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1. Godkendelse af dagsorden 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-81081 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
      
 
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 29. marts 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Annelis Stamm, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Peter Post Hansen 

 
For Fritz Løvschall mødte Laila Møller. 
Der ønskes indsat et ekstra punkt under punkt 8.vedrørende Landliggeren. 
 
Det tilføjes et temapunkt herunder, politiets orienterer. 
 
Dagsordenen godkendt. 
 
Temadrøftelse og orientering. 
 
Vicepolitikommisærerne Søren Højsgaard og John Jensen, Midt- og Vestsjællands Po-
liti orienterede om en forstærket indsats mod indbrud i sommerhusene, som politiet 
og Odsherred Kommune er gået sammen om. 
Det blev understreget, at det først og fremmest er tip fra de fastboende i sommer-
husene, der kan lede politiet til opklaring. Ligeledes vil tip om hælervirksomhed, 
tilbud om billige køb etc. være meget velkomne.  
Endelig opfordredes sommerhusejerne til – når de er i sommerhusene at holde godt 
øje med omgivelserne.Hellere ringe én gang for meget end en gang for lidt. 
 
Der er lavet en pressemeddelelse (som vedlægges) og en pjece er under udarbejdel-
se. Den vil bl.a. blive sendt til de fastboende. 
 
SOL kvitterede med at rose initiativet. Det blev foreslået, at emnet tages med på 
augustmødet. Politiet stiller meget gerne op.  
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2. Godkendelse af referat fra møde 15. december 2011 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-81084 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
      
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 29. marts 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Annelis Stamm, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Peter Post Hansen 

 
Godkendt. 
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3. Nyt fra Miljø- og klimaudvalget 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-81161 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Fast punkt på dagsordenen. 
 
Sagsfremstilling 
Formanden orienterer. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning. 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 29. marts 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Annelis Stamm, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Peter Post Hansen 

 
Næstformanden orienterede: 
 

 Kommunens CO2 regnskab for 2011 bliver færdigt i marts. 

 Fa. ”Better Place” vil opstille et antal ladestandere til el-biler i Odsherred. 

 Der laves en brochure til sommerhusejerne om klimatilpasninger. Klimakoordi-
nator Karina Kragh er kontaktperson. 

 Klimaaftalen med Danmarks Naturfredningsforening forsøges overholdt. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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4. Frikommuneforsøget - en status 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-81169 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget ønsker en status på forsøget. 
 
Sagsfremstilling 

KSO er informeret om, at Odsherred Kommune har fået godkendt en række an-
søgninger, og at der ikke er taget stilling til de ansøgninger, som kræver lovæn-
dringer. Det gælder bl.a. forslaget om en afgift fra sommerhusejerne til udvik-
ling af turismen. 
Foreligger der nye oplysninger omkring ansøgningerne? 

 
Der vil blive givet en orientering på mødet. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning. 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 29. marts 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Annelis Stamm, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Peter Post Hansen 

 
Direktør Torben Greve orienterede: 
Der er endnu ingen svar fra Indenrigsministeriet vedrørende de 200 kr., som kom-
munen har foreslået at pålægge sommerhusejerne. 
 
KSOs formand var en smule ærgerlig over, at det af Landliggeren fremgår, at de 
200 kr. næsten er en kendsgerning. 
 
Det blev påpeget, at Turistkontoret fortsat er lukket 3 ud af 5 dage i Påsken. 
Det er efterfølgende oplyst, at turistkontoret i 2013 vil have følgende åbningstider 
i påsken: 
Skærtorsdag, 11 - 14  
Langfredag: 11 - 14  
Påskelørdag: 9 - 15 
 
Det blev oplyst, at det p.t. arbejdes med trafikplanlægning bredt i Odsherred 
Der vil komme en workshop i maj måned, hvortil Koordinationsudvalget bliver invi-
teret. 
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5. Jyderup Skov - Region Sjællands Råstofplan 2012-2023 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-81226 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget har indsendt nedenstående:      
 
Sagsfremstilling 

KSO er bekendt med, at kommunen har sendt eller er på vej til at sende et hø-
ringssvar til Region Sjællands ”Forslag til Råstofplan 2012 – 2023”. Indholdet er 
angiveligt, at kommunen opfordrer Regionen til at tage Jyderup Skov ud af pla-
nen som graveområde. 
Det er klart, at KSO er meget tilfreds med denne udvikling – set på baggrund af 

den meget betydelige modstand, som grundejerne i naboområderne har rejst.  
 
