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Mødereferat: Kontaktgruppen KSO og OF  
d. 18. februar 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 
Leder af Kundeservice og Kommunikation - Fanny Villadsen (referent) 

 
Dagsorden 

1. Velkommen 
 

2. Nyt fra OF 

a. Principbeslutning om at Odsherred Forsyning ikke deltager i stor midtsjællandsk fusion  
b. Nyt renseanlæg i Tengslemark 
c. Sommerhuskloakering 
d. Forsyningen indfører robuste takster 
e. Takster for tømning 
f. Udvikling af kundeservice i forsyningen mm.  
 

3. Nyt fra Sommerhusejerne 
 

4. Eventuelt og næste møde 

 
Mødereferat 

 
1. Velkommen 
Vagn Ytte Larsen bød velkommen og gav en særlig velkomst til Poul Dengsøe som herefter deltager i 
kontaktgruppen (jf. referat af SOL møde 29.10.2014 punkt 8) 
 
2. Nyt fra OF 
 
a. Principbeslutning om at Odsherred Forsyning ikke deltager i stor midtsjællandsk fusion  
Vagn Ytte takkede for skrivelse fra KSO vedr. forsyningsfusion. Den var medvirkende til byrådets beslutning 
om at forsyningen ikke skulle indgå i fusionen. Status er at kun 3 af de oprindelige 12 forsyninger går videre 
med fusionssamarbejde. Skrivelsen fra KSO vejede ligeledes tungt hos forsyningens bestyrelse.  
 
Hans Glendrup understregede at det var nærhedsprincippet der gav anledning til KSOs skrivelse,  
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herunder ønsket om en lokal og nærværende forsyning.  
 
Vagn Ytte Larsen redegjorde for forløbet omkring fusionsundersøgelse, og oplyste at forsyningen  
skal effektivisere 5 % inden for de næste par år. Forsyningen er også underlagt Statens prisloftafgørelser.  
En del af effektiviseringen skal findes via indkøbssamarbejder med andre forsyninger.  
 
Erik Christensen oplyste at forsyningen allerede nu udbyder forskellige indkøb i fællesskab med bl.a. 
Kalundborg, Faxe og Guldborgsund forsyninger. Der forventes store gevinster på fælles udbud af 
rådgiverydelser. 
 
b. Nyt renseanlæg i Tengslemark 
Byrådet har vedtaget spildevandsplan 2014-2018. Af den fremgår det at der skal anlægges et nyt stort 
renseanlæg ved Tengslemark med udledning til Kattegat. Samtidig skal der nedlægges 11 mindre 
renseanlæg. Der afholdes informationsmøde for beboere i området til april i Stenstrup forsamlingshus. Det 
forventes at det nye renseanlæg står færdig i 2018.  
Torben Kann spurgte til om sommerhusejere berøres af projektet. Erik Christensen oplyste at det kan ske i 
forbindelse med anlæg af hovedtransportledninger. 
 
c. Sommerhuskloakering 
Vagn Ytte orienterede om, at 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, og det er uvist om Konkurrencestyrelsen 
anker den til Højesteret. Vagn Ytte udtrykte derfor optimisme for at sommerhuskloakeringen kan 
genoptages allerede i marts 2016.  
 
Poul Dengsøe efterspurgte en revideret tidsplan for kloakering af sommerhusområder. Det er særligt vigtigt i 
forbindelse med køb og salg af ejendomme. Erik Christensen oplyste at tidsplanen for kloakering er fastlagt i 
spildevandsplanen og kan ses på forsyningens hjemmeside. Denne tidsplan er skubbet grundet 
vejvandssagen og det fysiske stop for sommerhuskloakering. Forsyningen bestræber sig på at kommunikere 
klart og tydeligt når der er nyt ang. tidsplan for kloakering.  
 
d. Forsyningen indfører robuste takster 
Vagn Ytte orienterede om at Forsyningens bestyrelse har vedtaget at holde sig under Statens prisloft, og 
samtidig indføre robuste takster på både vand og spildevand, gældende for en 4-årig periode.  
 
e. Takster for tømning 
Der har været henvendelse til SOL og forsyningen vedr. tømningstakster, henvendelsen er også sendt til en 
lang række grundejerforeninger. Forsyningen har kun svaret ophavsmanden til henvendelsen og orienteret 
SOL og KSO, men ikke distribueret svaret derudover. 
 
f. Udvikling af kundeservice i forsyningen mm.  
Fanny Villadsen er udnævnt leder af forsyningens kundeservice og kommunikationsafdeling, pr. 1. oktober 
2014. Fanny orienterede om arbejdet i afdelingen og nye tiltag, bl.a. på hjemmeside og via 
pressemeddelelser. Der blev udleveret input til Landliggerens forårsudgave fra forsyningen. 
Forsyningens callcenter modtager 500-600 opkald om ugen i sommerperioden.  
Åbningstiden for callcentret er udvidet med 1 time, og har nu åbent man-tor fra kl. 8.30 til 15.00 og fredag 
fra kl. 8.30 til 12.00.  
 
Torben Kann foreslog at forsyningens på deres hjemmeside vejleder om, hvordan man kan se at en 
septiktank snart er fuld. 
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3. Nyt fra KSO 
Hans Glendrup udtrykte ønske om, at Kontaktgruppen løbende bliver orienteret om de konsekvenser, som 
en nylig vedtaget lov får for Odsherred Forsyning.  Loven indebærer, at kommunerne skal give tilbud om 
henstands-/afdragsordning (20 år) til mindrebemidlede grundejere i forbindelse med udgifter til kloakering. 
Så vidt ses, kan de kunder, der opfylder deres forpligtelser komme til at betale for dem, der ikke kan eller vil. 
 
 Erik Christensen orienterede om at man i Odsherred kun mangler at kloakere enkelte åben land områder. 
Sommerhusejere vil også blive omfattet af det nye lovforslag. Vagn Ytte bemærkede at forsyningen 
selvfølgelig vil følge lovgivningen, og KSO orienteres når der er nyt i sagen. 
 
4. Eventuelt og næste møde 
Poul Dengsøe spurgte til konkret forsikringssag på vegne af grundejerforeningen Tre Lyng. Det blev aftalt at 
Erik Christensen undersøger sagen nærmere og efterfølgende kontakter Poul Dengsøe. 
 
 
Næste møder: 
Torsdag d. 21. maj 2015 kl. 11.00 til 13.00 hos Odsherred Forsyning i Grevinge. 
& Torsdag d. 12. november 2015 kl. 11.00 til 13.00 hos Odsherred Forsyning i Grevinge. 
 


