
 1

          9. juni 2010  
 
 
 
 
Klage over kloakering af sommerhuse i Odsherred Kommune 
 
 
På vegne af Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig (FSNR), herefter 
benævnt Sammenslutningen, anmodes hermed om en fornyet vurdering af 
kloakeringsprojektet på grundlag af følgende klagepunkter:  
 

1) Krav om overholdelse af VVM- pligt og dokumentation for den miljømæssige 
begrundelse for at inkludere sommerhuse i kloakeringsprojektet på basis af en 
VVM- redegørelse  

 
2) Krav om overholdelse af god forvaltningsskik i Odsherred Kommune 

 
I det følgende redegøres for klagepunkterne.            
 
1. Krav om overholdelse af VVM- pligt og dokumentation for den miljømæssige 

begrundelse for at inkludere sommerhuse i kloakeringsprojektet på basis af 
en VVM- redegørelse 

 
1.1 Baggrund 
Byrådet i Odsherred Kommune har i 2009 besluttet, at 24.000 sommerhuse skal kloakeres 
over en periode på 30-35 år. Spildevandsrensningen i kommunen skal centraliseres bl.a. 
ved bygning af et nyt rensesanlæg ved Tengslemark og udledning af spildevand i 
Kattegat gennem en 400m lang havledning vest for Sonnerup skov. 
  
Der er udarbejdet et Tillæg nr. 1 til spildevandsplan som omhandler kloakering af 
sommerhuse og centralisering af spildevandsrensning /1/ og en Miljøvurdering af Tillæg 
nr. 1 /2/. Miljøvurderingen, som er udført i henhold til Lov om miljøvurdering af planer 
og programmer (BEK nr. 1398 af 22. okt. 2007), indeholder kun få tal og ikke 
underbyggede forventninger om, at ”planens realisering vil medføre udpræget positive 
konsekvenser for miljøet” og ”medføre, at forurening af især vandløb og kystvande 
reduceres mærkbart” /2/.   
 
I det følgende redegøres for, at beslutningen er truffet på et mangelfuldt og misvisende 
grundlag. 
     
1.2 Vurderingsgrundlag og økonomi 
Det fremgår, at personbidraget fra de 24.000 sommerhuse er 43,7 t kvælstof (N) og 9,7 t 
fosfor (P) /2/. De tal er formentlig korrekte og kan være beregnet som vist i /3/. 
Personbidraget fra sommerhusene svarer til ca. 10.000 personer på årsbasis. Der bor godt 
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30.000 i kommunen, dvs. at personbelastningen fra sommerhusene udgør 25 % af den 
årlige personbelastning med N og P.   
 
Det fremgår endvidere, at de samlede udgifter til projektet udgør 1300 millioner. For den 
enkelte sommerhusejer vil der blive tale om en tilslutnings- og anlægsudgift, som er 
anslået til mindst 50.000 kr. /4/ og måske op til 70.000 kr. samt et årlig driftsbidrag på ca. 
2.000 kr. /5/. Sommerhusejernes direkte udgifter er således mindst 1200 millioner og ca. 
50 millioner til den årlige drift.  
 
Det svarer til mindst 27 millioner per ton kvælstof i anlægsudgifter og 1 million per ton 
kvælstof i årlig driftsbidrag. Det er en helt uhørt høj udgift for at fjerne kvælstof og helt i 
modstrid med en berettiget forventning om, at der på borgernes vegne træffes 
beslutninger, som ”giver miljø for pengene” og som er veldokumenterede. Det er ikke 
tilfældet i Odsherred Kommune. 
 
1.3 Opgørelse af den samlede N og P belastning i kommunen mangler 
Det burde være indlysende, at et retvisende grundlag for at vurdere de forventede 
miljøpåvirkninger af vandløb, søer og kystområder, ved kloakering af 
sommerhusområderne, skal ses i sammenhæng med den øvrige belastning med kvælstof 
og fosfor fra renseanlæg, helårsejendomme i det åbne land, industrier med separat 
udledning samt belastning fra natur og landbrugsdrift. Desuden kommer et væsentlig 
bidrag af kvælstof fra nedbøren /6/.  
 