Vi ønsker dog gerne oplyst, om der efter kommunens opfattelse er mulig-
hed/risiko for, at andre instanser i den yderste konsekvens kan gennemføre en 
udgravning mod kommunens ønsker. 
 
Der vil blive orienteret om kommunens høringssvar på mødet. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning. 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 29. marts 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Annelis Stamm, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Peter Post Hansen 

 
KSOs formand uddybede sit indlæg og udtrykte tilfredshed med kommunens hø-
ringssvar, der vedlægges. 
 
For så vidt angår KSOs spørgsmål, nemlig om kommunen kan nægte at give en gra-
vetilladelse, hvis regionen ikke ændrer forslaget til råstofplan, kan oplyses følgen-

de: 

 

I vejledningen til råstofloven fremgår, at  

 

"Kommunalbestyrelsen er i sin planlægning, administration og behandling af an-
søgninger om tilladelse til råstofindvinding bundet af råstofplanen. 
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Det betyder, at kommunalbestyrelsen som udgangspunkt skal give råstoftilladel-
se til ansøgning om erhvervsmæssig råstoftilladelse inden for de i råstofplanen 
udlagte graveområder." 
 
I praksis kan Byrådet således kun meddele afslag på ansøgning om råstofindvinding 
i et graveområde, hvis der er saglige argumenter for et afslag. 
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6. Kloakering og Odsherred Tømning A/S 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-81280 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget har indsendt nedenstående:      
 
Sagsfremstilling 

Statsforvaltningen Sjællands kendelse af 24. januar 2012 vedrørende lovlighe-
den af kloakeringsplanerne i Odsherred. 
Kendelsen, der er baseret på en klage fra Fritidshusejernes Landsforening fra 10. 
januar 2011, er på 8 sider og konkluderer, at der ikke er foretaget dispositioner, 
som giver Statsforvaltningen anledning til kritik.  

KSO ønsker at høre, om kommunen har bemærkninger til kendelsen. 
 
Brugerindflydelse i Forsyningsselskaberne – Odsherred Tømning A/S er undtaget. 
Som tidligere meddelt, finder KSO det urimeligt, at Tømningsselskaber ikke be-
tragtes som vandselskaber og derfor ikke bliver omfattet af (de kommende) reg-
ler om brugerindflydelse – med deraf følgende adgang til at vælge bestyrelses-
medlemmer.  
Vi har dog selvsagt ingen kritik af, at kommunen følger de centralt givne for-
skrifter fra Naturstyrelsen, Miljøministeriet. 
 
KSO finder dog Naturstyrelsens hjemmel tvivlsom, og vi har derfor klaget til om-
budsmanden, som med kort varsel svarer, at han ikke kan behandle klagen, idet 
den ”handling”, vi klager over (udelukkelse af tømningsselskabet), ikke er gen-
nemført endnu. Først når det er sket, vil han kunne tage sagen op. 
 
Sagen fremlægges til orientering for kommunen. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller sagen til drøftelse og orientering. 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 29. marts 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Annelis Stamm, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Peter Post Hansen 

 
Orienteringen taget til efterretning. 
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7. Skorstensfejning i sommerhusområderne 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-81367 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Fra Koordinationsudvalget har vi modtaget nedenstående: 
 
Sagsfremstilling 

”Der er åbenbart ganske mange grundejere, som ikke får fejet deres skorsten. 
Muligvis fordi skorstensfejeren ikke dukker op eller ikke kan komme ind i huset.  
 
Der lægges kun sjældent en seddel ind i huset, hvis adgang ikke har været mu-
lig. Det forekommer betænkeligt, hvis denne situation ikke ændres. Vi hører om 

brande opstået i skorstene.  
Kunne skorstensfejeren forpligtes til at offentliggøre en plan for besøg i de for-
skellige geografiske områder. 
Indgår der en form for kvalitetskontrol i de kontrakter, som kommunen indgår 
med skorstensfejerfirmaer? 
 
