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17. Godkendelse af dagsorden 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-225022 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 27. september 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Doris Nellemann, Ole Aktor Nielsen 

 
 Ole Aktor er udtrådt som repræsentant for Koordinationsudvalget, i stedet indtræder 
Carl Erik Nielsen, der dog ikke var til stede på mødet. 
 
På næste møde skal der medtages et punkt vedrørende offentlighedens adgang til natu-
ren, herunder strande. 
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18. Godkendelse af referat fra møde den 14. juni 2012 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-225071 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
      

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 27. september 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Doris Nellemann, Ole Aktor Nielsen 

 
Godkendt. 
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19. Nyt fra Miljø- og Klimaudvalget 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-225074 Initialer: EFR Åbent 

 
Sagens opståen 
Fast punkt på dagsordenen 
 
Sagsfremstilling 
Formanden orienterer 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 27. september 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Doris Nellemann, Ole Aktor Nielsen 

 

 Budget er på vej til anden behandling. Bortset fra en generel besparelse på køb 
af varer og tjenesteydelser, er der ikke nogen nævneværdige besparelser på Mil-
jø- og klimaudvalgets budget.  

 Vej og Park skal markedsprøves inden 2014 

 Det blev meddelt, at sekretærposten i SOL fremover varetages af fagleder Tho-
mas Klint Martinsen, idet Erik Frandsen på grund af organisationsændringer er 
overgået til andre opgaver. 
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20. Evaluering af møde med sommerhusgrundejerne 11/8-2012 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-225351 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Den 11. august 2012 afholdt Odsherred Kommune det årlige stormøde for sommerhus-
grundejerforeningerne i Vig Forsamlingshus. 
 
Sagsfremstilling 
Mødets forløb og emner evalueres. 
 
Der er fra Koordinationsudvalgets side rejst en vis utilfredshed med det journalistiske 
referat, som er lagt på kommunens hjemmeside. 
Det kan oplyses, at der også ligger et internt referat fra mødet, der måske er mere ud-
dybende på en række punkter. Dette ligger under linket: 
http://www.odsherred.dk/lib/file.aspx?fileID=8015&target=blank 
  
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller sagen til drøftelse 
 
      

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 27. september 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Doris Nellemann, Ole Aktor Nielsen 

 
Sagen blev drøftet.  
Forskellige ønsker og kommentarer blev fremsat: 
 

 Der ønskes ikke ændringer på formen af mødet. 

 Der blev opfordret til, at det mere omfattende referat bliver lavet hvert år 
og lægges på hjemmesiden. 

 Der var ønske om, at det journalistiske referat skal være mere udtømmende 
og at ros og ris skal fremhæves. 

 Derfor: "KSO fandt det overraskende, at politiet - efter udsendelsen af pje-
cen med opfordring til at anmelde af indbrud - fortsat ikke har til hensigt at 
køre ud til indbrud, når disse anmeldes. KSO fandt det også ærgerligt, at 
sommerhusejerne og andre beboere må afvente yderligere nogle år før mo-
bil- og netdækningen er tilfredsstillende. Denne situation modvirker jo 
kommunens bestræbelser på at gøre Odsherred til et attraktivt sted at bo." 

 Nødtelefoner fjernes fra strandene efterhånden som de bliver defekte. Det 
er forventet, at de fleste har en mobiltelefon og dette dækker behovet. 

 Ønske om at få oplyst, hvor nødtelefonerne er opstillet. 
 

http://www.odsherred.dk/lib/file.aspx?fileID=8015&target=blank
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21. Orientering fra møde med skorstensfejerne 27. september 2012 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-225367 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
På opfordring fra Koordinationsudvalget er der afholdt møde d.d. med skorstensfejer-
mestrene i Odsherred.      
 
Sagsfremstilling 
Formanden for Koordinationsudvalget giver en orientering om mødets forløb. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning. 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 27. september 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Doris Nellemann, Ole Aktor Nielsen 

 
Koordinationsudvalgets formand Hans Glendrup orienterede om mødet, og om 
hvordan skorstensfejernes arbejde udføres. 
Det blev aftalt, at centerchef Gitte Jørgensen Ejendom og Byggeri laver oplysnings-
materiale omkring skorstensfejerordningen. 
 
Vedlagt referat fra mødet. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
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22. Diverse punkter fra KSO 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-225393 Initialer: EFR Åbent 

 
 
Sagens opståen 
Koordinationsudvalget har fremsendt en række spørgsmål og kommentarer. 
 
Sagsfremstilling 
 
Klimatilpasning 
SOL-formanden har tidligere oplyst, at hun vil vende tilbage med information omkring 
emnet ”Klimatilpasning” 
 
Der vil blive givet en orientering på mødet. 
 
