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Mødereferat: Kontaktudvalget KSO og OF  
d. 4. november 2016 kl. 10.00 til 12.00 hos Odsherred Forsyning – Grevinge 

 
Tilstede fra sommerhusejerne og KSO  
(Koordinationsudvalget for sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred) 
Torben Kann – FSNR Fritidshusejernes sammenslutning –  i Nykøbing-Rørvig 
Poul Dengsøe – Grundejerforeningen Tre Lyng, medlem af SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds 
Landliggere) 
Kirsten Laage-Petersen – Kasserer i Trundholm (SAGT) 
 
Fraværende: KSO Formand Hans Glendrup – Formand for sammenslutningen i Dragsholm 
 
Tilstede fra OF (Odsherred Forsyning A/S) 
Bestyrelsesformand - Vagn Ytte Larsen 
Direktør – Ghita Hansen 
Referent – Fanny Villadsen, Leder af Kundeservice & Kommunikation 

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
2. Nyt fra OF 
3. Nyt fra KSO 
4. Retablering af veje efter gravearbejde 
5. Forurening af grøfter 
6. Eventuelt og næste møde 

 
Mødereferat 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Vagn Ytte Larsen bød velkommen 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Nyt fra OF 
 
Forsyningens nye direktør Ghita Hansen blev introduceret.  
 
Spildevand:  
Ghita Hansen orienterede om linjeføringen for de nye afskærende ledninger til Tengslemark renseanlæg. 
Anlægget er placeret højt, for at udløbsledningen kan fungere med gravitation, så vandet kan løbe selv og 
ikke skal pumpes. Udløbsledningen føres ca. 200 meter ud i Kattegat, og er placeret bl.a. efter strømforhold. 
I februar modtager forsyningen bud fra de virksomheder der er prækvalificeret til at give tilbud på 
opførelsen af Tengslemark renseanlæg.   
 
Forsyningen samarbejder med kommunen om projekt langs Egebjergvej ved Nykøbing, hvor kommunen 
etablerer cykelsti og forsyningen etablerer ny kloakledning. Det gamle renseanlæg ved Strandhusene skal 
nedlægges, og derfor skal spildevandet fra området fremover ledes ind til Nykøbing renseanlæg.  
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I august sendte forsyningen orienteringsbrev ud til de 2400 sommerhusejere, som skal kloakeres i 
perioden 2017 – 2019. Kloakeringen omfatter Vig Lyng, Hønsinge Lyng og Ellinge Lyng.  
Der anvendes 3 forskellige kloakeringsprincipper: Tryksat kloakering, gravitation og vakuum.  
I forbindelse med sommerhuskloakering etableres en ny stor pumpestation på Korevlevej. Pumpestationen 
bygges i efterår/vinter, for ikke at genere sommergæsterne.  
Forsyningen har udpeget en projektleder til kommunikation om sommerhuskloakering, for at optimere 
dialogen og samarbejdet med grundejerforeninger, vandværker mv. Forsyningen udgiver nyhedsbreve om 
sommerhuskloakering, man kan tilmelde sig på forsyningens hjemmeside.  
 
Sommerhusområdet Hov Vig ved Rørvig, planlægges kloakeret i 2019.  
 
Vand 
Forsyningen går i gang med renovering af Rørmosen vandværk i Nykøbing til september 2017. På sigt er det 
meningen at vandværket på Kingosvej skal nedlægges. Der kigges meget på samarbejde og nødforbindelser 
i hele Odsherred, med henblik på at øge forsyningssikkerheden.  
 
Varme 
Ombygningen af Grevinge-Herrestrup varmeværk er netop gået i gang. Værket omlægges fra naturgas til 
biomasse. Der opføres en biokedel til afbrænding af flis.  
 
3. Nyt fra KSO 
 
Torben Kann oplyste at han har fået flere spørgsmål om aflæsning af elektroniske målere. Ghita oplyste at 
det kræver en bil i området der henter aflæsninger ind, det sker ikke løbende og automatisk.  
 
I sommerhuspuljen er der søgt om penge til at få den gamle Landliggerundersøgelse opdateret, data er 
næsten 10 år gamle. Turistforeningen og SOL har skudt penge i projektet.  
 
4. Retablering af veje efter gravearbejde 
 
Efter ønske fra Poul Dengsøe er punktet sat på dagsorden. 
Ghita Hansen redegjorde for forsyningens procedure ved de kommende kloakeringsprojekter.  
 
Fremadrettet procedure for gravning i private fællesveje: 

1. Orienteringsskrivelse i god tid inden opstart  

2. Møde med berørte grundejerforeninger (aktuelt for Vig og Hønsinge skete det i udgangen af 

august) 

3. Kontakt til grundejerforeningsformænd vedr. vejsyn (starter i foråret i Vig og Hønsinge Lyng) 

4. Vejsyn med gennemgang af veje (gåtur) billeder og efterfølgende referat med beskrivelse af vejsyn 

og eventuelle aftaler. Deltagere er repræsentant fra Forsyning og grundejerforeningsformand eller 

stedfortræder, og evt. entreprenør. 

5. Samme møde afholdes med vandværksformænd. 

6. Entreprenører meddeler opstart lige inden opgravning (ca. 2 uger) via løbesedler og opslag og 

endvidere via nyhedsbrev fra Forsyningen. 

7. Under gravearbejdet kan der rettes henvendelse til entreprenør og forsyning.  

Tlf. nr. vil fremgå af skiltning. 

8. Efter udførsel sker der ved aflevering en gennemgang med entreprenør og ligeledes med 

grundejerforeningsformand. 

9. 1-års gennemgang 

10. 5 års gennemgang. 
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5. Forurening af grøfter 
 
Sagen har været drøftet tidligere, og Poul Dengsøe har været i dialog med kommunen og forsyningen. Det 
blev aftalt at Ghita og Poul besigtiger de pågældende grøfter, sammen med en biolog eller en 
vandløbsmedarbejder fra kommunen.  
 
6. Eventuelt og næste møde 
 
Torben Kann bad forsyningen være opmærksom på at flere sommerhusejere har bekymringer omkring 
rotter, ved kloakering. Samt at skelbrønde ikke bør stå over terræn, det generer folk meget.  
 
Næste møde: 
 
Fredag d. 7. april kl. 10.00 til 12.00 hos forsyningen i Grevinge. 


