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17. Godkendelse af dagsorden 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-295533 Initialer: THK Åbent 

 
 

 
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 13. december 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Doris Nellemann, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Hanne Holdt Hansen, 
Kirsten Laage-Petersen, Lars Gudbergsen, Nancy H. K. Sørensen, Rudy Rune 

 
Thomas Klint Martinsen (referent) deltog i mødet. 
 
Godkendt, der kommer oplysning om afvanding ved Hov Vig under eventuelt. 
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18. Godkendelse af referat fra mødet den 27. september 2012 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-295534 Initialer: THK Åbent 

 
 

 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 13. december 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Doris Nellemann, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Hanne Holdt Hansen, 
Kirsten Laage-Petersen, Lars Gudbergsen, Nancy H. K. Sørensen, Rudy Rune 

 
Referatet ønskes udsendt tidligere ved de efterfølgende møder. 
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19. Nyt fra Miljø- og Klimaudvalget 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-295535 Initialer: THK 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 2012 

Dato: 13. december 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Doris Nellemann, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Hanne Holdt Hansen, 
Kirsten Laage-Petersen, Lars Gudbergsen, Nancy H. K. Sørensen, Rudy Rune 

 
Annelis Stamm orienterer om de nye åbningstider på genbrugsstationerne. Det er gjort 
for at tilgodese sommerhusejere med mere. 
 
Onsdag er udvidet med 2 timer, åbningstid er kl. 7.00 – 18.00, lørdag og søndag er åb-
ningstiden ændret fra kl. 8.00 – 14.00  til kl. 10.00 -16.00. 
Odden genbrugsstation har udvidet med 1 time onsdag fra kl. 9.00 – til 18.00 og lørdag 
er åbningstiden nu fra kl. 10.00 – kl. 16.00. 
Dette er gjort inden for det eksisterende budget.  
 
Miljø- og Klimaudvalget søger byrådet om frigivelse af yderligere midler til oprensninger 
af vandløb i 2012. Dette har ikke været på byrådsmødet endnu. 
Hans Glendrup udtalte, at det lyder fornuftigt. 
Orientering: Efterfølgende kan oplyses at byrådet den 18. december 2012 har frigivet 
midler. 
 
Der er givet DUT midler i forbindelse med Natur og vandhandleplaner. DUT midler er en 
justering af det statslige bloktilskud i forbindelse med at folketinget og regeringen gen-
nemfører regelændringer at bindende karakter for kommunerne. 
 
Orientering omkring proces med Park og Vej. 
Park og Vej er ved at gennemgå en omstrukturering. Dette betyder blandt andet, at der 
fremover kun skal være et distrikt, hvor der før har været et nordligt og et sydligt di-
strikt. Fremover vil driftsmedarbejderne formentlig også komme til at arbejde i selvsty-
rende teams, inden for de arbejdsområder der arbejdes med. 
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Der er også kommet en øget fokus på beskrivelse af de arealer der arbejdes med, samt 
det serviceniveau, der skal være de enkelte steder. 
I forbindelse med budgetprocessen for 2013, er det aftalt at Park og Vej skal markeds-
prøves. Processen med at udarbejde udbudsmateriale skal starte op i 2013. 
 
Der er kommet midler til højderygsstien fra Real Dania. Højderygsstien er en gammel vi-
sion med en sti fra Vraget og til Lumsås langs højderyggen på randmorænerne. Den før-
ste del bliver en 7 km. lang sti, hvor der udover at blive etableret en sti, også laves for-
skellige oplevelses og informationsposter, hvor der formidles om stien, det geologiske 
landskab og Geoparken generelt. 
Det vil ikke blive en cykelsti. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
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20. Diverse punkter fra KSO 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-305378 Initialer: THK Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget har fremsendt en række spørgsmål og kommentarer 
 
Sagsfremstilling 
 
Vindmøller i Sejerøbugten? 
Det fremgår af lokalpressen (NV-nyt 29 november), at folketinget har udpeget eller er 
på vej til at udpege bl.a. Sejerøbugten til placering af kystnære havvindmøller. 
 
