
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 
SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 

2013 
 

 

Dato 28. februar 2013 

Tidspunkt 16:00 

Sted Administrationscentret Fårevejle, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle 
- Mødelokale 1+2 

Til stede Rudy Rune, Helge Fredslund, Nancy H. K. Sørensen, Kirsten 
Laage-Petersen, Peter Post Hansen, Hanne Holdt Hansen, 
Thomas Klint Martinsen, Leila Møller 

Fraværende Finn Hallberg, Annelis Stamm, Gitte Hededam, Jørgen Revsbech 
Hansen, Doris Nellemann, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt 



 
 

 
 
 

SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2013 den 28. februar 2013 Side nr. 1 

  

 

 
 
 

 
 
 

 

SOL Sommerhusrådet for 
Odsherreds Landliggere 2013 

ODSHERRED KOMMUNE 

 
Indholdsfortegnelse 
 
 

Underskriftsark ........................................................................................... 2 

1. Godkendelse af dagsorden....................................................................... 3 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 13. december 2012.......................... 4 

3. Nyt fra Miljø- og Klimaudvalget................................................................. 5 

4. Diverse punkter fra KSO ......................................................................... 7 

5. Endelig fastlæggelse af SOL-møderne 2013 ................................................. 10 

6. Eventuelt ......................................................................................... 11 

7. Kommunens aftaler med skorstensfejerfirmaerne ......................................... 12 

Samlet bilagsliste ........................................................................................ i 

 

  



 
 

 
 

SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2013 den 28. februar 2013 Side nr. 2 

  

 

 
 

 
 
 

 

SOL Sommerhusrådet for 
Odsherreds Landliggere 2013 

ODSHERRED KOMMUNE 

 

Underskriftsark 
 

Rudy Rune  

Finn Hallberg  

Annelis Stamm  

Gitte Hededam  

Helge Fredslund  

Jørgen Revsbech Hansen  

Nancy H. K. Sørensen  

Doris Nellemann  

Kirsten Laage-Petersen  

Peter Post Hansen  

Hanne Holdt Hansen  

Lars Gudbergsen  

Lennart Berendt  

Thomas Klint Martinsen  

Leila Møller  

 
 
 
 Protokolfører: 
 
 
 __________________________ 
 
 Dato: 
 
 __________________________  



 
 

 
 

SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2013 den 28. februar 2013 Side nr. 3 

  

 

 
 

 
 
 

 

SOL Sommerhusrådet for 
Odsherreds Landliggere 2013 

ODSHERRED KOMMUNE 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Sag 306-2013-7367 Dok. 306-2013-55456 Initialer: LIT Åbent 
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Godkendt. 
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 13. december 2012 
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3. Nyt fra Miljø- og Klimaudvalget 

Sag 306-2013-7367 Dok. 306-2013-55830 Initialer: LIT 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 2013 

Dato: 28. februar 2013 Sted: Administrationscentret Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle - 
Mødelokale 1+2 

Fraværende: Annelis Stamm, Doris Nellemann, Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen 
Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt 

 
Der er frigivet 1.3 mio. kr. i anlægsmidler til naturpleje. Det drejer sig bl.a. om: 
 

 bekæmpelse af Rosa Rugosa (hybenrose) på kysterne 

 registrering af naturværdier i forbindelse med udarbejdelse af Naturkvalitets-
plan 

 støtte til små borgerprojekter 

 opsætning af hegn for afgræsning af overdrev, enge mv. 

 udarbejdelse af plejeplaner 

 formidling af fortidsminder 

 reetablering af Tangmoserenden 
 
Anlægsmidler til havneområdet på 2,438 mio. kr. 
 
