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Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig  

v/kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby, tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 

email: slberendt@gmail.com   www.fsnr.dk 

 Nytårsbrev 2014 
Kære fritidshusejer 
 
FSNR vil gerne ønske alle sine medlemmer et Godt Nytår. 
 
Formanden Lars Gudbergsen har på et bestyrelsesmøde den 31.8.2013 fået bevilget orlov i 1 år af 
FSNR´s forretningsudvalg (FU) pga. et stort arbejdspres i forbindelse med en ny stilling på arbejds-
markedet, som kræver al hans opmærksomhed. FU har derfor aftalt med formanden, at han senest 
den 1. 4. 2014 skal give besked om, han ønsker at fortsætte som formand. De andre 4 medlemmer 
af FU har besluttet, at fortsætte uden en ny konstituering af formand og har midlertidigt fordelt 
formandens opgaver imellem sig. 
 
Kontingentopkrævning: 
Det har desværre for tredje år i træk vist sig, at være et meget stort problem, at få medlemmerne til 
at betale kontingentet til tiden. I FSNRs vedtægt § 8 står der, citat:  
”Kontingentet, der fastsættes til et beløb pr. medlem i de tilsluttede foreninger og et andet beløb pr. 
enkeltmedlem, forfalder til betaling pr. 1. januar og skal betales senest 3 uger efter første 
opkrævning  og fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde for det næste kalenderår.” 
 
Det betyder, at når første varsling sker i Nytårsbrevet, som udsendes så tidligt som muligt på året, 
skal kontingentet være betalt senest 3 uger efter modtagelsen af Nytårsbrevet, dvs. normalt inden 
den 1. februar. Det er desværre meget få foreninger, der gør det. FU har hidtil først sendt en venlig 
rykker i april måned. Der er i 2013 sendt rykkere ud den 10.4. og den 9.5. til ca. halvdelen af FSNRs 
medlemmer. Det er ikke rimeligt, og derfor er vi i de seneste år begyndt at opkræve rykkergebyrer. 
Den 31.8 var der efter udsendelse af 2 rykkere stadig 2 foreninger i restance. Den ene 
grundejerforening har været umulig at få fat i, fordi foreningen ikke har meddelt FSNR, at de har 
skiftet både formand og kasserer. Dette har givet et urimeligt stort administrativt arbejde. 
Det er medlemmernes pligt, at meddele FSNR ændringer i bestyrelsens sammensætning, adresser 
og mailadresser. Det kan bare gøres på en mail. 
Det kan oplyses, at vi pt. mangler mailadresser på 2 formænd i hhv. GF Holger Andresens Vænge 
og Paradisvængets Ejerlaug. Vi mangler alle oplysninger på ikke mindre end 5 kasserere i GF 
Apotekervangen, Holger Andresens Vænge, Kløvermarken, Vesterlyng Strand og Østervænget, 
ligesom vi mangler 4 mailadresser på kasserere i GF Degnevænget, GF af 1965, GF af 1967 og 
Strandhus. Vi skal derfor anmode ovenstående grundejerforeninger om, at sende en liste over 
formænd, kasserere og mailadresser på personer i bestyrelsen. 
Kontingent er fortsat på 13 kr. pr. medlem og bedes overført til FSNR´s konto i: 
 
                              Danske Bank, reg. nr. 1551, kontonummer 2132729 
 
Vi har for nogle år siden afskaffet at udsende girokort, som vi dog har på lager, og såfremt en 
forening ønsker, at få fremsendt et girokort, kan de blot henvende sig til kassereren, Lennart 
Berendt, som så fremsender et. 
 
Sommerhuskloakering og regnvandsafledning:  
Odsherred Kommune (OK) har sat kloakeringen på stand by i slutningen af marts måned 2013, 
indtil en anlagt retssag mod staten er afgjort, fordi OK er blevet opkrævet et stort millionbeløb for 
afledning af regnvand i de hidtil kloakerede områder og for de fremtidige kloakeringer.                    
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Af de 32 kommuner, som er blevet pålagt denne udgift ser det pt. ud til, at kun 3 kommuner udover 
OK, ønsker at føre en retssag mod staten. Odsherred Forsyning (OF) har derfor ikke kloakeret 
sommerhusområder i 2013, men har i stedet brugt året til at evaluere de færdige 
kloakeringsprojekter for, om muligt at benytte nye og bedre teknikker og gravemetoder. 
OK og OF arbejder på ny spildevandsplan for årene 2014-2025. I denne plan fastlægges kloakering 
for de kommende år. Den vejledende tidsplan, som kommunen vedtog tilbage i 2010 som tillæg nr. 
1 til Spildevandsplanerne, bliver dermed revideret. En konsekvens af denne forsinkelse har været, 
at man ikke mere på OF´s hjemmeside kan finde skemaet over, hvornår de enkelte områder bliver 
kloakeret. Repræsentanter fra Koordinationsudvalget for de tre sammenslutninger i Odsherred 
(KSO) har givet udtryk for, at der nu er blevet skabt usikkerhed om, hvornår de enkelte områder vil 
blive kloakeret.  

