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Høringen, vedr. ansøgningen om tilladelse til afvanding af 2.361 ejendomme (2.475 
matrikler) af sommerhusområdet ved Hov Vig i oplandet til Landkanalen, blev med et halvt 
års forsinkelse udsendt den 29. november 2016. Eventuelle bemærkninger til 
projektforslaget skulle være Odsherreds Kommune (OK) i hænde senest onsdag den 28. 
december 2016. 
OK vurderede, at der i projektforslaget var taget de nødvendige hensyn til vandløbets 
afstrømning og miljø og havde derfor valgt at fremme projektforslaget. 
Det sidste nye i sagen daterer sig fra et styregruppemøde den 23. februar 2017 på 
rådhuset i Højby, hvor Gry Annika Jensen fra OK orienterede om de indsigelser, der har 
været til det fremsendte materiale. Der var fremkommet 39 høringssvar, hvor af 4 
grundejerforeninger havde tilkendegivet, at de ikke ønskede at være en del af projektet. 
Det er dog ikke grundejerforeningerne, som kan frasige sig deltagelse, men de enkelte 
grundejere.  
Gry oplyste, at man ville udarbejde et nyt og mere detaljeret oplæg, som bla. skulle 
indeholde en skønnet nytteværdi og omkostningerne i forbindelse med drift og 
vedligeholdelse. Dette oplæg skal udsendes til en ny 4 ugers høring og inden denne 
udsendelse vil styregruppen få mulighed for at kommentere oplægget. 
Efter denne høring sendes projektet til Taksationskommissionen 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 mellemliggende tid vil 
eventuelle indsigelser blive behandlet. 
Efter at Taksationskommissionen har afsluttet deres arbejde, sendes vandløbsloven med 
den økonomiske fordeling til en ny høringsfase i 4 uger. Også her skal eventuelle 
indsigelser behandles og tidsplanen herfor er 2 – 3 år. 
Efter ovennævnte tidsforløb (formentligt i 2021) vil der blive indkaldt til en 
generalforsamling for at få etableret et offentligt pumpelag. På denne generalforsamling vil 
der være valg til en bestyrelse blandt de af afvandingsprojektet omfattede grundejere. 
Når dette Pumpelag er blevet valgt, kan man gå i gang med at udarbejde projekt og 
udbudsmateriale og samtidig indlede en kloakering af Hov Vig området. 