Odden havn 

 udskiftning af anoder på jernspunsvæg øst for auktionshal 

 nyt bolværk vestkaj 

 bolværk og molehoved sildekajen 

 opdatering/modernisering af bedding – 1. fase nye løbebroer 

 bundprøver og analyse 

 affaldssortering  - nye affaldsstativer/hundeposestativ/container til gamle fi-
skeredskaber mv. 

 krabbebro ved legeplads 

 eventuelt udskiftning af Bandholmbro med flydebro 

 ny dieseltank med kortbetaling 
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Rørvig havn 

 anoder gammelt færgeleje 

 brohoved tætning af azobespunsvæg 

 kulturhavnsprojekt 1. fase – boder/hytter, legeplads og udekøkken 

 ny dieseltank med kortbetaling 
 
Nykøbing havn 

 udskiftning af havnebil og traktor 
 
Alle havne 

 udskiftning af gamle betalingsautomater 
 
Frigivelse af anlægsmidler til genbrugsstationen i Hønsinge. Den nye plads i Hønsinge 
bliver indrettet med ramper til de forskellige fraktioner. Rampen bliver indrettet såle-
des, at 2 biler, begge med trailer, kan holde og læsse af samtidig med, at biler passere 
i fælles kørespor. 
 
Have- og grenaffald skal fremover aflevere på arealet for den nuværende genbrugs-
plads. Der vil således, som ønsket i brugerundersøgelsen, blive et fast underlag de ste-
der, hvor der afleveres have- og grenaffald. 
 
Forskønnelse af Odsherred. Der er afsat kr. 500.000 til dette og der arbejdes med for-
skellige projekter. Et af projekterne er Landsby med sjæl og et andet er toiletter ved 
strandene, hvor der arbejdes på at få udviklet en prototype for dette, som kan udbre-
des til srandende. For yderligere information henvises til: 
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document
&docId=83158&ItemId=83176 
 
Der kommer en artikel til landliggeren omkring den planlagte kloakering af 1500 som-
merhuse på Hønsinge og Vig Lyng. 
 
Odsherred Forsyning havde til SOL fremsendt et papir (runddelt) med orientering om, 
at den planlagte kloakering af 1500 sommerhuse på Hønsinge Lyng og Vig Lyng ville bli-
ve delvist fremskyndet. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
  

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=83158&ItemId=83176
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=83158&ItemId=83176
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4. Diverse punkter fra KSO 

Sag 306-2013-7367 Dok. 306-2013-60164 Initialer: LIT Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget har fremsendt en række spørgsmål og kommentarer 
 
Sagsfremstilling 
 
Referat 
Ønske om at referaterne kommer ud en uge efter møderne. Efter den meget sene ud-
sendelse af referatet fra de sidst 2 møder, synes der – jf. den stedfundne mailveksling – 
at være enighed i SOL om, at der må ske en forbedring på dette punkt. 
 
Tangforekomster på strandene 
På tidligere SOL-møder kar KSO fået oplyst, at kommunen alene vil fjerne tang i som-
merperioden og da kun på de strande, der har blåt flag. 
 
KSO modtager fortsat mange henvendelser fra sommerhusejere, som er ganske uforstå-
ende over kommunens prioriteringer. Når kommunen så klart ønsker at være attraktiv 
for turister og fritidshusejere, vil det være en klar forudsætning for succes, at strande-
ne fremtræder indbydende. 
 
KSO vil endnu engang appellere til kommunen om at søge at ændre den hidtidige praksis 
i forbindelse med den kommende sæson. 
 
KSO ønsker gerne – under alle omstændigheder – en orientering om de økonomiske over-
vejelser og prioriteringer, der ligger bag den nuværende situation, således at fritidshus-
ejerne er bekendt med størrelsen af de udgifter, der er forbunden med en øget indsats 
 
Svar: Det har ikke været muligt at producere et svar på dette. Så punktet medtages på 
næste møde. 
 
Ny regional råstofplan 
Regionsrådet har – ifølge lokalpressen den 13. december 2012 vedtaget en ny regional 
råstofplan. KSO ønsker gerne at høre kommunens vurdering af planenes mulige konse-
kvenser for Odsherred – herunder betydningen for de oprindelige planer for grusgravning 
i Jyderup Skov. 
 
Kommunens aftaler med skorstensfejerfirmaerne 
Som det vil være bekendt for SOL´s medlemmer har KSO påpeget det utilfredsstillende 
i, at mange sommerhuse ikke får fejet og renset inde fra huset – selvom der opkræves 
betaling herfor. 
 