Vi har endvidere spurgt OF, om OF har fået en dispensation for tilslutning til Rørvig renseanlæg, 
idet OF tidligere har oplyst, at det var en betingelse for at gå med i projektet. FSNR har fået oplyst, 
at dispensation til Rørvig renseanlæg først kan søges, når der foreligger et projekt, og at der i VVM 
redegørelsen er taget stilling til, hvor spildevand fra de kloakerede ejendomme skal ledes hen og 
behandles. 

FSNR efterlyste en redegørelse for risikoen for rotteforekomst i de tørre kloakledninger, som 
forefindes i vinterhalvåret i sommerhusområderne. FSNR ville derfor gerne have rottespærrer på 
alle hoved- og sideledninger. Peter Kvarts (OF) oplyste, at de nye rør/ledninger er bedre beskyttet 
mod rotter. I den hidtidige kloakering er der ikke etableret rottespærrer og man har ikke hørt om 
nogen rotteproblemer i den anledning. 
 
Afvanding mod Hov Vig:  
Dette projekt er ikke stoppet pga. ovennævnte retssag. Styregruppen har holdt møder med 
rådgivningsfirmaet Grontmij og OK. På styregruppemødet den 27. 9. 2013 gennemgik Simon 
Grünfeld, Grontmij ”Afvandingsplan af sommerhusområder ved Hov Vig” omhandlende 
afvandingsprojektet, udkast til VVM status, udledning af næringsstoffer, afhjælpende foranstaltning 
(kloakering), proces for afvandingsprojekt, tids - og aktivitetsplan. Afvandingsplanen omfatter 434 
ha. opland til landkanalen og 2.279 ejendomme, heraf flest sommerhuse. Det primære fokus i VVM 
er, at beskrive et afvandingsprojekt, der sikrer stabil lav vandstand i sommerhusområdet, uden at 
påvirke Isefjorden væsentligt med udledning af næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Dette kan 
ikke opnås uden samtidig at foretage en afhjælpende foranstaltning i form af kloakering i projekt-
området. Simon oplyste endvidere, at landkanalen var blevet undersøgt for tæthed i 2013 og 
heldigvis fundet tæt helt ud til Hov Vig. 
Simon vil udarbejde et forslag til partsdeling, som indebærer, at i alt 2.279 lodsejere skal betale en 
ensartet del hver i sær til afdrag på banklånet, som pumpelauget skal optage (anslået til ca. 10 kr. til 
20 kr. pr. grundejer om måneden, efter at OK har fået sit udlæg til styregruppen refunderet).             
Dette forslag gik styregruppen fuldt ud ind for. Det blev fremført, at det ville være hensigtsmæssigt, 
hvis styregruppens medlemmer indgik i en midlertidig bestyrelse for et pumpelaug for de afvandede 
sommerhusområder ved Hov Vig. Hertil svarede Steen Bakhøj, at det skulle være et offentligt 
pumpelaug allerede fra opstarten, idet ingen i styregruppen, hverken havde lyst til at være juridisk 
ansvarlig eller havde den nødvendige kompetence til at sidde i et offentligt pumpelaug.               
Dette var tidligere blevet nævnt på et styregruppemøde den 21. marts 2012, hvoraf det af referatet 
tydeligt fremgik, at det fra styregruppens side blev præciseret, at der skal etableres et offentligt 
pumpelaug. Når dette offentlige pumpelaug er etableret, kan det også på sigt stå for en ensartet 
oprensning af grøfter og vedligeholdelse af drænrør og rørunderføringer via ejendomsskatten i de 
434 ha., som afvandingsplanen omfatter. FSNR har tillige på temadagen i Sommerhusrådet for 
Odsherreds Landliggere (SOL) også foreslået, at oprensning af grøfter og åer (indtil det offentlige 
pumpelaug kan fungere) opkræves over ejendomsskattebilletten i lighed med skorstensfejning mv. 

