
BERETNING FOR FSNR´S REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 26. MAJ 2018 

Formanden Charlotte Riegels-Hjorth 

Godmorgen og vel mødt, dejligt at I støtter op om vores årlige repræsentantskabsmøde. 

Vi har, som vi plejer, delt årets beretning imellem os.  Torben Kann vil fortælle om 

udviklingen i Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af Fritidshusejere i Odsherred, 

i daglig tale KSO, og Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere, kaldet SOL- udvalget. 

Torben vil også orientere om den nylig afsluttede landligger undersøgelse, der handler om 

vores, altså os sommerhusejeres adfærd i Odsherred kommune.    Steen Bakhøj vil tage 

sig af afvandingsprojektet ved Hov Vig og grøfteoprensning eller manglende og deraf 

følgende oversvømmelser på grundene.   Steen Søndergård vil fortælle om Odsherred 

Forsyning.  Birthe Riddersholm tager referat og er vores gode sekretær, der binder 

enderne sammen. Derudover sidder Birthe i Rørvig Foreningsråd. Jeg selv sidder i 

Skovbrugerrådet, og så vil jeg fortælle om FSNR`s forslag til Trafikteam OK, om 

hastighedsbegrænsning på Rørvigvej – et punkt I medlemmer ønskede vi skulle tage op 

ved sidste års repræsentantskabsmøde. 

I 2017 har vi ikke haft nogle nye SOL-projekter, men vi har fået en aftale med Rørvig 

Camping, Skærbyvej 2, Nykøbing Sj. om at de administrerer udlån af Beach Volley Ball 

sættene. Vi håber derved at flere kan få glæde af dem, både campister, badegæster og 

sommerhusejere. 

Odsherred Kommunes affaldsteam får desværre mange indberetninger fra 

skraldemændene, fordi sommerhusenes skraldespande fyldes med storskrald, haveaffald 

og alle mulige andre ting, der bestemt ikke hører hjemme i dagrenovationen. Læs i Den 

lille Grønne 2018 afsnittet om affald i dit sommerhus, og tag det op på jeres årlige 

generalforsamling. O.K byråd har igen i år godkendt en ugentlig tømning af 

affaldsbeholdere i de tre sommermåneder juni- juli – august med virkning fra 2019 og har 

samtidig indført affaldssortering i sommerhusområderne fra okt. Nov. 2019. Nye 

affaldsbeholdere med skillerum vil blive opsat, der vil komme meget mere information, når 

tiden nærmer sig. OK ønsker at øge genanvendelsesprocenten som i dag er 43%, til 

mindst 50% i 2020. vi må påregne en større udgift til renovationen i 2019. 

Sidste år nævnte jeg at Blå Flag ordningen vil ophøre og en ny blive indført fra badesæson 

2018. Der kommer en ny visuel og grafisk identitet ved de seks badestrande, der før 

havde Friluftsrådets Blå Flag. Der vil selvfølgelig fortsat blive foretaget analyser af 

badevandskvaliteten. Det bliver muligt at hente oplysninger om strandene, 

badevandskvaliteten og andre ting på en ny app. Der er etableret to strandstationer ved 

Nordstrand og Gudmindrup Strand, en tredje er på vej ved Korevlerne, ligesom der er 

planer om flere ”molokker ”, det vil sige nedgravede affaldscontainere i lighed med dem, 

der blev etableret ved Gudmindrup Strand i 2017. Ved Sandobberne er man i gang med at 

etablere en 160 m lang badebro v/campingpladsen i Nekselø bugten, den gamle var slidt 



op. OK har lavet en ny cykelsti, der går fra Nykøbing til Egebjerg. Den må I ud og prøve.   

Geopark Odsherred er blevet en succes, og der bliver arbejdet hårdt for at markedsføre 

projektet. Geoparken er også med i Unesco Global Geopark, meget fint.   Der er Geopark 

festival d. 2. til 5. august. Besøgsmarkerne ved Lammefjorden er åbnet og der sker mange 

ting. 

Sammen med vores Nytårsbrev medsendte vi:  FSNR`s ansøgning om 

hastighedsregulering på Rørvigvej. Vi ansøgte om: at der bliver overhalingsforbud fra 

lysreguleringen Skærbyvej/Rørvigvej og hen til Lyngkroen. På denne strækning er der 13 

sideveje med farlige trafiksituationer til følge og ofte for høj hastighed.  En 

hastighedsbegrænsning til 50 km ved skiltning (evt. ved opsætning af klapskilte) i 

sommerperioden på Rørvigvej fra lyskrydset ved DCU Camping Rørvig Strand, forbi 

Lyngkroen til og med Antikcafeen. At der bliver en hastighedsbegrænsning på 60 km ved 

skiltning på Rørvigvej fra Antikcafeen til bygrænsen i Rørvig - på hele strækningen i 

sommerperioden. Yderligere ansøgte vi om opsætning af ”stærekasser”, som er 

automatiske fotofartmålere med et advarselsskilt om, at stærekassen står længere 

fremme. Dette vil helt afgjort få bilisterne til at nedsætte hastigheden. Som begrundelse for 

alt dette henviste vi til at OK i foråret 2017 har vedtaget en ny trafikplan, hvor der bl.a. står:  

” I sommerhalvåret er der yderligere et behov for at kunne afvikle store trafikmængder til 

og fra sommerhusområderne og turistmålene i kommunen på en tryg og sikker måde.”  