KSO vil til SOL-mødet fremlægge en 3-siders redegørelse indeholdende oplysninger om 
gældende regler og med forslag om, at SOL drøfter, hvilke tiltag der kan forbedre den 
nuværende noget utilfredsstillende situation. 
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Umiddelbart finder KSO det nærliggende at anbefale, at de nugældende kontrakter fra 
1994 mellem kommunen (de 3 daværende) og skorstensfejermestrene fornys og ajourfø-
res samt at det skal være muligt at mail-veksle med skorstensfejerne. 
 
Svar: Inden det ordinære SOL-møde, afholdes et formøde vedrørende dette punkt. Kort 
mundtlig referat fremlægges på SOL-mødet. 
 
Politiets indsats mod indbrud – jf. kampagnen, der bl.a. omfatter udsendelse af pjece 
Er der kommet resultater ud af politiets og kommunens indsats for at få borgerne (og 
medarbejderne) til at observere tegn på indbrud og mistænkeligheder ? 
 
Svar: Der gives en status på SOL-mødet. 
 
Lovgrundlag 
- 
 
Økonomiske konsekvenser 
- 
 
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser 
- 
 
Udtalelser og høring 
- 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning 
 
Bilag 

306-2013-57200 Notat om Kommunens vurdering - råstofplan 
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2013 

Dato: 28. februar 2013 Sted: Administrationscentret Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle - 
Mødelokale 1+2 

Fraværende: Annelis Stamm, Doris Nellemann, Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen 
Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt 

 
Referat af drøftelserne på selve SOL-mødet. 
 
Referat. 
For eftertiden sendes referatet ud med det samme og hvis der er ting der skal undersø-
ges, vil dette efterfølgende blive udsendt på mail, alternativt genoptaget på næste 
møde. 
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Fjernelse af tang. 
Kommunen ville til næste møde søge at komme med oplysninger om, hvad det vil koste 
med en yderligere indsats. 
KSO understregede, at fjernelse af tang fra strandene nok var et af de højest priorite-
rede ønsker fra sommerhusejerne. KSO havde respekt for kommunens indsats for at 
bruge betydelige midler til at nedbringe CO2- udslippet i kommunen, men kommunen 
kunne let miste status som attraktivt sommerhusområde, hvis tangforekomster fortsat 
tårnede sig op på strandene.  
 
Råstofplan. 
Intet ud over notatet. 
 
Skorstensfejerordningen. 
Se punkt 7. 
 
Politiet har informeret at der har været 192 færre indbrud i 2012 end i 2011, svarende 
til en nedgang på 20%. 
Politiet har fået flere henvendelser vedrørende mistænkelig færdsel i området. Dette 
har også medvirket til opklaring af indbrud. 
 
Orienteringen tages til efterretning. 
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5. Endelig fastlæggelse af SOL-møderne 2013 

Sag 306-2013-7367 Dok. 306-2013-56620 Initialer: LIT Åbent 

 
 

Sagens opståen 
KSO/HG 
 
Følgende datoer er foreslået: 
Torsdag den 20. juni 
Torsdag den 28. november 
Torsdag den 26. september 
 
Sagsfremstilling 
- 
 
Lovgrundlag 
- 
 
Økonomiske konsekvenser 
- 
 
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser 
- 
 
Udtalelser og høring 
- 
 
Administrativ indstilling 
- 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2013 

Dato: 28. februar 2013 Sted: Administrationscentret Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle - 
Mødelokale 1+2 

Fraværende: Annelis Stamm, Doris Nellemann, Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen 
Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt 

 
Godkendt. 
 
Stormødet forsøges fastlagt lørdag den 10. august. Gerne i Vig forsamlingshus. 
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6. Eventuelt 

Sag 306-2013-7367 Dok. 306-2013-56492 Initialer: LIT Åbent 

 
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2013 

Dato: 28. februar 2013 Sted: Administrationscentret Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle - 
Mødelokale 1+2 

Fraværende: Annelis Stamm, Doris Nellemann, Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen 
Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt 

 
Referat: 
 
Spørgsmål omkring vedligeholdelsen af private vandløb: 
Kan kommunen på samme måde som ved et vejsyn beslutte, at grundejerne 
skal fortage en nærmere bestemt vedligeholdelse af de private grøfter 
og således at udgifterne fordeles til de enkelte berørte ejendomme 
efter et sindrigt fordelingssystem ? 
 
