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19. Godkendelse af dagsorden 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-201547 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
      
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 1. september 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Helge Fredslund, Lars Gudbergsen, Nancy Sørensen 

 
Repræsentanter fra Koordinationsudvalget ønsker ekstra spørgsmål drøftet. Enig-
hed om, at disse tages med under punkt 24. 
 
Dagsordenen i øvrigt godkendt. 
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20. Godkendelse af referat fra møde 20. juni 2011 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-201552 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
      
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 1. september 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Helge Fredslund, Lars Gudbergsen, Nancy Sørensen 

 
Godkendt. 
 



 
 

 
 

SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 den 1. september 2011 Side nr. 5 

  

 

 
 

 
 
 

 

SOL Sommerhusrådet for 
Odsherreds Landliggere 2011 

ODSHERRED KOMMUNE 

 
 

21. Evaluering af grundejerforeningsmødet den 13. august 2011 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-201567 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Den 13. august 2011 afholdt Odsherred Kommune det årlige stormøde for sommerhus-
grundejerforeningerne i Vig Hallerne. 
 
Sagsfremstilling 
Mødets forløb og emner evalueres. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller sagen til drøftelse.  

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 1. september 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Helge Fredslund, Lars Gudbergsen, Nancy Sørensen 

 
Formanden for Koordinationsudvalget Hans Glendrup lagde ud med at konstatere, 
at mødet havde været godt, og at fremmødet viste, at der var stor interesse for 
det årlige møde blandt grundejerforeningerne. 
 
Det udarbejdede referat – som var kommet meget sent ud – var i orden, omend med 
enkelte skønhedsfejl. 
 
SOL-medlem Gitte Hededam syntes, at der kommer for lidt ud af de årlige møder. 
Der skabes ikke nok dialog mellem SOLs medlemmer og de fremmødte. En anden 
form kunne måske fremme en bedre dialog. 
 
Der udspandt sig herefter en debat om formen for møderne. Koordinationsudval-
gets repræsentanter var generelt af den opfattelse, at en egentlig dialogform, med 
f.eks. work shops eller lignende, ikke er egnet til det store forum. Koordinations-
udvalget anser også mødet som ”kommunens” informationsmøde, hvorfor en for-
holdsvis stor del af tiden vil skulle anvendes til informationsindlæg. 
 
Der var forslag om at få givet møderne en vis form for ”lokalkolorit”, bl.a. at man 
kunne dele mødet op i flere, som så kunne afholdes i forskellige sommerhusområ-
der, og på den måde blive mere lokale, hvilket så igen kunne være fremmende for 
en bedre dialog mellem sommerhusfolket og kommunen/politikerne.  
Det blev besluttet, at der på SOLs første møde i 2012 skal være en temadrøftelse 
om de fremtidige samarbejdsformer. 
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22. Frikommuneprojektet 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-201605 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
På sommerhusgrundejermødet den 13. august orienterede borgmester Thomas Adelskov 
om frikommuneprojektet, ligesom dette blev drøftet på sidste SOL-møde. Koordinati-
onsudvalget ønsker en uddybning og drøftelse af nogle af forsøgets områder. 
 
Sagsfremstilling 
Koordinationsudvalget vil uddybe sagen på mødet. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller sagen til drøftelse. 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 1. september 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Helge Fredslund, Lars Gudbergsen, Nancy Sørensen 

 
Formanden oplyste, at udskrivningen af valg til folketinget midlertidigt har stand-
set frikommuneforsøget, sådan at forstå, at den indsendte ansøgning ikke kan for-
ventes behandlet i ministeriet før efter valget. Dette kan forsinke starttidspunktet 
til efter 1. januar 2012, hvor det ellers var forventet, at forsøget kunne gå i gang. 
 
Koordinationsudvalget spurgte i særlig grad til 2 dele af ansøgningen, nemlig  
 

 transportdelen – den gratis offentlige transport og finansieringen heraf og  

 200 kr. afgiften for sommerhusejerne, hvor man spurgte om Venstres stilling til 
denne, da det var fremgået af presseomtalen, at man var imod. 

 
Ad 1: 
Finansieringen af en evt. kommende gratis kollektiv transport sker ved bl.a. at 
samordne den kommunalebefordring. Som det er i er i dag, er denne opdelt i ”kas-
ser”, så f.eks. skolebusser ikke må medtage andre (betalende) passagerer. Der er 
desuden meget lav dækningsgrad på mange ruter, som vil blive forsøgt optimeret 
ved omlægninger m.v. 
Det er beregnet, at det rent faktisk ikke vil være særlig omkostningsfuldt at lave 
helt gratis busdrift, da en meget stor del allerede betales af kommunen. 
 
