 26. oktober. En integreret del af planen var en række forskellige bilag, som 
kan hentes på nettet under Miljø- og Klimaudvalgets møde den 12-10-2010 punkt 187. 
 
Tillæg nr. 5 vil komme ud i en 8 ugers høringsfase. EC opfordrede KSO til nøje at studere planen, 
så evt. problemer kunne komme frem i tide. Det var uafklaret, om kommunen ville afholde 
orienteringsmøde i høringsperioden (PS: bliver formentlig lørdag den 13. nov. 2010 kl. 11 i Vig 
forsamlingshus. Afgøres på byrådsmødet 26. okt. 2010). OF vil som i 2010 holde orienteringsmøder 
for grundejerne inden arbejdet går i gang, når entreprenør er valgt. KSO pegede på, at der på disse 
orienteringsmøder skal gives den enkelte grundejer mulighed for at få svar på spørgsmål af mere 
detaljeret karakter. 
 
Efter nogen drøftelse i kontaktgruppen konkluderede PK, at det var afgørende vigtigt, at den enkelte 
berørte grundejer kunne se af materialet, hvad der skulle ske på og omkring vedkommendes egen 
grund. Det var ikke umiddelbart tilfældet med det foreliggende forslag til tillæg 5.  
 
EC oplyser, at grænser mellem de enkelte områder kan ses på nettet, se  
http://www.odsherred.dk/page183.aspx  
På kortet klikkes på Forsyning: Kloakering sommerhuse – forventet årstal.  
 
Dog ændres årene 2013-2016 til  
2013 Hønsinge Lyng  2014 Vig Lyng 
2015 Tengslemark Lyng 2016 Stenstrup Lyng 
jf. http://www.odsherredforsyning.dk/page4254.aspx 
 
LB oplyste, at han havde hørt, at afvandingsprojektet ved Hov Vig var gået i stå – muligvis på 
grund af manglende indsendelse af ansøgning til myndighederne. Var OF vidende om noget i denne 
forbindelse ? 
 
EC kendte ikke til noget sådant, men bekræftede, at OF var villig til at fremskynde kloakeringen i 
området, hvis det viser sig hensigtsmæssigt at gennemføre projekterne omkring afvanding og 
kloakering samtidigt. 
 
Pkt. 6. Grundejernes fysiske tilslutning til kloak inden for et år. 
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EC oplyste under dette punkt, at nogle grundejere havde ansøgt om at kunne afdrage 
tilslutningsafgiften over de tidligere nævnte 10 rater, og at perioden i enkelte tilfælde efter konkrete 
vurderinger var forlænget lidt. 
 
Der havde været møde med 20 kloakmestre i regi af Erhvervsrådet. Meget tydede på, at der var 
tilstrækkeligt med kloakmestre til, at arbejdet hos grundejerne med at føre stik fra skel og ind til 
huset kunne blive udført og dermed tillige en rimelig konkurrence om opgaven med at føre kloakrør 
frem inde på de enkelte grunde. 
 
Pkt. 7. Offentlighed 
 
KSO havde som grundlag for drøftelsen under dette punkt på forhånd fremsendt et udkast til en 
henvendelse med opfordring til at OF løbende tilstiller KSO en række af de dokumenter 
(dagsordener, mødeoplæg, referater, indberetninger m.v.), som vil kunne give KSO en mere 
detaljeret og aktuel viden om OF’s aktiviteter. I udkastet var henvist til, at der i lovgrundlaget for 
etableringen af forsyningsselskaberne er medtaget bestemmelser om, at uanset at der er tale om 
aktieselskaber, så gælder lov om offentlighed i forvaltningen alligevel. 
 
HG understregede, at KSO meget gerne ville høre OF’s umiddelbare synspunkter, inden KSO tog 
endelig stilling til, om brevet skulle sendes. 
 
EC pegede på, at hvis KSO forlangte indsigt, så kunne det kun ske, hvis KSO nøjagtigt angav, 
hvilket dokument det drejede sig om i en konkret sag. EC tilføjede, at han fandt det endog meget 
bekymrende for arbejdet i OF, hvis alle papirer skulle offentliggøres. Det ville bl.a. betyde, at KSO 
kunne kontakte de enkelte byrådsmedlemmer omkring alle OF’s forhold.  
 
PK ville ikke ganske udelukke, at KSO med lov om offentlighed i hånden kunne opnå ret til at få en 
række dokumenter udleveret. Men han fandt det meget ubekvemt for OF, hvis alle dokumenter 
systematisk skulle offentliggøres. I givet fald var det naturligvis nødvendigt at afpasse 
dokumenternes indhold, f.eks. således, at bestyrelsessager, der nødvendigvis skal behandles over 
flere møder, kan behandles uden løbende detaljeret indsigt fra offentligheden. PK pegede tillige på, 
at hvis der blev krævet og opnået en meget omfattende løbende indsigt (som vil kræve resurser fra 
OF’s administration), så ville OF næppe fremover kunne afse kræfter til at fortsætte de 
samarbejdstiltag, som nu er aftalt for samarbejdet mellem OF og KSO. 
 
Fra KSO’s side blev understreget, at KSO selvsagt har en forpligtigelse til at søge flest mulige 
oplysninger om forhold, som er af vital betydning for grundejerne – og at OF’s aktiviteter klart var 
et område, som indebærer store omkostninger for sommerhusejerne. Man kunne vel heller ikke 
ganske udelukke, at en eller flere af de berørte grundejere ville kræve offentlighed direkte over for 
OF. 
 
Efter yderligere nogen drøftelse afsluttedes dette dagsordenspunkt med, at HG erklærede, at de af 
OF fremførte umiddelbare kommentarer i sagen ville blive forelagt på det førstkommende møde i 
KSO. 
 
Punkt 8. Evt.    Ingen bemærkninger 
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Punkt 9. Næste møde blev fastlagt til torsdag den 3. marts 2011 kl. 16.00 i Grevinge. Det blev 
samtidigt aftalt, at hvis der viser sig et akut behov for et møde inden marts 2011, så vil det være 
muligt, ligesom der også forsat løbende vil være mail-kontakt mellem EC og HG omkring OF’s 
aktiviteter. 
 
Mødet slut 