Det er oplyst, at der er 4670 ejendomme i det åbne land /1/. Personbelastningen kan 
beregnes til 40,9 t kvælstof /7/. Det er en belastning af samme størrelsesorden, som 
personbelastningen fra de 24.000 sommerhuse på årsbasis (43,7 t) og ikke ”ca. halvdelen 
af hvad sommerhuse udleder”, som det misvisende hævdes i afsnit 5.4 i /2/. 
 
Udledningen fra renseanlæg er ifølge /2/ 17,4 t N/år og 2,8 t P/år. Disse udledninger 
sammenlignes i en tabel i /2/ med den teoretisk beregnede personbelastning fra 
sommerhuse, dvs. henholdsvis 43,7 t N og 9,7 t P.  
 
Det er en helt misvisende sammenligning, som ignorerer, at spildevandet fra sommerhuse 
renses decentralt i nedsivningsanlæg. Miljøstyrelsens undersøgelser viser, at 
”Renseeffekten er overraskende god for de fleste parametre, uanset jordtype..” hvis 
anlæggene etableres korrekt ift. vejledningen /8 side 67/. Renseeffekten afhænger af en 
række faktorer herunder regelmæssig tømning af bundfældningstanken, hvilket er 
iværksat af Odsherred kommune. Høj grundvandsstand kan reducere nedsivningen og 
formentlig også renseeffekten. For at afhjælpe sådanne problemer, iværksatte den 
tidligere Nykøbing-Rørvig Kommune et dræningsprojekt, som alle sommerhusejere i den 
tidligere kommune bidrager til.         
 
1.4 Krav om overholdelse af VVM- pligt  
Der er i kommunens materiale ikke lagt skjul på, at kloakeringsprojektet er meget stort, 
teknisk kompliceret, økonomisk sårbart og i værste fald kan ende med uoverskuelige 
økonomiske konsekvenser for kommunen.  
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Det er derfor helt uacceptabelt, at kommunens politikere har truffet beslutning om den 
hidtil største anlægsopgave på et helt utilstrækkeligt og misvisende grundlag med hensyn 
til de forventede miljøpåvirkninger.        
 
Det er Sammenslutningens overbevisning, at der er VVM- pligt på kloakeringsprojektet, i 
henhold til BEK nr. 1335 af 6. dec. 2006 /9/, som følge af projektets omfang og karakter, 
der indebærer: 
 

 Nedgravning af mange hundrede km rørledninger gennem landskabet (se BEK 
1335: Bilag 2: Infrastrukturanlæg: j) Anlæg af vandledninger over større 
afstande). Spildevandet skal transporteres i afstande op til 20 km. 

 Etablering af mange hundreder decentrale og centrale pumpestationer    
 Etablering af nyt renseanlæg ved Tengslemark og ombygning og udvidelse af 

eksisterende renseanlæg i Fårevejle (kan være omfattet af BEK 1335 bilag 1 pkt. 
13) 

 Etablering af 400m havledning og udledning af spildevand i Kattegat    
 
Ifølge Miljøvurderingen /2/ forventes der ikke problemer ved udledningen af spildevand 
fra hele det nordlige opland gennem en 400m havledning i Kattegat vest for Sonnerup 
skov. Det er en helt udokumenteret forventning, som kan være forkert. I modsætning til 
den nuværende decentrale rensning af spildevandet ved nedsivning, som udjævner 
belastningen af året, vil en centralisering af spildevandet betyde, at den maksimale 
udledning af spildevand sker i sommerperioden, hvor fortyndingen i udledningsområdet 
er mindst og hvor spildevandet potentielt har størst skadelig effekt på planter og dyr samt 
badevandskvalitet langs kysten. 
 
Forholdene i udledningsområdet er dynamiske og effekten af udledningen afhænger af 
komplicerede samspil af hydrauliske og biologiske processer inklusive henfald af 
bakterier, som ikke kan vurderes på basis af en ”skrivebordsbetragtning”, men som 
kræver anvendelse af tilgængeligt vurderingsværktøj, som under forskellige 
forudsætninger (scenarier) kan kvantificere stofspredning, omsætning og effekter.          
 
