
 
 
 
Referat af møde i KSO den 19. november 2012. Mødested Holbergsgade 18. 
 
Til stede var: Peter Post Hansen, Kirsten Laage-Petersen, Laila Møller (substitut), Lars Gudbergsen, 
Lennart Berendt, Carl Erik Nielsen samt Hans Glendrup. 
 
Der forelå afbud fra Doris, Fritz og Hanne. 
 
Pkt. 1.  Godkendelse af referat fra mødet den 17. september 2012. 
 
Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 2. Sidste SOL-møde. 
 
Der var enighed om, at referatet af mødet kom meget sent og at det supplerende referat fra mødet 
med skorstensfejerne var meget mangelfuldt.  Vi vil på SOL-mødet anmode om, at der sættes flere 
kræfter ind for at få et fornuftigt referat ud snarest efter møderne. 
 
Pkt. 3.  Tangrensning. 
 
Der var enighed om, at den nuværende tilstand er meget utilfredsstillende for sommerhusejerne. Der 
bliver kun renset i sommerperioden efter behov på de 6 strande med blåt flag.  Det var KSO's 
indtryk, at der tidligere også var fjernet tang fra de strande, som ligger i forbindelse med de 
offentlige veje, der fører ned til strandene. 
 
KSO tager emnet op igen til foråret, hvor kommunens interesse for sagen måske er vokset, og hvor 
der måske kan findes midler til en større indsats. 
 
Pkt. 4.  Offentlighedens adgang til strande. 
 
Kommunen har ønsket emnet på  SOL-dagsordenen på baggrund af en konkret sag. 
 
KSO's medlemmer udvekslede erfaringer på området.  De få sager vi kender,  tyder på, at 
kommunen giver almenvellet ret og naturklagenævnet giver den konkrete ejer ret..... 
 
Pkt. 5.  Politiets manglende indsats. 
 
KSO gentog beklagelsen af, at politiet på Vig-mødet afslutningsvist meddelte, at man ikke kørte ud 
til indbrud. En regel der angiveligt var gældende i hele landet. Der var imidlertid i KSO en 
usikkerhed omkring fortolkningen af politiets udsagn.  Var der virkelig tale om, at man under ingen 
omstændigheder kørte ud – herunder heller ikke til igangværende tyverier. 
 
HG vil ringe til politiet for at få afklaret dette spørgsmål. 
 
Pkt. 6. Mobildækning. 
 



PPH havde endnu ikke nået at foretage de undersøgelser, vi tidligere har talt om – herunder om 
andre leverandører.  Det er stærkt bekymrende, at der i visse områder ikke er rimelig dækning. For 
at være sikker, er der kun den mulighed at få telefonkabel indlagt.  CEN pegede på, at staten var på 
vej til at forlange, at borgerne kunne kommunikere digitalt. 
 
Pkt. 7.  Lov om småhuse 
 
Reglementet om småhuse var udgået som et selvstændigt regelsæt og reglerne indgik nu i lov om 
byggeri. 
 
CEN havde studeret de nye regler, og  mente umiddelbart, at kørende småhuse var tilladt og 
herunder campingvogne og mindre containere.  Det var ikke betryggende for KSO, at det alene var 
en række embedsmænd på Sjælland, som var kommet frem til , at campingvogne og containere 
kunne placeres på grundene uden tidsbegrænsning. 
 
HG ville – i en ledig stund – prøve at finde den centrale myndighed, som havde udformet reglerne 
og forelægge sagen. 
 
Pkt. 8.  Skorstensfejning 
 
KSO havde en meget omfattende drøftelse af problemerne med skorstensfejning.  Der var enighed 
om, at den nuværende situation var helt utilfredsstillende, men samtidigt var der lidt forskellige 
vurderinger af, hvorledes vi kunne komme videre hen imod rimelige ordninger. 
 
LG pegede på, at (mindst) 20 pct. af sommerhusejerne ikke fik leveret en rensning indefra i huset, 
idet der åbenbart ikke har kunnet kommunikeres mellem skorstensfejer og ejerne for at finde en 
dag, hvor fejeren kunne komme ind i huset.  Dette forhold indebærer, at de to fejerfirmaer får 
tilsammen ca. 1,2 mio. kr. for  arbejde, de ikke udfører. Kommunen bør sikre, at disse penge betales 
tilbage til ejerne.  Rent praktisk kan skorstensfejerne på en given dato levere en liste til kommunen 
over de ejendomme, som ikke har fået foretaget (delvis) fejning og så kan pengene (delvist) sendes 
tilbage. 
 