Svar: Vedligeholdelsen påhviler de enkelte bredejere. Det kan der som sådan ikke laves 
om på. Kommunen kan beslutte at lave vedligeholdelsesbestemmelser, men de går kun 
på hvordan vedligeholdelsen skal udføres – typisk for at vandløbet kan leve op til mil-
jømål. 
En grundejerforening kan godt lave en aftale med de enkelte grundejere om at grund-
ejerforeningen står for vedligeholdelsen, men man kan ikke tvinge grundejere til at 
indgå aftale med grundejerforeningen eller andre, hvis grundejeren selv vil stå for ved-
ligeholdelsen.  
Hvis vedligeholdelsen ikke udføres tilstrækkeligt og der derfor opstår afvandingspro-
blemer, kan vandløbsmyndigheden (kommunen) give grundejeren påbud om at foretage 
vedligeholdelsen. 
 
GRO: 
Peter Post Hansen orienterede om nogle emner, som GRO (Grønt Råd Odsherred) havde 
behandlet. 

- Stigruppen under GRO arbejder med borgerinddragende udpegning og priorite-
ring af mulige stiforbindelser. 

- Der arbejdes med klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune. GRO bliver 
holdt løbende orienteret om dette arbejde. 

 
Skiltekampagne starter snart op. 
Kirsten Laage spurgte til status for skiltekampagnen.  
Med en informationskampagne for lovlig skiltning, er det en forventning, at informati-
onen skal øge kendskabet og viden om, hvor og hvordan man må skilte i forhold til den 
gældende lovgivning.  
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Under kampagnen vil der ske en tydelig information på hjemmesiden om, hvordan man 
må skilte og hvordan man ikke må skilte. Desuden bliver kampagnen understøttet med 
målrettede artikler til bl.a. sommerhusejere, information til udvalgte erhvervsgrupper 
samt øget oplysning om, hvordan man kan hente vejledning til at opsætte sit skilt in-
den for den gældende lovgivning.    
 
 
Orientering om at Nørremarkskrydset vil blive lukket for kørsel fra Hønsinge mod Ny-
købing i forbindelse med den nye rute 21. 
 
 
 
 

7. Kommunens aftaler med skorstensfejerfirmaerne 

Sag 306-2013-7367 Dok. 306-2013-61804 Initialer: LIT Åbent 

 
 

Sagens opståen 
På SOL-mødet den 13. december 2012, blev det foreslået, at genoptage punktet om-
kring skorstensfejerordningen. 
 
Sagsfremstilling 
Som det vil være bekendt for SOL´s medlemmer har KSO påpeget det utilfredsstillende 
i, at mange sommerhuse ikke får fejet og renset inde fra huset – selvom der opkræves 
betaling herfor. 
 
KSO vil til SOL-mødet fremlægge en 3-siders redegørelse indeholdende oplysninger om 
gældende regler og med forslag om, at SOL drøfter, hvilke tiltag der kan forbedre den 
nuværende noget utilfredsstillende situation. 
KSO har ikke ønsket denne redegørelse lagt på nettet, hvorfor den udsendes til SOL 
medlemmerne inden mødet. 
 
Umiddelbart finder KSO det nærliggende at anbefale, at de nugældende kontrakter fra 
1994 mellem kommunen (de 3 daværende) og skorstensfejermestrene fornys og ajourfø-
res samt at det skal være muligt at mail-veksle med skorstensfejerne. 
 
Inden det ordinære SOL-møde, afholdes et formøde vedrørende dette punkt. Referat fra 
dette møde fremlægges på SOL-mødet til videre diskussion. 
 