Det er derfor indlysende, at et retvisende og kvalificeret beslutningsgrundlag kræver, at 
projektet gøres til genstand for en VVM- redegørelse med det formål, i videst muligt 
omfang, at kvantificere de forventede miljøeffekter på land og i vandløb, søer og 
kystområder og som, i modsætning til Miljøvurderingen /2, bl.a. skal inkludere: 
 

 En samlet belastningsopgørelse af alle punktkilder og diffuse kilder (landbrug, 
natur, spredte ejendomme og sommerhusområder) 

 Et 0-alternativ, hvor kloakering af sommerhuse udelades 
 Et energi- og C02-budget for anlæg og drift af spildevandsledninger, 

pumpestationer og spildevandanlæg inklusiv udbringning af spildevandsslam 
 Massebalance for rensningsanlæg   
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 Beregning af stof- og bakteriespredning samt omsætning og effekt af kvælstof og 
fosfor omkring et nordligt spildevandsudløb bl.a. i en kritisk sommersituation 
med spidsbelastning af spildevand og nedsat vandskifte i udløbsområdet        

 
Sammenslutningen er overbevist om, at en VVM- redegørelse, som er udført af en 
kvalificeret og uafhængig rådgiver vil dokumentere, at der ikke er en miljømæssig 
begrundelse for, at tvangskloakere alle sommerhuse i kommunen.   
 
Tilstanden i de to højest prioriterede søer (Dybesø og Flyndersø), som er delvist omgivet 
af sommerhusområder, er tilfredsstillende og de store offentlige badestrande udfor de 
store sommerhusområder har blå flag, og overholder dermed krav til badevandskvalitet. 
 
I en VVM- redegørelse skal der også vurderes alternativer. I modsætning til Tillæg nr. 1 
til spildevandsplan /1/ og Miljøredegørelsen /2/, som ikke kan anvise alternativer til et 
centraliseret kloakeringsprojekt, foreslås det, at tage udgangspunkt i konstaterede drifts- 
og miljømæssige problemer: 
 

 I de eksisterende kloakerede bysamfund,  
 I det åbne land, hvor ”Der er udpeget ca. 1580 ejendomme, som muligvis kan 

være særligt medvirkende til vandløbene manglende overholdelse af 
målsætninger” /1/ og  

 I sommerhusområder (typisk med høj grundvandsstand)  
 

Det indebærer, at der i stedet for den miljømæssigt ubegrundede kloakering af store 
sommerhusområder udarbejdes ”skræddersyede” decentrale løsninger, som er cost- 
effektive og miljømæssigt bæredygtige.  
 
 
2. Krav om overholdelse af god forvaltningsskik i Odsherred Kommune 
 
2.1 Motivering 
Det rådgivende firma Grontmij/Carl Bro har udarbejdet både Tillæg nr. 1 til de gældende 
spildevandsplaner (som omhandler kloakering af sommerhuse) /1/ og Miljøvurdering af 
Tillæg nr. 1 /2/ (og andre tillæg og tilhørende miljøvurderinger) ligesom firmaet er 
tilsynsførende ved det kloakeringsarbejde, der er iværksat i 2010.  
       
Det er principielt betænkeligt, at det samme firma har økonomiske interesser i alle faser 
af kloakeringsprojektet. Det gælder ikke mindst ”scoping” og miljøvurdering, hvor 
kommunen, udover at skulle have gennemført en VVM- vurdering, også skulle have 
benyttet en anden miljørådgiver, således at der gennem en ”second opinion” ikke kunne 
være tvivl om rådgiverens habilitet. 
 
Det er i særlig grad vigtigt i Odsherred Kommune, hvor politikerne har besluttet et 
kloakeringsprojekt, som i vidt omfang skal finansieres af sommerhusejerne, som er uden 
indflydelse på byrådets sammensætning og i forvejen bidrager afgørende til kommunens 
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økonomi gennem ejendomsskatter og lokal omsætning i størrelsesordenen 1300 mio. 
ifølge Landliggerundersøgelsen i 2008. 
 