Sidst på styregruppemødet blev der sat spørgsmålstegn ved antallet af de lodsejere, som kunne 
komme til at deltage i fordelingen af de ca. 7.500.000 kr., projektet er anslået til at komme til at 
koste. Simon kunne ikke garantere, at alle 2.279 lodsejere kom til at deltage i udgiften, men at 
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udgiften muligvis ville blive fordelt på et mindre antal, alt efter, hvad en eventuel taksations-
kommission kom frem til. Dette var en ny situation, som ikke havde været fremført tidligere og det 
skal derfor drøftes internt på et kommende styregruppemøde. 

Efterfølgende har styregruppens koordinator Henning Jensen modtaget en mail fra Simon, der 
meddelte, at kommunen havde lavet nogle ændrede prioriteringer, der bl.a. ville medføre, at 
kommentarer fra Rasmus Kruse (OK) til den indsendte VVM redegørelse først vil foreligge i 2014.         

Endvidere er afvandingsprojektet forsinket pga., at man afventer VVM godkendelsen på 
Tengslemark rensningsanlæg (forventes færdigt i 2017), ny spildevandsplan og at alle kommuner 
skal have udarbejdet en klimatilpasningsplan, som pt. har højere prioritet og skulle have været 
færdig senest den 31.12.2013. 

Status for sagen er, at projektet er anmeldt, men først når VVM redegørelsen for projektet 
foreligger, kan der udarbejdes ansøgning om afvandingsprojekt, hvori det bl.a. skal medtages, 
hvordan finansieringen kommer på plads. Projektet er derfor stærkt forsinket i forhold til, hvad der 
blev fremlagt på borgermødet den 15. september 2012.  
 
Lokalplansforslag: 
På sidste SOL møde var der interesse fra alle parter i at få udarbejdet lokalplaner for sommerhus-
områder. Dette skulle indeholde krav til henstilling af containere og campingvogne på sommerhus-
grunde og vi ville også gerne have, at den kommer til at indeholde krav til hegn og volde.   
Kommunen har dog ved flere lejligheder - bl.a. på mødet i Vig - oplyst, at kommunen ikke har 
hjemmel til at kræve containere og ikke - registrerede campingvogne fjernet fra sommerhus-
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. 
FSNR og KSO ønskede herefter at få oplyst, hvilke præcise bestemmelser, der giver anledning til 
denne ”fortolkning”. 
FSNR og KSO er bekendt med, at der i andre ”sommerhuskommuner” er medtaget bestemmelser 
om lokalplaner af følgende indhold: ”Inden for lokalplanens område må der ikke hensættes nogen 
form for uindregistrerede køretøjer, campingvogne, kølbåde, større motorbåde, skurvogne, 
containere, entreprenørmateriel o. lign.” Derfor opfordrede FSNR til, at der tages skridt til at få 
etableret en lokalplan, hvor dette endnu ikke er sket. Det skyldes som nævnt ovenfor, at der i de 
områder - som ikke er omfattet af en lokalplan- og det er de fleste af sommerhusområderne - ikke 
kan skrides ind, hvis der henstilles containere på ejendommen og denne af ejeren anvendes som 
”udhus”. Det er lidt mere usikkert med hensyn til campingvogne, der som et minimum skal opfylde 
byggelovgivningens regler for fastgørelse mv. (så de ikke blæser væk i stormvejr). Årsagen til, at 
dette kan lade sig gøre er, at der ikke stilles krav til de materialer mv. et udhus skal opføres i.      
Her er tolkningen altså, at også stålcontainere og campingvogne kan betegnes som udhuse, hvis de 
bruges som sådanne. 
Rørvig Foreningsråd (RFR) er enig om, at det er nødvendigt at få lokalplaner for alle sommerhus-
områder. Både grundejerforeningerne, Rørvig By og Land og Dansk Naturfredningsforening (DN) 
arbejder i den retning. Det skal undersøges, om det er muligt i første omgang at tinglyse nogle 
vigtige bestemmelser fra kommuneplanens lokalplanrammer som en ”standardlokalplan” for at få 
vigtige elementer fra kommunalplanen med i et forsøg på at sikre og bevare den særlige natur i 
Rørvig området, indtil mere specifikke lokalplaner kan vedtages. DN i Odsherred er ved at 
undersøge dette. 