Ad 2: 
Venstres repræsentant i dagens SOL-møde oplyste, at Venstre havde været imod, 
da man betragter den foreslåede afgift som en ekstra skat. 
 



 
 

 
 

SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 den 1. september 2011 Side nr. 7 

  

 

 
 

 
 
 

 

SOL Sommerhusrådet for 
Odsherreds Landliggere 2011 

ODSHERRED KOMMUNE 

Der henvises i øvrigt til kommunens hjemmeside, hvor frikommuneansøgningen er 
offentliggjort under linket: www.odsherred.dk/page6432.aspx 
 
Der blev spurgt om, hvad der sker, hvis frikommuneforsøget om turisme/200-
kroners afgift falder? 
 
Formanden oplyser, at så fortsætter kommunens drift som hidtil. Der vil dog i så 
fald ikke blive skudt yderligere 1 mio. kroner i turistfremmende foranstaltninger. 
 
 
 

http://www.odsherred.dk/page6432.aspx
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23. Nyt fra Miljø- og Klimaudvalget 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-201623 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Fast punkt på dagsordenen. 
 
Sagsfremstilling 
Formanden orienterer fra Miljø- og Klimaudvalgets arbejde. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning. 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 1. september 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Helge Fredslund, Lars Gudbergsen, Nancy Sørensen 

 
Formanden orienterede fra Miljø- og Klimaudvalget om følgende emner: 
 

 Klimamødet med sommerhusejerne den 27. august 2011, som bl.a. havde haft 
fokus på isolering af sommerhusene, idet ca. 20 % af kommunens samlede CO2 
udledning kommer fra sommerhusenes opvarmning. 

 Nye renovationstakster: 
Takster stiger lidt over 100 kr. for sommerhusene, medens de falder lidt for 
helårsbeboerne. 
Stigningen skyldes bl.a. omkostninger til renovering af genbrugsstationerne, 
som alle er med til at betale, medens faldet for helårsejendommene skyldes 
nedsættelse af tømningsfrekvensen for papir m.v. 
 
Det blev i øvrigt oplyst, at der fra 2012 vil blive isat skillerum i ”papir-
spandene”, således at der kan indsamles metalaffald (dåser m.v.) når pa-
pirspandene tømmes. 
 
Der blev spurgt, om der kan overvejes en kildesortering i sommerhusområ-
derne om sommeren?  
Spørgsmålet blev drøftet og vil indgå i de fremtidige overvejelser på områ-
det. 

 Der er godkendt en ny vandforsyningsplan for Odsherred Kommune til afløsning 
af de tre tidligere kommuners forsyningsplaner. Planen er p.t. i høring. Den om-
handler bl.a. vandkvaliteter og samarbejde mellem vandværkerne. 

 
KSOs formand glædede sig over, at genbrugspladserne – navnlig Hønsingepladsen – 
bliver renoveret. 
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Med hensyn til klimamødet var der et meget begrænset fremmøde – kun ca. 20 ud 
af 22.000 mulige, men der var blevet givet en god orientering. 
Umiddelbart mente Koordinationsudvalget ikke, at de fremkomne oplysninger vil 
medføre nogen stor stigning i investeringerne på klimaområdet p.t., men en begyn-
delse er gjort. 
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24. Spørgsmål og kommentarer fra KSO 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-201645 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget har fremsendt nogle spørgsmål, der er anført nedenfor 
 
Sagsfremstilling 
 

1. Har kommunen mulighed for at give dispensation i forhold til forbuddet mod af-
brænding af affald i sommerhusområderne. Vi henviser til Vig-mødet, hvor en 
formand påpegede de uoverstigelige hindringer, der vil være forbundet med – i 
et meget kuperet terræn - at slæbe afskårne grene hen til et samlingspunkt, 
hvor det vil være muligt for en lastvogn at nå frem. Uden en dispensation vil der 
være risiko for, at skoven tager magten fra grundejerne. 

 
Svar: 
Det kan oplyses, at den eneste dispensationsmulighed er, hvis skovningen på 
ejendommen kan karakteriseres som ”naturplejeaktivitet” . I så fald kan der ef-
ter erhvervsafffaldsreglerne ske afbrænding, forudsat at de sædvanlige af-
standsregler m.v. overholdes.  

 
Det skal således understreges, at der kun i ganske særlige tilfælde vil kunne di-
spenseres, og kun efter en konkret biologisk/naturmæssig vurdering fra kommu-
nen i hvert enkelt tilfælde. Det er således med fuldt overlæg, at loven henfører 
forholdet til reglerne om erhvervsaffald og ikke omtaler muligheden i forhold 
til husholdningsaffaldsreglerne. 

 

Eventuel ansøgning om afbrændingstilladelse sendes til Natur og Miljø.  
 