Har kommunen været involveret i disse overvejelser – og kan kommunen støtte en sådan 
placering? 
 
Svar: Økonomiudvalget har på sit møde den 21. august 2012 vedtaget høringssvar til 
Energistyrelsen om placering af havvindmøller. 
Energistyrelsen operer med flere alternative placeringsmuligheder, hvor der i søterrito-
riet ud for Odsherred Kommune er tale om en placeringsmulighed ud for Nyrup Bugt. 
Kommunen er af den klare opfattelse at placeringen i Nyrup Bugt giver en negativ ind-
virkning på oplevelsen af kystlandskabet i, og omkring Nyrup Bugt. 
 
Skorstensfejerordningen 
Som opfølgning til sidste SOL-møde, hvor der blev givet en kort redegørelse for mødet 
med de 2 skorstensfejermestre, ønsker KSO gerne at give SOL en orientering om nogle 
forhold, som påkalder behov for ændringer af de nugældende procedurer. 
 
Et væsentligt problem er, at mindst 20 pct. at de 17.000 sommerhuse med skorsten ikke 
får fejet efter forskrifterne, idet skorstensfejeren ikke kan komme ind i husene. Og 
samtidigt betaler grundejerne den fulde pris. Hvad enten det er skorstensfejerne, som 
ikke er ihærdige nok eller det er sommerhusejerne, som ikke oplyser tilstrækkeligt om, 
hvornår man er til stede, så er der behov for nye tiltag for at modvirke den nuværende 
situation. 
 
Svar: På nuværende tidspunkt er der ikke mulighed for at bidrage med nyt i sagen. Hvis 
SOL kan bidrage med idéer til nye tiltag, vil vi gerne forlægge dem for skorstensfejerne. 
 
Strandadgang 
Kommunen har tidligere oplyst, at man ønsker at orientere om en konkret sag vedrøren-
de adgang til strand.  
 
Udkast til lovforslag om offentlige veje 
Som det sikkert er kommunen bekendt, er Transportministeren på vej med et udkast til 
lovforslag om offentlige veje.  Lovudkastet har været til høring over to omgange. Det 
fremgår af det foreliggende udkast til lov om offentlige veje, at en lang række bestem-
melser i lov om private fællesveje samtidigt ønskes ændret – i en række tilfælde til 
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ugunst for sommerhusejerne. Blandt andet foreslås det, at alle sommerhusområder 
fremover skal være omfattet af byzonereglerne. 
 
I denne fase vil KSO alene spørge, om kommunen har leveret et høringssvar eller om der 
foreligger et høringssvar fra KL.  Det er således, at når lovforslaget ikke er fremsat i 
Folketinget, så kan man ikke forlange at se de afgivne høringssvar. 
 
Svar: Kommunen har ikke leveret et høringssvar. På mødet gives en kort introduktion til 
de foreslåede ændringer i vejloven. 
 
Mobildækning i Odsherred 
Kommunen oplyser på sin hjemmeside, at der har været afholdt et møde om mobildæk-
ning i Region Sjælland den 12. november 2012.  Initiativtager til mødet er KL og der del-
tog 4 teleoperatører: TDC, Telenor, Telia og 3. 
 
KSO ønsker at erfare, om Odsherred Kommune finder de i referatet omtalte initiativer 
tilstrækkelige til, at man kan hævde, at hele Odsherred er rimeligt dækket inden for 
ret kort tid. 
 
Svar: Der gives en orientering om processen på mødet. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 13. december 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Doris Nellemann, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Hanne Holdt Hansen, 
Kirsten Laage-Petersen, Lars Gudbergsen, Nancy H. K. Sørensen, Rudy Rune 

 
Resume af drøftelserne på selve SOL mødet: 
 
Vindmøller i Sejerøbugten 
Sejerøbugten hører under Kalundborg kommune og der arbejdes med et projekt omkring 
vindmøller der. 
 