 
 
Udviklingsplan for Rørvig havn:                                                                                                        

OK har afsat midler, som kan anvendes til udarbejdelse af en udviklingsplan, som er en masterplan 

for Rørvig havn, som også kan betragtes som en videreudvikling af lokalplanen. 
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Kommunalplan 2014 - 2025: 
I kommunalplanen er der 4 sider som vedrører sommerhusejerne. Skiltning reguleres af vejloven og 
naturbeskyttelsesloven, men hvordan vil kommunen håndhæve overholdelse af punkt 3.0 vedr. 
sommerhusområder? som lyder: Informationsskilte kan være vigtige for oplevelsen af 
naturværdierne i et sommerhusområde. For at sikre værdierne skal hegning i sommerhusområder 
begrænses mest muligt. Foruden hegningens æstetiske påvirkning kan højt hegn virke som en 
barriere for den vilde fauna, der normalt færdes i sommerhusområdet. En højde på 1,2 meter 
anbefales af hensyn til vildtets mulighed for at passere det.  
Etablering af jordvolde ud til vej samt henstilling af uindregistrerede køretøjer og campingvogne 
tillades ikke ifølge den nye kommunalplan. Ophobning af større kvasbunker, f.eks. efter store 
storme, som vi har haft 2 af i denne vinter, er heller ikke tilladt. 

Hvis OK vil håndhæve de 1,20 meter i hegnshøjde og resten under punkt 3.0 så har FSNR foreslået 
OK, at OK ansætter seniorer i senior jobs til at gå ud i sommerhusområderne for at kontrollere, at 
alle grunde lever op til krav om beskæring, vedligeholdelse af åer, vandløb og grøfter samt om 
oplysningerne i BBR registret er overholdt. 

Storm og oversvømmelse: Den 5. december holdt orkanen ”Bodil” sit indtog i Danmark og ”Bodil” 
var samtidig medvirkende til den stærkt forhøjede vandstand i de efterfølgende dage.                  
Heldigvis holdt diget ud for Hov Vig til vandpresset og blev ikke gennembrudt. Det kunne have fået 
katastrofale følger for hele Hov Vig oplandet på 434 ha.  

Den 9. december kom der en pressemeddelelse fra OK med budskabet, at nu skal der ryddes op 
efter stormen den 28. oktober og storm og oversvømmelse efter ”Bodil” den 5. december.             
OK appellerede til de private grundejere om hurtigst muligt at fjerne væltede træer og grene, som 
var til gene for trafikken, fra veje, fortove og rabatter ved deres grunde. Tilsvarende gælder for 
fjernelse af væltede træer og grene i vandløb og grøfter, dels for at sikre fri passage i vandløbene 
og for derved at undgå nye oversvømmelser. 

Ansvar for væltede træer:                                                                                                              
Det er det væltede træs ejer, som er ansvarlig for at  få fjernet træet og det er også træets ejer, der 
har ret til brændet. Så hvis du har et problem med, at naboens/genboens trætop er landet på din 
sommerhusgrund, herunder et træ der er væltet hen over vejen; kontakt træets ejer og aftal hvad I 
gør.  

Turistrådet:                                                                                                                                    
Hvordan kan OK komme på forkant med udviklingen med færre borgere og arbejdspladser - og 
hvordan kan de potentialer, som allerede findes i kommunen blive en drivkraft  og livskvalitet. 
Sammen med Realdania vil Visit Odsherred og OK udvikle en visions – og udviklingsplan til 2025 
med afsæt i de stedbundne potentialer - f.eks. fødevare, natur, kultur, kunst, - og områdets status 
som Danmarks største sommerhusområde, således at man kan dels fastholde Odsherred som et 
attraktivt sted, hvor der også sker noget for ungdommen og de unge familier, således at man kan 
bibeholde erhvervslivet og de nødvendige dagligvare butikker. FSNR ser frem til at være en aktiv 
medspiller i planlægningen af fremtidens Odsherred. 