2. På sidste SOL-møde rejste KSO et ønske om, at de berørte grundejere blev gjort 
direkte opmærksomme på, at Odsherred Forsyning kan yde en betalingsordning 
over 36 mdr. til betaling af tilslutningsafgiften. KSO fik ikke tilsagn på mødet 
om, at det ville ske. Vi fremsætter hermed et konkret forslag om, at der i de 
foldere, som den enkelte grundejer modtager – medtages en sætning nogenlunde 
som følger: ”OF kan i konkrete tilfælde – og efter ansøgning – tilbyde en beta-
lingsordning (rente p.t. x,y pct.) over max. 36 måneder. Det forudsættes, at an-
søgeren kan sandsynliggøre eller dokumentere, at det ikke vil være muligt for 
grundejeren at betale tilslutningsafgiften kontant eller ved et lånearrange-
ment”. 
 
Svar: 
Fra Odsherred Forsyning A/S har vi modtaget følgende svar på problemstillin-
gen: 
Når tilslutningsbidrag for 2011 på kr. 34.137 udsendes, vil der med opkrævnin-
gen blive vejledt i overensstemmelse med nyheden på hjemmesiden den 
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31.05.2011 http://www.odsherredforsyning.dk så kunderne får klar besked og i 
størst mulig grad er selvhjulpne. 

 
Den nøjagtige ordlyd afstemmes med de legale og praktiske krav til betalings-
ordninger i dialog med advokat, revisor, SKAT, KMD og kreditgiver.  
 

3. En del grundejere er overraskede over forløbet omkring Grevinge varmeværk, 
hvor Statsforvaltningen ganske tilsidesatte kommunens og kommunens advokats 
vurderinger. KSOs spørgsmål er, dels om der er klar hjemmel i OFs vedtægter til 
at operere på varmeområdet og gå ind i køb af varmeværker og dels de selskaber 
i OF, som sommerhusejerne er kunder i, berøres økonomisk af de planlagte 
transaktioner? 
 
Svar 
Odsherred Forsyning A/S er et 100 % kommunalt ejet holdingselskab, med dat-
terselskaber, se http://www.odsherredforsyning.dk/page3927.aspx  
 
Sommerhusejere er kunder i Tømning A/S, Spildevand A/S og i Nykøbing også 
Vand A/S. Disse datterselskaber berøres ikke af Odsherred Forsyning A/S og an-
dre datterselskaber under holding selskabet. Årsregnskaber 2010 kan ses her 
http://www.odsherredforsyning.dk/page6136.aspx 
 
Svaret kan eventuelt yderligere uddybes på mødet. 
 

      

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 1. september 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Helge Fredslund, Lars Gudbergsen, Nancy Sørensen 

 
Vedrørende punkterne 1 – 3 blev disse betragtet som besvaret. 
 
Medlemmer af Koordinationsudvalget ønskede desuden følgende spørgsmål drøftet: 
 

1. ”Håndværkerfradraget”, der er vedtaget af Folketinget, men so ikke omfat-
ter sommerhuse 

2. Redningshelikopterordningen – skadestuebehandling 
3. Byggesagsbehandling i relation til tinglyste – privatretlige – deklarationer. 
4. Forslag om oprettelse af en database/fortegnelse over vandløb og dræn i 

sommerhusområderne. 
 
Ad. 4: 
Folketinget vedtog i juni den såkaldte boligjobordning, der giver ejere af helsårs-
boliger fradrag for en del af håndværkerudgifterne til boligrenovering m.v. Ord-
ningen omfatter ikke sommerhuse, hvilket Koordinationsudvalget beklager. Sagen 
blev drøftet på sidste SOL-møde, hvor der opfordredes til at søge at påvirke be-

http://www.odsherredforsyning.dk/
http://www.odsherredforsyning.dk/page3927.aspx
http://www.odsherredforsyning.dk/page6136.aspx
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slutningstagerne gennem medlemmernes egne organisationer til at udvide ordnin-
gen.  
Det kan oplyses, at Odsherred Kommune helhjertet støtter en udvidelse, og at 
kommunen har rettet henvendelse herom til Regering og Folketing. 
Også denne sag står dog i bero til efter valget 15/9-2011. 
 
 
Ad. 5: 
Redningshelikopterordningen, der delvist er finansieret at Tryg-fonden, ophører 
med udgangen af april 2012. Dens videreførelse er uafklaret, og skal i givet fald 
besluttes i Region Sjælland. Kommunen presser på for en afklaring. 
  