HG var af den opfattelse, at kommunen – med al rimelighed - aldrig vil involvere sig i en sådan 
ordning, og at vi derfor må gå andre veje. Selvfølgelig vil vi og kommunen kunne forlange, at der 
bliver udarbejdet en liste over ejendomme, som man ikke har kunnet komme ind i.  Men denne liste 
vil jo blive ledsaget af en udtalelse fra skorstensfejerne om, at de er klar til med kort varsel at udføre 
det manglende arbejde, hvis ejerne sørger for, at de kan komme ind i husene. Hertil kommer, at hvis 
kommunen går ind i sagen som foreslået, så vil kommunen risikerer at blive kritiseret for at 
medvirke til  (økonomisk fordelagtige)  lovovertrædelser – jf. at det er lovpligtig at få renset 
skorstenen både ude – og indefra. 
 
PPH ville undersøge, om der kan siges noget generelt om forsikringsselskabernes holdning til, om 
der i forbindelse med brande, som også vedrører skorstenen, vil blive lagt (afgørende) vægt på, at 
der foreligger dokumentation for, at skorstenen er renset efter alle forskrifter. 
 
Der var enighed om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der lægges en seddel i postkassen i det tidlige 
forår – med forventning om, at denne seddel findes i god behold.   
 



Det var også KSO's vurdering, at KSO ikke p.t. har mandat til at arbejde for – eller true med – at 
kommunen bør træde ud af opkrævningsordningen. 
 
Der var tillige enighed om, at HG prøver at arrangere et møde med Gitte Jørgensen forud for SOL-
mødet den 13. december 2012.  Vores hovedmål er at finde en nyordning, således at langt flere får 
fyld ydelse for pengene og at ejerne ikke forsat skal betale for 8.000 gange forgæves kørsel til 
ejedommene. Et minimumskrav må være, at der kan kommunikeres med skorstensfejerne via mail 
og at de små sedler, som nu anvendes får et helt andet udseende og indhold. 
 
Pkt. 9. Ny lovgivning på vej om offentlige veje. 
 
HG oplyste, at Transportministeriet var på vej med at sammenlægge de 4 nuværende vejlove til 
fremover to love.  Formålet er angiveligt at gøre lovteksten mere klar samt at lette kommunernes 
arbejde. Det er bestemt ikke udelukket, at hvis kommunerne skal ”lettes”, så vil det gå ud over 
sommerhusejerne. 
 
Fremover vil der kun være to love: 
 
Lov om offentlige veje 
Lov om private fællesveje 
 
For nærværende er det alene udkast til lov om offentlige veje, der foreligger, men lovforslaget er 
ikke fremsat i Folketinget – og  der er næppe tvivl om, at det mere er den anden lov om private 
fællesveje, som berører sommerhusejerne. 
 
Lennart oplyste, at han havde spurgt FL, om de har benyttet deres høringsret i denne sag, men der 
forelå endnu ikke et svar. 
 
Udviklingen vil blive holdt under observation. 
 
Pkt. 10. Eventuelt. 
 
HG oplyste, at der fra nytår ville være ændrede åbningstider på genbrugsstationerne – primært 
således at man åbnede senere og lukkede tilsvarende senere, hvilket formentlig ville være 
tilfredsstillende for sommerhusejerne. 
 
PPH orienterede om eksempler på de forsikringspolicer, som en række grundejerforeninger har 
tegnet i forhold til ansvar for skader ved mangelfuld vedligehold af veje – selvsagt i de tilfælde, 
hvor GF'en var vejejer.  Præmien var omkring 2.000 kr.  
 
KLP meddelte, at bestyrelsen for SAGT var indstillet på, at KSO undersøger mulighederne for at 
sammenlægge de 3 nuværende sammenslutninger. 
 
HG erklærede, at sammenslutningen i Dragsholm fra starten havde ønsket en sådan ordning. 
 
Der blev fremsat forskellige synspunkter om mulige fordele og ulemper. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Kirsten som ankerkvinde og med Lars og Hans som øvrige 



medlemmer.  Et møde den 7. januar blev aftalt. Gruppens opgave er at forberede et forslag til KSO, 
som – med KSO's støtte/bemærkninger - kan videresendes til de 3 sammenslutninger. Flere udtrykte 
usikkerhed omkring hvorvidt det ville være muligt at få en sammenlægning allerede i 2013. 
 
Næste KSO-møde blev aftalt til torsdag den 7. marts 2013 kl. 16.00 hos Hans Glendrup. 
 
Mødet slut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