Høje Sande Projektet:                                                                                                                     

FSNR håber, at 2014 bliver året, hvor der for alvor kommer gang i det projekt, vi støtter igennem 

Rørvig Foreningsråd, der vedrører Høje Sande. Her er planen, at anvende en del af midlerne fra 

salget af Rørvigplakaten til et afsnit af vestsiden af Højsandet på det højeste sted. For at 

genetablere udsigten fældes enkelte høje træer foran – idet vi dog bl.a. vil bevare nogle af de 

karakteristiske fyrretræer, som kendes fra gamle billeder af stedet. Antageligt skal skråningen plejes 

ved græsning uden, at det dog hindrer adgangen på stierne. Projektet skal bl.a. have dispensation 

fra fredningsmyndighederne, og det forventes at foregå i et såkaldt Grønt partnerskab med 

myndighederne. Naturstyrelsen og lodsejere har meldt positivt tilbage, således at der kan arbejdes 

videre med projektet.  



5 

 

SOL mødet den 26. september:                                                                                                                         
Det var et temamøde om fremtidigt samarbejde. Der blev nedsat forskellige grupper med politikere 
og KSO`s medlemmer, som skulle foretage en brainstorming, der skulle forelægges og drøftes i 
plenum, så der kan arbejdes videre med de fremkomne forslag. Her foreslog FSNR bl.a., at udgiften 
til vedligeholdelse af grøfter, åer og vandløb fremover skulle opkræves over ejendomsskatten, fordi 
OK ikke har ressourcer til at overholde sin vedligeholdelses- og tilsynspligt iht. Vandløbsloven samt 
at det ville skabe arbejdspladser i Odsherred. 
 
Gitte Hededam (OK)oplyste under gruppearbejdet på SOL mødet, at kommunen bl.a. efter pres fra 
FSNR/KSO/SOL og Erhvervsrådet har besluttet at købe grunde til opsætning af nye telemaster for 
mellem 50- 90.000 kr. pr. mast. Etableringen af nye master betyder, at mobildækningen snart vil 
være meget bedre i Odsherred med 3G og 4G, som hidtil har haft en dårlig dækning i Odsherred. 
SOL mødet den 28. november:  
Her gav politikerne udtryk for, at de er åbne overfor at holde møder i lokalområderne, ligesom de 
tidligere har erklæret sig villige til at holde 3 ”Vig møder” i henholdsvis Dragsholm, Trundholm og 
Nykøbing - Rørvig, som et alternativ til det traditionelle Vig møde den 2. lørdag i august, hvis der er 
ønske om det. 
 
Færdselssikkerhedsudvalget:                                                                                                         
På trods af flere opfordringer til SOL og til Trafiksikkerhedsudvalget er der ikke udsigt til yderligere 
reduktion af hastighedenpå Rørvigvej.  FSNR vil via KSO fortsætte med at opfordre til at 
hastigheden, som minimum reguleres fra Påsken til og med efterårsferien, samt at der ved 
istandsættelse og vedligeholdelse af Rørvigvej bruges støjdæmpende asfalt. 
 
De blindes stier:                                                                                                                          
FSNR har talt med Erhvervsrådet om, at forretningerne i Nykøbing ikke respekterer ”de blindes 
stier” idet forretningerne opstiller stativer med tøj, møbler og andre varer udenfor på stien, således 
at de ikke kan mærke stien og derfor er i risiko for at falde. Det er et problem som skal løses, og 
som vi umiddelbart mener, at Handelsstandsforeningen og kommunen skal tage sig af evt. med 
hjælp fra Blindeinstituttet.  

I 2014 vil FSNR arbejde videre med de større sager, der har præget de tidligere år. Vi vil også 

behandle de ”ad hoc” ting året må byde på, så hvis du har sager, du vil have, at FSNR skal 

involvere sig i, må du meget kontakte FSNR´s næstformand Steen Bakhøj på: 

E-mail: bakhoej@mail.dk  eller mobil.40519144 

Husk!!!                 Repræsentantskabsmødet 2014 forventes afholdt 
                              lørdag den 31. maj kl. 9.30 på Lyngkroen 
 

Indkaldelse med dagsorden og regnskab udsendes i slutningen af april måned. 
 

Husk, at det er vigtigt at deltage i repræsentantskabsmødet og give sin mening til kende om alle de 
ting, der sker i vores område i øjeblikket jf. dette nytårsbrev. Husk også, at jo flere vi er, desto 
stærkere står vi med vores synspunkter overfor kommunen. 
 
Venlig hilsen fra FSNR’s forretningsudvalg: 
 
Lars Gudbergsen Steen Bakhøj Lennart Berendt Gert Leif Gyldvig Torben Kann 
 Formand  Næstformand Kasserer FU- medlem  FU- medlem 
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