Dette i erkendelse af at trafikken er meget forskellig hen over året.              Vores 

henvendelse er blevet behandlet på et særligt temamøde om trafiksikkerhed d. 19. april og 

dernæst på et møde på et møde i Miljø- og klimaudvalget d. 15. maj. Da der er tale om 

færdselsreguleringer, der også skal skiltes i henhold til færdselsloven, kræver det 

samtykke fra politiet. Vores forslag er videresendt til Midt- og Vestsjællands Politi – under 

vejsager. 

I Brugerrådet, Naturstyrelsen Vestsjælland har der været fokus på plejeplaner på 

Naturstyrelsens arealer, såsom bekæmpelse af invasive arter som Hybenrose, gyvel, 

bjørneklo, japansk pileurt, canadisk gyldenris, rynket rose – bl.a. kan I se noget af deres 

arbejde på Korshage. Har I nogle af disse arter på jeres grund, så skal I udrydde dem. 

Hovedtemaet for 2018 er urørt skov og biodiversitet. Sidstnævnte tager særlig hensyn til 

en speciel flora. Urørt skov betyder kort sagt, at der ikke må være nogen skovdrift, væltet 

træ skal blive liggende i skovbunden, ingen kørsel med maskiner, alt drift skal stoppes, 

eksisterende grøfter skal ikke længere oprenses, områder skal forsumpe. Der er lige den 

hage ved det at statsskov er offentlig skov, og folk skal kunne færdes der og tilmed sikkert, 

uden at få rådne grene eller træer i hovedet. Der er også det aspekt at store arealer med 

urørt skov vil øge udledningen af CO2 i sammenligning med alm. forstlig drift. Urørt skov 

er derfor en dårlig ide hvis man vil begrænse klimaændringer. 

Folketinget har vedtaget en lovændring, der sikrer grundejere flere muligheder for 

kystbeskyttelse, ligesom man også lover hurtigere behandlingstider. Opgaven skal lægges 

hos kommunerne. 



Vi har tidligere talt om skiltning på private fællesveje, der er intet nyt fra kommunen. 

Kommunen har opsat fire nye mobilmaster, det har de haft mange problemer med, for alle 

vil gerne have bedre dækning, men ingen vil have masterne stående, en ret frustrerende 

situation. Sommerhus kloakering er udsat på ubestemt tid, det hører I om senere, dog 

kloakeres der ved Vig Lyng. 

I Landliggeren kan I gå ind og se hvornår og hvilke veje der vil få tømt septiktanke i 

sommerhusene 2018, I kan også gå ind på Odsherreds Forsynings hjemmeside og se det 

der.  Som sædvanlig vil jeg reklamere for ”den lille Grønne ” udsendt af kommunen. Læs 

den nu, der er så mange praktiske oplysninger, bl.a. om beskæring af træer og buske 

langs jeres veje, om kravene til vej bredden for renovationsbilerne, beskæring til skel – læs 

det og fortæl det til jeres medlemmer. 

Ved retten i Holbæk, er det fastslået ved dom d. 7. april 2017 at ikke-medlemmer af en 

lokal grundejerforening er pligtige til at betale vejvedligeholdelsesbidrag ud fra en ligelig 

fordeling. Når disse ikke-medlemmer bor ved en stikvej til grundejerforeningens fællesvej 

og benytter denne. 

Der er netop trådt en ny Persondatalov i kraft, og den berører også foreninger. På vores 

medlems- lister står der KUN navnet på grundejerforeningen samt antal medlemmer. Alt 

hvad vedrører navne, adresser, tlf.nr. samt mailadresser, har vores kasserer Steen Bakhøj 

og disse oplysninger er forsvarligt låst inde. Vi vil naturligvis bestræbe os på at overholde 

lovgivningen.    

Vi vil rette en tak til samarbejdet med Odsherred Kommune, de er os venlig stemt, og de 

ved at vi betaler til deres eksistens. Dernæst en stor tak til bestyrelsen og det er ikke tom 

snak når jeg siger vi har et godt samarbejde, og som formand er jeg heldig at kunne 

uddelegere en masse opgaver til jer. Lad os høre hvis der er opgaver I medlemmer mener 

vi skal gå ind i. 

Tak for ordet. 