Skorstensfejerordning 
Hans Glendrup (HG) uddybede på KSO's vegne problemerne. Så vidt ses kunne hverken 
skorstensfejerne, der kørte 8.000 gange forgæves eller grundejerne, der betalte et sam-
let millionbeløb for ydelser, der ikke blev leveret, være tilfredse med den nuværende 
situation.  
 
Hans Glendrup tilføjede, at kommunen nok har en større rolle i sagen, end KSO umid-
delbart havde fået indtryk af. Kommunen er pligtig at tilbyde grundejerne skorstensfej-
ning og kommunen (de tidligere 3 kommuner) har i 1993 indgået ret detaljerede kon-
trakter med de to skorstensfejerfirmaer. Samtidigt bestemmer kommunen de gældende 
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tariffer. Og endelig er kommunen appelinstans, såfremt der opstår tvistigheder mellem 
en grundejer og skorstensfejeren. 
 
KSO havde ikke umiddelbart et konkret løsningsforslag, men håbede at de 3 parter kun-
ne finde en fælles løsning - muligvis ved at kommunen genforhandlede de gældende 
kontrakter. 
 
Efter nogen drøftelse foreslog Gitte Hededam, at sagen blev genoptaget på næste SOL-
møde, hvilket der var enighed om. Samtidigt konstaterede SOL, at det på SOL-mødet 
den 27. september 2012 blev konkluderet: ”Det blev aftalt, at centerchef Gitte Jørgen-
sen, Ejendom og Byggeri, laver oplysningsmateriale omkring skorstensfejerordningen.” 
 
Gitte Jørgensen kaldes med til næste møde, hvor vi tager dette punkt op igen. 
 
Strandadgang 
Torben Greve oplyste at kommunen ikke har behov for at tage sagen frem. 
 
Udkast til lovforslag om offentlige veje 
Kort orientering om ændringer i vejloven og redigering af privatvejsloven. Sommerhus-
områderne er allerede inde under byzonereglerne og derfor vil ændringerne ikke have 
nogen betydelig indvirkning. 
 
Der blev spurgt ind til reglerne for nedlæggelse af offentlige veje i forbindelse med den 
nye lovgivning. Tidligere var det sådan, at en kommunal offentlig vej først kunne æn-
dres til en privat fællesvej efter 4 år og dette skulle senest være gjort 6 år efter ud-
meldingen. Dette er i den nye lovgivning ændret til følgende: 

 Hvis vejen skal overgå til privat fællesvej eller privat vej i forbindelse med ve-
jens nedlæggelse som kommunevej, kan kommunalbestyrelsen tidligst træffe 
endelig beslutning herom 1 år efter, at kommunalbestyrelsen har offentliggjort, 
at vejen planlægges nedlagt som kommunevej og opretholdt som privat fælles-
vej eller privat vej. Beslutningen skal træffes senest 2 år efter offentliggørelsen. 

 
 
Mobildækning i Odsherred 
Torben Greve orienterede kort om hvad der sker omkring mobildækning. Kommunen er i 
fortsat dialog med teleselskaberne og presser på, for at få en bedre dækning.  
Der kan ses yderligere omkring master og deres placering under: 
http://www.mastedatabasen.dk 
 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
  

http://www.mastedatabasen.dk/
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21. Turistbureauet 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-309462 Initialer: THK Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
Turistchefen orienterer om turistbureauets arbejde, åbningstider mm. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 13. december 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Doris Nellemann, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Hanne Holdt Hansen, 
Kirsten Laage-Petersen, Lars Gudbergsen, Nancy H. K. Sørensen, Rudy Rune 

 
Turistchef Hans-Jørgen Olsen orienterer om arbejdet i Visit Odsherred.  
 
VisitOdsherred 
 
-større opgaver/projekter mm.: 2013 
 
 

 Udgivelse af hovedbrochure ”Tid til livet - 2013” medio januar 
 

 ”Velvære i Kulden” (uge 7) er under forberedelse, udgives medio januar 
 

 Ny version af www.visitodsherred.dk er under udarbejdelse. Går i luften medio 
januar 2013 

 

 Projekt ”Fremtidens Turistinformation” er igangsat. Inden sommeren 2013 vil 
der være 2 ”fjernbetjente turistinformationer” (Asnæs og Sj. Odde) med touch-
skærm og videochat samt yderligere ”I – points” med touch-skærme. 