Kan kommunen tage initiativer til forbedringer på hele dette område?” 
 
Sagen – der ikke er ny – er blevet forelagt Center for Ejendom og Byggeri. Centret fore-
slår, at der indledes en dialog mellem repræsentanter for Koordinationsudvalget og 
skorstensfejerfirmaerne. Der kunne her gives en orientering om firmaernes praksis for 
arbejdet og eventuelt drøftes konkrete klagepunkter og tiltag til afhjælpning af pro-
blemer. Ejendom og Byggeri formidler gerne en sådan dialog iværksat. 
 
Ejendom og Byggeri skal derfor forespørge, om Koordinationsudvalget kunne være inte-
resseret i et sådant tiltag. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller sagen til drøftelse. 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 29. marts 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Annelis Stamm, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Peter Post Hansen 

 
Centerchef Gitte Jørgensen, Ejendom og Byggeri, orienterede om forholdet mellem 
skorstensfejer og skorstensejer. Dette er et privatretligt forhold og kommunen 
uvedkommende. 
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Kommunens forpligtelse ligger i, at man skal påse, at de lovpligtige tilsyn udføres, 
herunder de lovpligtige oliefyrstilsyn. 
 
Koordinationsudvalget undrer sig over forholdene men ser gerne et dialogmøde. På 
spørgsmålet om, hvorvidt kommunen har pligt til at opkræve skorstensfejerbidrag 
er svaret nej, det er op til kommunalbestyrelsen (Byrådet) at beslutte, om kommu-
nen skal stille denne facilitet til rådighed. 
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8. Diverse punkter fra KSO 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-81438 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget har indsendt en række spørgsmål og kommentarer.      
 
Sagsfremstilling 
 

1. Afvanding af Hov Vig. 

a. KSO konstaterer, at planerne om afvanding går fremad – og vi ønsker 
herunder at kvittere for Miljø- og Klimaudvalgets og Byrådets ind-
sats for at udvide lånerammen til de fortsatte undersøgelser og mil-
jøvurderinger. 

 
2. Ringe dækning for anvendelse af mobiltelefoner i Odsherred. 

a. Dette problem var fremme på sidste møde – og kommunen oplyste, 
at en undersøgelse omkring problemerne var under udarbejdelse. 
Er det noget nyt?  Og kan kommunen selv tage initiativer for at for-
bedre forholdene – herunder fastsætte attraktive priser for anven-
delse af kommunens grundarealer til sendemaster??  

b. Der er givetvis mange sommerhusejere, som ikke (mere) har fastte-

lefon – og som er afhængige af mobiltelefonen i nødstilfælde. 
 

3. Kæmpefærge til Molslinjen – kan trafikforhold forbedres? 

a. Der er præsenteret planer, der indebærer, at rederiet vil indsætte 
en dobbelt så stor færge som i øjeblikket – og med mulighed for at 
overføre tunge køretøjer.  

b. Gør kommunen sig overvejelser omkring de trafikale problemer, det-
te kan medføre?  Kunne der f.eks. etableres busholdepladser eller 
flere cykelstier? 

 
4. Ambulancetjenesten – paramediciner eller læger? 

Sommerhusejerne har med bekymring konstateret, at Region Sjæl-
land er den eneste region, som ikke har lægeambulancer, men ale-
ne paramedicinere i ambulancerne. 
Senest er der fra lægeside fremkommet alvorlig kritik af ordningen 
og herunder beretninger om situationer (utilsigtede hændelser), 
hvor patienter er kommet ud for ulykker, som kunne være håndte-
ret langt bedre, hvis der havde været en læge med. 

 
Har kommunen taget den nuværende tilstand til efterretning, eller 
vil man via Regionsrådet prøve at få ændret den nu valgte model?? 
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5. Vandløb og dræn 

På SOL-møder har vi drøftet mulighederne for at få registreret vandløb og 
dræn. Kommunen lovede på sidste møde at vende tilbage. Det er afgøren-
de vigtigt for grundejerne at vide, hvilke forpligtelser de har i forhold til et 
konkret vandløb/dræn – og herunder holde kommunen op på ansvaret for 
at foretage tilsyn m.v. 