Sandfangsbrønde 
På sidste SOL-møde blev der givet tilsagn om, at man ville undersøge sagen og foretage 
besigtigelse. 
 
Der vil blive givet et orientering på mødet. 
 
Skiltekampagne 
KSO har tidligere – med beskeden effekt – fremført sager om mulig ulovlig skiltning. KSO 
ønsker gerne en kort orientering om den ”skiltekampagne”, som kommunen 
gennemfører i efteråret 2012. 
 
Svar: Miljø- og klimaudvalget har besluttet, at der iværksættes en kampagne, der 
omfatter såvel reklameskiltning i det åbne land som ulovlig skiltning i sommer-
husområder m.v. 
Kampagnen, som endnu ikke er fastlagt i detaljer, vil bestå af to dele, en 
oplysningskampagne om reglerne for skiltning med en ”frit lejde” periode, hvor 
ulovlige skilte kan fjernes, og – formentlig hen på foråret 2013 – en myndigheds 
periode, hvor man med lovgivningen i hånden vil påbyde fjernelse af de 
tilbageværende ulovlige skilte.  
 
Tang på strandene 
Adskillige grundejerforeninger har peget på, at der er store mængder af tang på 
strandene. De peger samtidigt på, at både sommerhusbeboere og turister kan tænkes at 
nedprioritere ophold i Odsherred, såfremt man til stadighed oplever disse mængder af 
tang, som ikke er lugtfri. 
 
Hvad er kommunens nugældende politik på området? 

Svar: Odsherred har 157 km kyststrækning med mange gode badestrande. Seks af de of-
fentlige strande har bl.a. fået tildelt Blå flag, som gives til strande med høj vandkvali-
tet, tydelig miljøinformation, gode udenoms faciliteter samt fokus på badesikkerhed. 
Læs mere om dette her: www.odsherred.dk/blaaflag 

http://www.odsherred.dk/blaaflag
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De strande - hvor der er prioriteret strandrensning efter behov - er dér, hvor vi har blå 
flag og som bliver mest benyttet. Netop for at sikre, at de mange får en god badeople-
velse i Odsherred som muligt. 
 
SEAS-NVE 
Det fremgår af lokalpressen, at 13 kommuner på Sjælland har indgået en 3-årig aftale 
med SEAS-NVE om levering af el. Odsherred kommune deltager angiveligt fra 2014. 
Som bekendt er SEAS-NVE et af det dyreste el-selskaber – vistnok i hele Europa, og som-
merhusejerne er selvsagt interesserede i, at denne situation ændrer sig. Vil det være 
muligt for offentligheden at få indsigt i den nævnte aftale – eller er den hemmelig?? 
 
Svar: Odsherred Kommune indtræder først i den nye aftale fra 2014, da vi har en fast-
prisaftale med SEAS, som løber til og med 2013. 
 
Den nye aftale er sammensat af 2 aftaler: 
 
En portefølgeforvalter, som skal sikre at vi altid får strømmen billigst muligt (køber 
strømmen til os på børsen i Oslo). Og 
En fysisk leverandør, hvor 3 store selskaber gav pris – og hvor SEAS-NVE var den billig-
ste. 
Portefølgeforvalteren blev valgt efter udbud, og det blev Bergen Energi. 
Vi har altså forsøgt i fællesskab at få den billigste strøm – indkøbt på – udbudsretsligt – 
lovlig vis. 
 
Færdselssikkerhedsudvalget 
Efter det oplyste har kommunens færdselssikkerhedsudvalg afholdt møde i slutningen af 
august og herunder drøftet mulighederne for at tage initiativer til forbedring af 
sikkerheden. Det gælder ikke mindst trafikken på Høve Stræde. Også lokalpressen har 
omtalt sagen. Kan der oplyses noget om konkrete initiativer? KSO ønsker også at pege på 
behovet for hastighedsbegrænsninger på Rørvigvej – vejen fra Nykøbing til Rørvig. 
 
Der vil blive givet en uddybning fra Færdselssikkerhedsudvalgets møde. Referatet 
ligger på hjemmesiden under linket: 
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=meetings
&CommeteeId=36 
 
Henstilling af containere og campingvogne på sommerhusgrunde. 
Kommunen har ved flere lejligheder – bl.a. på Vigmødet – oplyst, at kommunen ikke har 
hjemmel til at kræve containere og ikke-registrerede campingvogne fjernet fra 
grundene. Årsagen oplyses at være, at der er sket ændringer i regelsættet, således at 
containere og campingvogne nu må anses for at være lovlige mindre bygninger. 
 