Lovgrundlag 
- 
 
Økonomiske konsekvenser 
- 
 
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser 
- 
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Udtalelser og høring 
- 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2013 

Dato: 28. februar 2013 Sted: Administrationscentret Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle - 
Mødelokale 1+2 

Fraværende: Annelis Stamm, Doris Nellemann, Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen 
Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt 

 
Punkt 7. Skorstensfejerordningen. 
 
Referat. 
 
Torben Greve oplyste, at der havde været afholdt et formøde med repræsentanter for 
KSO og kommunen for at drøfte skorstensfejerordningen, idet KSO havde fremsendt en 
redegørelse med en række forslag til ændringer i ordningen. 
 
På dette formøde var man i enighed kommet frem til, at der meget snart skulle etable-
res et møde med skorstensfejermestrene, og således at man efter mødet med skor-
stensfejerne ville vende tilbage til SOL. De punkter, der skulle præsenteres for skor-
stensfejerne var følgende : 
 

 Indførelse af en sms løsning, som en ekstra service (nem SMS)? 
 

 Brug af mail i den daglige dialog med grundejerne? 
 

 Opdeling af områderne, således at grundejerne ved i hvilket tidsrum der fejes i 
deres områder? 

 

 Besøgsrapporten – kan den laves større og bedre? 
 

 Hvordan holder de styr på hvad de har lavet de enkelte steder? 
 
 
Artikel i Landliggeren, der fortæller om reglerne og hvordan lovgivningen er på områ-
det. Den lille grønne har lidt information, men det vil udvides, hvis der kommer nye 
aftaler. 
 
Kommunen stiller hjemmesiden til rådighed for information omkring skorstensfejer-
ordningen. 
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I forbindelse med godkendelse af referatet ønsker Hans Glendrup efter mødet indsat 
følgende: 
 
Hans Glendrup bekræftede, at KSO kunne støtte, at de beskrevne forslag blev præsen-
teret for skorstensfejerne. Det var samtidigt en overraskelse for KSO, at kommunen på 
formødet havde oplyst, at der ikke kunne ændres væsentligt i standardaftalen indgået 
mellem KL og skorstensfejerlauget – eksempelvis således at der kunne forlanges edb-
løsninger – jf. at de nugældende aftaler med skorstensfejerne var fra 1993. KDO ønske-
de gerne – i det videre forløb – nærmere oplysninger om, hvilket spillerum, kommunen 
overhovedet havde – på vegne af de betalende sommerhusejere. 
 
Torben Greve oplyster efter tilskrivningen til referatet fra Hans Glendrup, at kommu-
nen nu igennem længere tid på SOL-møder og separate møder har fortalt og beskrevet, 
at kommunen ikke kan kræve noget her i forholdt til de ønsker som SOL fremfører. 
Kommunen skal sikre, at der er autoriserede skorstensfejere til rådighed for borgerne. 
Dette kan gøres ved, at lave aftale med en eller flere autoriserede skorstensfejere. Der 
er ikke tale om at kommunen beskriver en opgave og udbyder opgaveløsningen men kun 
at skorstensfejerne er til rådighed. Odsherred Kommune har valgt at benytte det afta-
lesæt som Kommunernes Landsforening har aftalt med skorstensfejerlauget i Danmark 
bestående af en standardaftale og en tilhørende pris. Aftalen og priserne er sammen-
hængende. 
Det er frit for den enkelte grundejer om vedkommende vil benytte de skorstensfejere 
der er lavet en aftale med eller en tredje. 
De emner som vi nu vil indbyde skorstensfejerne til møde skal altså aftales frivilligt på 
plads med skorstensfejerne hvis de skal indføres. 
 
Kommunen kan som alternativ til at indgå standardaftalen med tilhørende priser vælge 
blot at lægge kontaktoplysninger på faglærte skorstensfejere i nærområdet på kom-
munens hjemmeside – resten (både med eller uden standardaftale) er altså et forhold 
mellem enkelte grundejer og skorstensfejeren. 
 
Ovenstående fremgår også af de bilag fra Kommunernes Landsforenings hjemmeside 
som også nu mailes ud til SOL´s medlemmer. 
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