 
Natur, Miljø og Trafik har udarbejdet en skitse til en lille folder omkring 
registreringen. Den er endnu ikke færdigredigeret, men vil blive det sna-
rest, hvorefter den også vil være at finde på kommunens hjemmeside. 

 
Sandfangsbrønde ved Lynghusvej. 
På sidste møde blev der rejst spørgsmål om 2 sandfangsbrønde, som skulle 
være lovet anlagt af en medarbejder ved kommunen. 
Natur, Miljø og Trafik har forsøgt finde denne medarbejder, men uden 
held. 
Efter det oplyste er der en sandfangsbrønd på stedet, men vandproble-
merne opstår primært i baglandet, hvor de private husejere ikke har op-
renset dræn og grøfter. 

 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller punktet til drøftelse. 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 29. marts 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Annelis Stamm, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Peter Post Hansen 

 
Ad1 
8. marts 2012 var der møde med Odsherreds Forsyning 
26. marts 2012 var der møde i Styregruppen. 
Plan er under udarbejdelse. 
 
Ad 2 
Torben Greve oplyste, at der ikke hidtil har været problemer med opstilling af te-
lemaster.  
Kommunen prøver at fastholde teleselskaberne på at skabe en bedre dækning. Et 
nyt statsligt udbud hjælper ikke Odsherred. Der arbejdes videre. 
 
Ad. 3.  
Det blev oplyst, at SAGT har skrevet til Vejdirektoratet, men ikke modtaget svar. 
Torben Greve oplyste, at man har forsøgt at påvirke Vejdirektoratet hen mod en 
3-sporet vej helt ud til Sjællands Odde, hidtil uden held. 
 
Ad 4 
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Generelt er der flere redningskøretøjer til rådighed, når det ikke er læger, der be-
mander dem. 
Helge Fredslund rejste spørgsmålet om en evaluering af ordningen med paramedi-
cinere. 
Gitte Hededam spurgte, om de kurser redderne gennemgår, er gode nok, og opfor-
drede i øvrigt til, at man i størst muligt omfang bruger skadeklinikken i Nykøbing i 
sommerperioden. 
 
Ad 5 
Brochureudkast blev omdelt. Der arbejdes videre med det, og en færdig brochure 
forventes udsendt inden sommerferien. 
 
Ad 6 
Ekstra punkt – Landliggeren vil fremover blive sendt til sommerhusadressen. 
Koordinationsudvalget udtrykte utilfredshed med denne ordning og påpegede, at 
de sommerhusejere, der har frabedt sig reklameaviser, så ikke får Landliggeren. 
 
Der blev spurgt, hvorfor der kun er et oplag på 22.500, når der 26.000 sommerhu-
se? 
 
Det er Visit Odsherred, der forestår distributionen af Landliggeren. Efter fore-
spørgsel skal vi henvise til http://www.landliggeren.dk/index.php?q=node/642 ,  
hvoraf det bl.a. fremgår, at en fortsat levering til sommerhusejernes hjemadresser 
vil betyde en merudgift på ca. 200.000 kr. om året. 

http://www.landliggeren.dk/index.php?q=node/642
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9. Eventuelt 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-81479 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
 

 Meddelelse om skift af formand i de mange grundejerforeninger bedes sendt til 
Marianne Foglmann, Ejendom og Byggeri mf@odsherred.dk. Vi har konstateret en 
del forkerte adressater og skal derfor bede om at man fremsender de korrekte 
data til ovennævnte. 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 29. marts 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Annelis Stamm, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Peter Post Hansen 

 
Der blev orienteret om følgende: 
 

 ”Adoptér en gravhøj” et projekt om borgerinddragelse i plejen af fortidsminder. 
 

 En Nikkende Kobjælde-kampagne   
Natur, Miljø og Trafik vil lancere en kampagne, hvor vi prøver at få borger-
ne med til at fastlægge udbredelsen af kommunens ansvarsart, Nikkende 
Kobjælde. Kampagnen skydes i gang St. Bededag og løber en måned deref-
ter. 
 

 Der afholdes en workshop i Ejendom og Byggeri torsdag den 26. april 2012 ved-
rørende ”den gode byggeansøgning” se mere på http://intranet.odsherred.dk/ 

 

 Omtale af en påtænkt reduktion af rute 555/666 
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