KSO ønsker gerne at få oplyst, hvilke præcise bestemmelser, der giver anledning til 
denne ”fortolkning”.  En umiddelbar læsning af Bygningsreglement 2010 synes at 
indikere, at undtagelserne kun omfatter garager, carporte, udhuse, drivhuse, 
overdækkede terrasser og lignende bygninger. 
 
KSO er bekendt med, at der i andre ”sommerhuskommuner” er medtaget bestemmelser 
i lokalplanerne af følgende indhold: ”Inden for lokalplanens område må der ikke 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=meetings&CommeteeId=36
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=meetings&CommeteeId=36
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hensættes nogen form for uindregistrerede køretøjer, campingvogne, kølbåde, større 
motorbåde, skurvogne, containere, entreprenørmateriel o. lign.” 
 
Svar: Ejendom og Byggeri bekræfter den tolkning af reglerne, som også blev givet på 
grundejerforeningsmødet i Vig:  
 
Som nævnt ovenfor, vil der i områder, som ikke er omfattet af en lokalplan - og det er 
de fleste af sommerhusområderne - ikke kunne skrides ind, hvis der henstilles 
containere på ejendommen og denne af ejeren anvendes som ”udhus”.  
 
Det stiller sig lidt mere usikkert med hensyn til campingvogne, der som et minimum 
skal opfylde byggelovgivningens regler for fastgørelse m.v. (så de ikke blæser væk i 
stormvejr). 
 
Årsagen til, at dette kan lade sig gøre er, at der ikke er krav til de materialer m.v. et 
udhus skal opføres i. Dette tolkes altså således, at også stålcontainere og 
campingvogne kan betegnes som udhuse, hvis de bruges som sådan. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning. 
      

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 27. september 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Doris Nellemann, Ole Aktor Nielsen 

 

 Klimatilpasning 
o Der ligger et krav til kommunerne om, at der skal laves en plan for 

klimatilpasning inden udgangen af 2013. De indledende møder til det-
te er startet. 

 Sandfangsbrønde vil ikke blive etableret ved Lynghusvej, da det ikke er et 
oplagt sted at sætte dem. 
 

 Skiltekampagnen dækker alle ulovlige skilte.  
o  

 Rydning af tang på standene 
I forbindelse med tangrensning er arbejdet som følger: 

 Tangen fjernes fra stranden og lægges op bag denne. 
 Der udtages prøver fra denne bunke 
 Hvis tangen lever op til kravene, vil den derefter blive kørt ud 

som gødning på marker 

  
 Koordinationsudvalget udtrykte et kraftigt ønske om, at der 

bliver renset yderligere på strandene, så det ikke kun er 
strande med blå flag, men også andre offentlige strande.  
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Blå Flag Strande i Odsherred kan findes på følgende Link: 
 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=da&msa=0&msid=1121
14524552304849462.000469dc422f066362f36&ll=55.889176,11.549
377&spn=0.44668,1.062927&z=9&source=embed 
 

 Koordinationsudvalget ønsker en yderligere fokus på lige nøjagtig krydset 
ved Spar og Lyngkroen i forhold til hastighed på Rørvigvej. 
 

 Ønske om at få resultatet fra Gnibenvej, når disse foreligger – test af byzo-
ne 
 

 KSO stod uforstående over for, at det med de nye bestemmelser er lovligt at 
opstille campingvogne og containere på grundene og spurgte, hvorledes 
denne fortolkning var opstået. Torben Greve oplyste, at en række ansvarli-
ge medarbejdere fra en række kommuner havde sat sig sammen og var nået 
frem til denne fortolkning.  
 
 KSO tilkendegav, at man vil overveje at spørge centrale instanser, hvorvidt 
denne fortolkning er korrekt." 

 Orientering i øvrigt taget til efterrretning. 
 
  

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=da&msa=0&msid=112114524552304849462.000469dc422f066362f36&ll=55.889176,11.549377&spn=0.44668,1.062927&z=9&source=embed
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=da&msa=0&msid=112114524552304849462.000469dc422f066362f36&ll=55.889176,11.549377&spn=0.44668,1.062927&z=9&source=embed
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=da&msa=0&msid=112114524552304849462.000469dc422f066362f36&ll=55.889176,11.549377&spn=0.44668,1.062927&z=9&source=embed
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23. Eventuelt 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-229212 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
      
      

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 
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Fraværende: Doris Nellemann, Ole Aktor Nielsen 

 
Spørgsmål om vintertjeneste i sommerhusområde.  
Der foreligger ikke noget ønske om på nuværende tidspunkt, at sommerhusejerne 
skal rydde sne. 
 
Der bør ikke fremover henvises til COWI med hensyn til kort over vandløb, da det 
er meget begrænset, hvad de har, og hvad man får. 
 


