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      Januar 2011   
 
 
Orientering til medlemmerne af Koordinationsudvalget - KSO 
 
 

1. Aflyst SOL-møde 
 

Som bekendt blev det berammede SOL-møde den 16. december aflyst med kort varsel p.g.a. 
vejrsituationen, idet der efter det oplyste var indkommet adskillige afbud fra KSO-medlemmer. 
 
Jeg har efterfølgende været i kontakt med Erik Frandsen, og han oplyser, at direktør Torben 
Greve foreslår, at der ikke aftales et andet møde, og at vi så har næste ordinære møde den 24. 
marts. 
 
Jeg har svaret, at KSO lægger megen vægt på, at vi afholder det aftalte antal møder, og at vi 
derfor ikke uden videre vil acceptere en endelig aflysning. Samtidigt er det jo åbenbart, at vejr- 
og vejsituationen stadig gør det vanskeligt at have en rimelig sikkerhed for, at vi kan komme 
frem til et møde i den nærmeste tid. 
 
Jeg har derfor foreslået, at KSO vender tilbage, når vejrsituationen er rimeligt afklaret og vejene 
farbare uden risici, for så at meddele, om vi gerne vil have et erstatningsmøde inden det næste 
ordinære møde. Dette har kommunen sagt OK til. Jeg vender derfor tilbage til KSO på et senere 
tidspunkt med et forslag til, om vi skal anmode om et møde eller ej. 
 
2. Lov om private fællesveje vedtaget 

 
Som forventet blev L 48 vedtaget den 16. december 2010. Hovedemnet var at vanskeliggøre 
kommuners overflytning af offentlige veje til private fællesveje (bl.a. er der nu krav om 4 års 
varsel). Og vedtagelsen blev gennemført af regeringspartierne og DF, idet S undlod at stemme. 
 
Men vigtigt var også, at lovforslaget blev meget væsentlig ændret under udvalgsbehandlingen 
ikke mindst p.g.a. skriftlige tilkendegivelser fra KSO og andre gode kræfter. Som eksempler 
kan nævnes, at vej-ejerne af ”stamveje”, hvor et større antal andre grundejere skal passere, ikke 
fremover står alene med regningen for vedligehold af deres ”stamvej”. Samt at kommunerne 
kan give rabat til de grundejere, der er medlem af en grundejerforening i forhold til de udgifter 
kommunen har til administration af projekter vedrørende vejvedligeholdelse. Der blev også 
indført hjemmel til, at kommunerne kan betale for belysning på private fællesveje. 
 
3. Lovforslag L 104 om ændring af lov om vandløb. Fremsat 16. december 2010 og 1. 

behandling den 25. januar 2011.  
 

Som nævnt i min mail til KSO medio december 2010 er formålet med lovforslaget at hindre, 
at kommuner af besparelseshensyn overdrager offentlige vandløb til grundejerne, uden at 
der foreligger rimelige begrundelser herfor. Jeg foreslog i omtalte mail. at KSO skriver til 
folketingets relevante udvalg, at KSO varmt støtter lovforslaget. Fritz har i sin 
tilbagemelding erklæret sig enig heri, men tilføjer, at hvis der sker en ”nedklassificering”, så 
skal vandløbet overdrages i vedligeholdt stand.  
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Det er der imidlertid taget højde for. Sammen med (integreret i) lovforslaget er udsendt et 
udkast til bekendtgørelse, hvor det i § 5 er anført: ”På datoen for nedklassifikation skal 
vandløbet være vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet for vandløbet”. 
 
Det fremgår endvidere af udkastet til bekendtgørelse, at kommunen fremover kun kan 
nedklassificere vandløb, hvis der er tale om: 
 

1. vandløb, der er anlagt til særlige, private formål 
2. vandløb, der primært tjener til afledning af vand fra private arealer 
3. vandløb, der primært tjener til afledning af spildevand fra få ejendomme. 

 
Jeg vil inden for kort tid sende et brev til politikerne i folketingsudvalget fra KSO som 
anført. 
 

4. Evt. bestyrelsespost i Odsherred Forsyning (OF). 
 

OF’s bestyrelse skal den 23. februar 2011 foretage en indstilling til byrådet, som endeligt 
skal beslutte, hvorledes kommunen vil opfylde lovkravet om brugerindflydelse i 
forsyningsselskabernes bestyrelser. Det havde været hensigtsmæssigt, om KSO på SOL-
mødet den 16. december 2010 havde kunnet redegøre for vore krav/ønsker i denne 
forbindelse. Det ligger ret klart, at hvis kommunen ikke ønsker vor medvirken, så kan de 
nøjes med at inddrage en repræsentant for de fastboende. Jeg er i dialog med dir. Erik 
Christensen for om muligt at høre nærmere om den videre procedure i forsyningsselskabet 
og i byrådet.  
 
Lige nu forekommer det nærliggende, at KSO sender et brev til OF’s bestyrelse, hvor vi 
argumenterer for, at sommerhusejerne bør have en plads i bestyrelsen. Hvis vi får en plads 
efter den endelige beslutning i byrådet, tilbagestår herefter kommunens beslutning om, 
hvorledes denne repræsentant udpeges. Det kan næppe ske på det årlige stormøde i Vig. Det 
vil give store praktiske problemer med bl.a. kontrol af stemmeberettigelse. 
 
Det vil så vidt ses være både lovlig og hensigtsmæssigt at lade KSO udpege, men der vil 
formentlig også fremkomme forslag om, at man via en urafstemning a la valget til 
repræsentantskabet i NVE-SEAS (en dyr og kompliceret ordning med brev til alle 
sommerhusejere og med krav om stillerlister) finder sommerhusejernes repræsentant. 
 

5. Turismens økonomiske betydning. 
 

I en artikel i Holbæk Amts Venstreblad (HAV) den 3. januar 2011 har turistchef Hans- 
Jørgen Olsen, Odsherred på overbevisende måde tilbagevist oplysningerne i en tidligere 
artikel om, at kommunen har underskud på turisterne. Kommunen kan glæde sig over, at 
turisternes økonomiske aktivitet medfører 1.500 jobs og tillige en indtægt til kommunen på 
100 mio. kr. – og det er endda uden grundskatterne. 
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6.   Klage til Statsamtet 
 
Det fremgår af en artikel den 31. december 2010 i HAV, at FSNR den 16. december 2010 
har indsendt en klage over kommunen til Statsamtet, idet FSNR peger på, at loven om 
kloakering endnu ikke er færdigbehandlet af folketinget, og at der derfor ikke foreligger den 
fornødne hjemmel for kommunen til at fortage den planlagte kloakering i 
sommerhusområderne. FSNR peger i henvendelsen på, at klagen bør have opsættende 
virkning, hvilket bestyrelsesformand Peter Kvarts, Odsherred Forsyning afviser i sin 
kommentar. 
 
Som bekendt har vore drøftelser i KSO vist, at de to andre sammenslutninger i KSO ikke 
finder det sandsynligt, at statsamtet vil underkende miljøministeriets tolkning af 
lovgivningen på området. 
 
Hans Glendrup 
Formand for KSO 

 
 
 


