
Referat af styregruppe møde Fredag den. 29 april 2016 på Fårevejle Rådhus 

Deltagere : Gry Annika Jensen, Rasmus Kruse fra OHK. Herudover deltog Palle Graubæk, Henning Jensen, 
Jan Nielsen og Benny Sloth. Der var afbud fra Steen Bakhøj og Flemming Johansen. 

OHK er Odsherred Kommune. 

Rasmus redegjorde for sagens nuværende stade blandt andet at den nye tilladelse ikke er  blevet påklaget 
og at tidsfristen er udløbet. Ligeledes blev det oplyst at retssagen vedr. vejvandingsbidrag er afgjort i 
Højesteret,  staten tabte sagen så ny kan kloakeringen i sommerhus områderne forsættes det har som 
bekendt også indflydelse på vores afvandingssag. Tidsplanen for den forsatte kloakering turde Gry og 
Rasmus ikke udtale sig om, men henviste til Forsyningen om dette spørgsmål. 

Med hensyn til optagelse af lån hvor OHK har lovet at stille en kommunegaranti kunne Rasmus oplyse, at 
den nuværende lovgivning ikke gav mulighed for denne garantistillelse og dermed adgang til billige lån. 
Rasmus gav udtryk for, at kommunen opkræver pengene til betaling af lånet via ejendomsskatter og føre 
tilsyn og godkender  regnskabet for Pumpelaget. På denne baggrund mente Rasmus der var gode 
muligheder for et fornuftigt lån på det private lånemarked. 

Gry orienterede om det videre forløb i afvandingssagen, inden den endelige tilladelse i henhold til 
vandløbsloven skal tilladelsen sendes i en 4 ugers høring blandt de berørte grundejere. Gry forventede, at 
det før nævnte materiale kunne udsendes i løbet af maj måned dette år. 

Efter høringen sendes projektet til Taksationskommissionens for bedømmelse og afgørelse. 
(Taksationskommissionen består af personer som er udpeget af Retten i Holbæk) det forventes, at 
kommissionen har en behandlingstid på ca. 1 år. I den mellem læggende tid vil evt. indsigelser blive 
behandlet. 

Efter Taksationskommissionens har afsluttet deres arbejde sendes vandløbsloven med den økonomiske 
fordeling til ny hørings fase i 4 uger også her skal evt. indsigelser behandles. 

Tidsplanen for ovenstående 2 – 3 år herefter forventes Pumpelaget udpeget og nedsat og man kan derefter 
gå i gang med udarbejde projekt og udbudsmatriale. 

På mødet blev der udleveret et udkast til vedtægter for Hovvig Afvandingslag udarbejdet af OHK. 

 

Ref. Ved Benny Sloth 

 

 

 

                                                 

 