 

 Projekt ”Særlige feriesteder”(Rørvig) i samarbejde med Center for Kystturisme. 
”Stormøde” i februar 2013. Projektet løber over 2 år. 

 

 Projekt ”Feel like”: 3 – årigt projekt om udvikling og ny formidlings af oplevel-
ser. Bevilling/økonomi er på plads. Samlet økonomi for 9 destinationer: 8 mill. 
kr. 

 

 Projekt Havørred Sjælland 
 

 Integration af Geopark Odsherred i markedsføring sker løbende. Pt. arbejdes 
der med integrationen i ”Tid til livet”, ”Gode Historier”, ”Spis Godt” 

http://www.visitodsherred.dk/
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Øvrige, større opgaver: 
 

 ”Kunstdage i Pinsen”. Censurrunde gennemføres den 5. december 
 

 Udgivelse af Landliggeren drift af www.landliggeren.dk 
 

 Odsherreds Kulturfestival (uge 31) 
 

 ”Honky Tonk Town” (1. lørdag i september) 
 

 ”Smag på Odsherred” (uge 42) 
 
 
Hans Glendrup spurgte til hvorvidt sommerhusejernes udlejning af sommerhuse var til-
fredsstillende. Hans-Jørgen Olsen orienterer om, at det er svært at få lejere til de 
sommerhuse der er, så derfor mangler der ikke nogen sommerhuse til udlejning. Det har 
været en dårlig sæson i forhold til udlejning det har været to dårlige somre, krisen og 
så videre. Det ser ud til at situationen er bremset i forhold til udlejningen. Odsherred 
skiller sig ikke ud i forhold til på landsplan. 
Totalt set er der ca. 1000 sommerhuse til udlejning i Odsherred hos de kommercielle 
udlejningssteder. 
Hotelophold er generelt steget. 
Forskellige rabatordninger bliver lavet for at få flere til, f.eks. hvis kun to personer bru-
ger huset. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
  

http://www.landliggeren.dk/
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22. Mødedatoer 2013 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-309525 Initialer: THK Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Mødedatoer for 2013 skal fastlægges. 
 
Sagsfremstilling 
Der foreslås følgende datoer: 
 
Torsdag den 28. februar 2013 
Torsdag den 13. juni 2013 
Torsdag den 26. september 2013 
Torsdag den 12. december 2013 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller datoerne godkendt 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 13. december 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Doris Nellemann, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Hanne Holdt Hansen, 
Kirsten Laage-Petersen, Lars Gudbergsen, Nancy H. K. Sørensen, Rudy Rune 

 
Forslag til nye mødedatoer i 2013: 
 
Torsdag den 28. februar fastholdes. 
Torsdag den 20. juni 
Torsdag den 26. september fastholdes. 
Torsdag den 28. november. 
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23. Eventuelt 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2012-309635 Initialer: THK Åbent 

 
 

 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 

Dato: 13. december 2012 Sted: Mødelokale 1+2 
Administrationscenter Fårevejle, 
Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle 

Fraværende: Doris Nellemann, Finn Hallberg, Fritz Løvschall, Hanne Holdt Hansen, 
Kirsten Laage-Petersen, Lars Gudbergsen, Nancy H. K. Sørensen, Rudy Rune 

 
Lennart Berendt orienterede om styregruppens arbejde i forbindelse med afvandings-
projektet ved sommerhusområdet omkring Hov Vig. Der blev afholdt møde d. 15. sep-
tember på sognegården, hvor projektet blev fremlagt. Afvandingsprojektet har fået sin 
egen pind på kommunens hjemmeside. 
 
Siden mødet, er de sidste undersøgelser lavet og VVM skal laves færdig hvorefter høring 
formentlig kan laves før sommerferien. 
 
 