Skadeklinikken i Nykøbing Sj. er åben i dagtimerne i sommerperioden. 
Koordinationsudvalget udtrykte bekymring over, at man fremover skal ”ringe til 
skadestuen”, før man kan komme til behandling.  
Det kan oplyses, at det er korrekt, at man fra 3. oktober 2011 skal ringe til akutte-
lefonen, for at blive visiteret til skadestue/skadeklinik behandling. Telefonnr. er 
70 15 07 08. Se endvidere 
http://www.regionsjaelland.dk/holbaeksygehus/afdelinger/Akutafdeling/Sider/defa
ult.aspx 
 
Efter en drøftelse omkring Sundhedsklinikken i Nykøbing blev det besluttet, at vi 
vil forsøge at afholde næste møde (15. december 2011) på Sundhedscentret, og få 
en guidet tur sammen med centrets chef Thorkild Christensen. 
 
Ad. 6: 
Afledt af en konkret sag, som Natur og Miljø undersøger nærmere, blev der spurgt, 
om man ikke fremover kan tage hensyn til de deklarationer, der er tinglyst på den 
enkelte ejendom, således at fejlagtige byggetilladelser ikke udstedes. 
 
Det blev præciseret, at kommunen i forbindelse med sin sagsbehandling ikke har 
forpligtelse til at påse, at eventuelle privatretlige servitutter og deklarationer 
overholdes. Årsagen hertil er, at kommunen ikke har påtaleret over for eventuelle 
overtrædelser. Ejendom og Byggeri har således kun pligt til at påse at byggelov-
givningen ikke overtrædes. 
 
 
I forbindelse med denne drøftelse gjorde Natur og Miljø opmærksom på, at der fra 
1. juli 2011 ikke længere er anmeldelsespligt for byggerier under 10 m2 til kommu-
nen. Dette vil give problemer i forhold til naturbeskyttelseslovens bygge- og be-
skyttelseslinjer der kræver særskilt dispensation. Det drejer sig om beskyttelses-
linjer omkring søer og åer (vandløb), skovbyggelinjer og beskyttelseslinjer omkring 
fortidsminder og kirker. Se naturbeskyttelseslovens § 16-19 på linket: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127104 
 
Natur og Miljø opfordrer til, at indberette eventuelle byggerier, der overtræder 
disse bestemmelser, benyt evt. hjemmesidens ”giv os et praj”: 
http://www.odsherred.dk/page29.aspx?searchquery=giv%20os%20et%20praj 
 

http://www.regionsjaelland.dk/holbaeksygehus/afdelinger/Akutafdeling/Sider/default.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/holbaeksygehus/afdelinger/Akutafdeling/Sider/default.aspx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127104
http://www.odsherred.dk/page29.aspx?searchquery=giv%20os%20et%20praj
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Ad. 7: 
I forbindelse med såvel den igangværende kloakering af sommerhusområderne som 
den ekstreme nedbør, der de senere år har givet store problemer, er det sat i reli-
ef, at kommunen ikke ligger inde med fyldestgørende fortegnelser over dræn og 
private vandløb. 
 
Koordinationsudvalget foreslår derfor, at der i kommunen oprettes et register el-
ler lignende, hvor sommerhusejerne på frivillig basis kan indberette oplysninger 
om dræn m.v. Koordinationsudvalget vil gerne medvirke til, at et sådant register 
kan etableres. 
 
Natur og Miljø vil undersøge, om der er ressourcer i kommunen til at påtage sig en 
opgave af denne art og omfang, og vender tilbage på næste møde herom. 
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25. Nyt fra medlemmernes deltagelse i møder og arangementer 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-201620 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Fast punkt på dagsordenen 
 
Sagsfremstilling 
      

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 1. september 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Helge Fredslund, Lars Gudbergsen, Nancy Sørensen 

 
Intet. 
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26. Eventuelt 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-201767 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 1. september 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Helge Fredslund, Lars Gudbergsen, Nancy Sørensen 

 
Koordinationsudvalgets formand orienterede om en problemstilling vedrørende ud-
kørsel fra Ahornvej til Høve Stræde, hvor oversigtforholdene på grund af høj græs-
vækst kombineret med niveauforskelle gør udkørsel ekstrem farlig og har kostet 
flere alvorlige færdselsuheld. 
Sagen har været forelagt ejeren af området, som har givet tilladelse til nødtørftig 
rydning af en del af opvæksten ved sommerhusejernes foranstaltning. Koordinati-
onsudvalget mener, at der bør findes en anden og mere permanent løsning. 
SOLs formand lovede at tage spørgsmålet med på førstkommende møde i Færdsels-
sikkerhedsudvalget, som forventes afholdt inden udgangen af september måned 
(2011). 
 
 
Der har været iværksat forsøg med midlertidig hastighedsbegrænsning på Gniben 
over sommeren. Forsøget skulle evalueres nu, men dette er desværre ikke muligt, 
da kommunens måleudstyr på stedet har været defekt. Dette beklages af såvel 
kommunen som Koordinationsudvalget. 
 


