
 1

 
 

FSNR 
Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig  

www.fsnr.dk 
 

v/kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby, tlf. 36 45 11 10, mobil 23 61 76 10 
email: slberendt@gmail.com                                   

   
  

                                                                      Nykøbing Sjælland den 28.12.2010 

Odsherred kommune 

Nyvej 22 

4573 Højby 

Att.: Rasmus Kruse Andreasen 

 

Indsigelse og bemærkninger mv. til Odsherred kommunes ”Forslag til tillæg nr. 
5 til spildevandsplan”. 

I fortsættelse af indsigelser af 27.4.2009 og 21.12.2009 skal undertegnede på FSNR’s 
vegne gøre indsigelse imod tillæg 5 til spildevandsplanerne omkring Højby, da 
kloakeringsplanerne nu også er nået ind i FSNR’s område. 

Som tidligere oplyst i forbindelse med FL’s landsmøde den 24.10.09 har den tidligere 
miljøminister Troels Lund Poulsen oplyst, at loven om kloakering i sommerhusområderne 
ikke er færdigbehandlet, og at høringer endnu ikke er blevet udsendt. 

Derfor er der i sommerhusområder ikke lovhjemmel til kloakering af andre end 
miljømæssige årsager.  

Lovhjemmel til kloakering af andre end miljømæssige årsager undersøges stadig i 
Miljøministeriet. 

I den anledning har 2 eksperter lavet en redegørelse om manglende VVM- redegørelse, 
som den 9.9.d.å af KSO er fremsendt til miljøminister Karen Ellemann med kopi til Erik 
Christensen og Torben Greve. 

KSO har den 13.8 fået svar fra Naturklagenævnet, som har afvist at realitetsbehandle 
sagen, men som samtidig kommer med flere interessante oplysninger i sagen, som de to 
eksperter har kommenteret til FSNR. 
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Jeg kan oplyse, at Fritidshusejernes Landsforening (FL) har skrevet til miljøminister Karen 
Ellemann den 3.3. og den 24.6.d.å. samt den 5.10.d.å., ligesom FL den 28.9.d.å. har 
skrevet til både By - og Landskabsstyrelsen og Naturklagenævnet, fordi dette har fået 
blandet KSO’ og FL’s breve sammen i deres sagsbehandling og svar. 

Miljøminister Karen Ellemann har i sit svar opfordret FL til at klage over Odsherred 
kommunes kloakeringsplaner til Statsforvaltningen, hvilket er sket i brev af den 16.12.d.å. 

Endvidere skal FSNR gøre indsigelse imod, at undertegnede på flere møder med OF og 
SOL både mundtligt og skriftligt på forespørgsel og i referater har fået oplyst, at det ikke 
kan udelukkes, at kloakeringen i Hov Vig området, som ifølge den nuværende plan skal 
ske i 2035, vil ske indenfor få år sammen med afvandingsprojektet, som drøftes i en 
styregruppe mellem sommerhusejerne og firmaet Carl Bro, som er i kontakt med 
kommunen og OF. 

FSNR kan oplyse, at flere eksperter har udtalt til os, at hvis der bliver foretaget et 
afvandingsprojekt, vil der ikke være grund til at foretage en kloakering. 

Jf. mail af 21.8.d.å til Erik Christensen fra Christian Hansen, Jagtborg grundejerforening, 
som er næstformand i FSNR, vil grundejerforeningerne og deres medlemmer i området 
gerne vide, hvad Odsherred kommune og Odsherreds Forsyningsselskab har af planer for  
afvanding og kloakering i området. 

Derfor har undertegnede på FSNR’s vegne sendt breve til de involverede parter i 
styregruppen om at sætte sagen i bero mv., da flere medlemmer i styregruppen er ved at 
indgå aftaler, som de ikke har kompetence til, da denne ligger i FSNR.  

Derfor skal FSNR bede kommunen om ikke at planlægge kloakering i FSNR’s område, indtil 
der foreligger et svar fra Statsforvaltningen. 

Udover den manglende overholdelse af lovgivningen er det også uhensigtsmæssigt, at 
kommunen endnu engang vælger at udsende tillæg til spildevandsplanerne i november 
måned, og med høringsfrist til den 28.12.2010. Det fremmer ikke samarbejdet med 
sommerhusejerne og deres repræsentanter at vedtage kloakeringsplaner med så stor 
økonomisk betydning for sommerhusejerne i området om vinteren med høringsfrist til 
mellem Jul og Nytår, hvor ikke ret mange sommerhusejere opdager, hvad der foregår. 

Endvidere må jeg desværre ud fra mine erfaringer vedr. mine 2 indsigelser i 2009 
konkludere, at pressefriheden i Odsherred kommune kan ligge på et meget lille sted. 

Jeg sendte i 2009 kopier af begge indsigelser til lokalaviser, Landliggeren og 
Venstrebladet, hvilket jeg nu gør igen. 

Jeg blev endog sidste år få minutter efter, at indsigelsen var sendt på mail den 21.12.2009 
ringet op af 2 chefredaktører, som gerne ville vide, hvordan jeg ønskede min indsigelse 
bragt i deres aviser. 

Desværre har det efterfølgende vist sig, at der intet er blevet bragt. 
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I løbet af 2009- 2010 er jeg blevet indvalgt i nedenstående bestyrelser, hvor vi arbejder 
på sagen, specielt vedr. lovhjemmel til kloakering og afvanding af Hov Vig.    

Med venlig hilsen 

Lennart Berendt 

Formand i grundejerforeningen Borgmesterlyngen 

Kasserer i FSNR 

Næstformand i KSO 

Medlem af SOL 

Næstformand i Fritidshusejernes Landsforenings (FL) hovedbestyrelse 

Medlem af kontaktgruppen mellem KSO og Odsherreds Forsyningsselskab (OF)  

Medlem af forbrugerrådet  

Kopi til: Odsherreds Forsyningsselskab (OF) ved Erik Christensen og Peter Kvarts, 
Odsherred kommune ved Torben Greve og Erik Frandsen, Landliggeren, Turistbureauet, 
Det ny Odsherred, Odsherredskysten, Venstrebladet i Holbæk, Jan Howardy, FL, Henrik 
Grüttner og Jørgen Birklund Andersen, Axel Reckweg og Henrik Sjøstedt, Carl Bro,       
Lars Gudbergsen, Gert Gylvig, Christian Hansen og Kurt Christiansen, FSNR 

 

 