Det er derfor et helt indlysende og naturligt krav at VVM-redegørelsen skal udarbejdes af 
en kompetent rådgiver uafhængig af Grontmij/Carl Bro således, at der ikke kan rejses 
tvivl om habilitetsproblemer og således at der på borgernes vegne kan skabes størst mulig 
tillid til politikerne beslutningsgrundlag og efterfølgende politiske beslutninger i 
overensstemmelse med god forvaltningsskik. 
 
 
Sammenslutningen står naturligvis til rådighed og vil efter bedste evne forsøge at uddybe 
og besvare eventuelle uklarheder i klagepunkterne. 
  
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Lundbæk Andersen og Henrik Grüttner 
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Henvisninger og noter 
 
/1/ Odsherred Kommune. Tillæg nr. 1 til spildevandsplan. Kloakering af sommerhuse 

og centralisering af renseanlæg. Udarbejdet af Grontmij/Carl Bro. 
 
/2/ Odsherred Kommune. Miljøvurdering af Tillæg nr. 1 til de gældende 

spildevandplaner for tidligere Dragsholm, Nykøbing-Rørvig og Trundholm 
kommuner. Januar 2009. Udarbejdet af Grontmij/Carl Bro. 

 
/3/ Teoretisk personbelastning af N og P fra sommerhuse: 
 Forudsætninger: 
 24.000 sommerhuse 
 2 personer pr. hus 
 Personbelastning (1 PE) = 12 gN/døgn og 2,7 gP/døgn /1/ 
 Ophold i sommerhuse: 75 dage om året, 
 N- Belastning: 24000 huse  x 2 pers. x 12 gN/døgn x 75 døgn = 43,2 t N på 

årsbasis  
 P- Belastning: 24000 huse x 2 pers. X 2,7 gP/døgn x 75 dage = 9,7 t P på årsbasis  
 
/4/ Tilslutnings- og anlægsudgift: 
 Tilslutningsafgift: kr. 33.000 (ekskl.. moms ?) 
 Anlægsudgift på egen grund: 
 Spildevandsledning pr. m: kr. 500 (inkl. moms) 
 Ledningslængde i gennemsnit anslået til 25m 
 Rensebrønd (anbefales) ca. kr. 3500 inkl. moms 
 Dvs. 25 m x 500 kr/m + 3500 kr = ca. kr. 16.000 
 Total: kr.33.000 + kr.16.000 = ca. kr. 50.000 (afrundet pga. usikkerhed) 
 
/5/ Årlig driftsudgift 
 Bidrag: kr. 600 (inkl. moms) 
 Vandafledning: 33 kr/m3 (inkl. moms) 
 Anslået vandforbrug: 45m3 pr. sommerhus pr. år 
 Total: 600 kr. + 33 kr/m3 x 45 m3/hus = ca. 2000 kr. pr år (afrundet)   
 
/6/ Atmosfærisk deposition 2008. NOVANA. Faglig rapport fra DMU nr. 761, 2010. 

Danmarks Miljøundersøgelser. 
 
/7/  Teoretisk personbelastning af N og P fra ejendomme i det åbne land 
 Antal ejendomme /1/: 4670 
 Personer pr. ejendom: 2 
 1 PE: 12 gN/døgn og 2,7 gP/døgn /1/ 
 Ophold (helårsbeboelse): 365 døgn pr. år.    
 N-belastning: 4670 ejend. x 2 pers. x 12gN/døgn x 365 dage = 40,9 t N på 

årsbasis  
P-belastning: 4670 ejend. X 2 pers. x 2,7 gP/døgn x 365 døgn = 9,2 t P på årsbasis  
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/8/ Miljøkonsekvenser ved nedsivning af spildevand renset i økologiske renseanlæg 

sammenlignet med traditionel nedsivning. Økologisk Byfornyelse og 
Spildevandsrensning Nr. 11 2001. Miljøstyrelsen. 

 
/9/ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 

miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK nr. 1335 af 6. december 
2006).  

 
  
  
       


