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Mødereferat: Kontaktgruppen KSO og OF  
d. 13.november 2015 hos Odsherred Forsyning – Grevinge 

 
Tilstede fra sommerhusejerne og KSO  
(Koordinationsudvalget for sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred) 
KSO Formand Hans Glendrup – Formand for sammenslutningen i Dragsholm 
Torben Kann – FSNR Fritidshusejernes sammenslutning –  i Nykøbing-Rørvig 
Kirsten Laage-Petersen – Kasserer i sammenslutningen i Trundholm (SAGT) 
Poul Dengsøe – Grundejerforeningen Tre Lyng, medlem af SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds 
Landliggere) 
 
Tilstede fra OF (Odsherred Forsyning A/S) 
Bestyrelsesformand - Vagn Ytte Larsen 
Direktør - Erik Christensen 
Heidi Møller (referent) - Kundeservice og Kommunikation  
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Mødereferat 

 
1. Velkommen 
Vagn Ytte Larsen bød velkommen  
 
2. Nyt fra OF 
 
Nyt renseanlæg i Tengslemark 
Placeringen af renseanlægget er vedtaget. Der har været udbud af rådgiver og det blev firmaet Krüger der 
vandt opgaven på selve renseanlægget og Sweco (Grontmij) der vandt opgaven med transportledninger. 
 
Den samlede anlægspris er ca. 130 mio. kr. ekskl. moms.  
Ekspropriationer til renseanlægget og transportledninger foretages af Odsherred kommune.  
 
Torben Kann påpegede, at man i brochuren om Tengslemark Renseanlæg manglede oplysning om, at 
udledningspunktet er nøje udvalgt af eksperter og ikke tilfældigt valgt.  
Ligeledes ville det være en vigtig oplysning, at i tilfælde af kæmpe regnskyl, vil der ikke være nogen risiko for 
at der udledes urenset spildevand til Nyrup Bugt, da der er lavet store regnvandsbassiner til opsamling af 
regnvandet. 
 
Erik oplyste, at der er en enkelt klagesag vedrørende længden på udløbet. Naturklagenævnet har afvist 
klagen. Uagtet kører planlægning af Tengslemark videre.I henhold til kommunens spildevandsplan skal 11 



 

2 

 

små renseanlæg nedlægges. 
 
Torben Kann påskønnede det udsendte materiale til de berørte husejere. 
 
Torben Kann spurgte til de nedlagte renseanlæg - kan de få lov at køre videre – hvor er dispensationen? 
Erik svarede hertil, at alle krav til udledning overholdes, men at Odsherred Forsyning ”trimmer” de 
renseanlæg der skal køre videre. De lukkede renseanlæg vil blive bibeholdt som reservoirs.  
 
Sommerhuskloakering - status 
Slagelse kommune har fået medhold i sagen om modregning i bloktilskud grundet vejvandssagen mod 
Konkurrencestyrelsen. Odsherred kommune har tilsluttet sig udfaldet af sagen via suspensionserklæring. 
Dommen er afsagt i Østre Landsret, men er efterfølgende anket til Højesteret. 
Datoen er fastsat til den 25. januar 2016. 
Det betyder, at sommerhuskloakeringen tidligst kan påbegyndes i 2017. 
 
Ny vandafledning mellem Rørvig og Nykøbing Sj. 
Torben Kann spurgte til den nye vandledning der er ved at blive etableret mellem Rørvig og Nykøbing Sj. 
Gravearbejdet ser lidt sjusket ud – bliver røret renset for jord? 
Erik forklarede, at det er muldvarpemetoden der bliver brugt og at man efter endt arbejde vil skylle 
igennem med brintoverilte og desinficere rørene. 
 
Poul Dengsøe udtrykte, at man i forbindelse med sommerhuskloakeringen savner at entreprenøren ”rydder 
op” efter sig. Poul foreslår, at der bliver lavet tiltag til en slags rådgivning med grundejerforeningerne så 
man er orienteret om, hvordan der så ud før opgravning. Poul påpegede, at man ikke skulle brug stabilgrus 
men små sten, det havde de gode erfaringer med. 
 
3. Nyt fra KSO 
 
Manglende betaling af tilslutningsbidraget 
Hans Glendrup spurgte til, hvor mange der mangler, at tilslutte sig og hvordan det ser ud for Odsherred 
Forsyning med inddrivelsen jf. pressens omtale af EFI. 
 
På sommerhuskloakering er det omkring 50 der mangler at tilslutte sig. Odsherred Forsyning har 
samarbejde med Odsherred Kommune omkring de ejendomme der mangler at tilslutte sig, således at der 
bliver fulgt op på det, men Odsherred Forsyning opfordrer til, at hvis man har kendskab til ejendomme, der 
mangler tilslutning og udleder på anden vis, retter henvendelse til forsyningen.  
 
Odsherred Forsyning oversender stadig restancer til EFI og modtager løbende indbetalinger. Forsyningen har 
ca. 3 mio. kr. i ubetalt gæld fra debitorer. 
 
Torben Kann fortalte, at mange nok unddrager sig tillslutninger, da det hedder sig at hvis man ikke bruger sit 
sommerhus, er kloakkerne tørre og derfor et yndet sted for rotter. Erik afviste dette, idet rotterne ikke kan 
passere pumpestationerne.  
 
 
 
4. Eventuelt og næste møde 
 
Næste møde: Afventer beslutning 