CRH d. 10. april 2018  

 

Afvanding mod Hov Vig ved Steen Bakhøj, medlem af styregruppen 

På et styregruppemøde den 23. februar 2017 på rådhuset i Højby orienterede Gry Annika 

Jensen fra Odsherreds Kommune (OK) om de indsigelser, der har været til Høringen, 

vedr. ansøgningen om tilladelse til afvanding af 2.361 ejendomme (2.475 matrikler) af 

sommerhusområdet ved Hov Vig i oplandet til Landkanalen, som blev udsendt den 29. 

november 2016 og hvor eventuelle bemærkninger til projektforslaget skulle være OK i 

hænde senest onsdag den 28. december 2016. Der var fremkommet 39 høringssvar, hvor 

af 4 grundejerforeninger havde tilkendegivet, at de ikke ønskede at være en del af 



projektet. Det er dog ikke grundejerforeningerne, som kan frasige sig deltagelse, men kun 

de enkelte grundejere.  

Gry Annika Jensen oplyste, at man ville udarbejde et nyt og mere detaljeret oplæg, som 

bl.a. skulle indeholde en skønnet nytteværdi og omkostningerne i forbindelse med drift og 

vedligeholdelse. Dette oplæg skulle udsendes til en ny 4 ugers høring og inden denne 

udsendelse ville styregruppen få mulighed for at kommentere oplægget. 

Det førnævnte detaljerede oplæg med at sende en revideret partsfordeling i høring, har 

OK haft en del hovedbrud med, da det er ganske vanskeligt at udfærdige. OK ville blive 

nødt til at lave en flerdimensionel model, da man ikke bare kan se på koterne, om folk har 

potentielle vandproblemer. Det afhænger både af (1) husets beliggenhed i forhold til kote, 

(2) beliggenhed i forhold til nærmeste vandløb/grøft og (3) grøftens kapacitet. OK ved 

derfor ikke rigtig på nuværende tidspunkt, hvordan problemet skal løses og har desværre 

heller ikke gjort et ihærdigt forsøg herpå. Da der sker rigtig meget i udviklingen af 

oversvømmelsesprogrammerne i disse år, håber OK på at finde en rådgiver, der måske 

kan hjælpe med at løse problemet med den reviderede partsfordeling. Problemet er også, 

at OK på nuværende tidspunkt for længst har brugt de af kommunalbestyrelsen bevilgede 

penge til afvandings-projektet for Hov Vig. Det videre forløb med at sende en revideret 

partsfordeling i høring kræver derfor en ny bevilling fra Kommunalbestyrelsen forud sat, at 

der kan findes en rådgiver, som kan anvise en farbar løsningsmodel.  

Under forudsætning af at dette lykkes kan projektet sendes til Taksationskommissionen for 

bedømmelse og afgørelse (Taksationskommissionen består af personer, som er udpeget 

af Retten i Holbæk).  Det forventes, at Taksationskommissionen har en behandlingstid på 

ca. 1 år. Når Taksationskommissionen behandler sagen, er det deres afgørelse der 

gælder og projektet bliver derfor ikke sendt i en ny høring. Efter at 

Taksationskommissionen har afsluttet deres arbejde, sendes reguleringstilladelsen efter 

vandløbsloven i 4 ugers høring, hvorefter tilladelse kan meddeles med 4 ugers klagefrist.  

Tidshorisonten for dette arbejde er anslået til 3 måneder. 

Kommunen opretter afvandingslaget samtidig med, at der meddeles tilladelse til projektet, 

hvor der udpeges en midlertidig bestyrelse. Den midlertidige bestyrelse indkalder herefter 

hurtigst muligt til en generalforsamling, hvor der er valg af bestyrelses medlemmer til et 

offentligt pumpelag blandt de af afvandingsprojektet omfattede grundejere. 

Når dette Pumpelag er blevet valgt, kan man gå i gang med at udarbejde projekt og 

udbudsmateriale og samtidig indlede en kloakering af Hov Vig området. 

 

 

 



Rørvig Foreningsråd ved Birthe Riddersholm 

Generalforsamlingen 2017 blev indkaldt med henblik på at nedlægge RFR. Der var dog 

ikke flertal for at nedlægge RFR, så aftalen blev, at der skulle indkaldes til en 

ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at få valgt nye medlemmer til 

bestyrelsen. Der blev valgt en ny bestyrelse, og der har været et møde i januar. Der er 

imidlertid ikke aktuelt sager på programmet, men der afholdes generalforsamling for 2018 

den 22. april. 

 

Torben Kann (TK) indlæg på repræsentantmøde. 2018 

TK om KSO, SOL og landliggerundersøgelsen og OK’s spildevandsplan. 

 

Som man kunne læse i det seneste nummer af ”Landliggeren” har Byrådet desværre 

besluttet foreløbig at stoppe arbejdet i SOL, for i stedet årlig at afholde 3 møder for alle 

sommerhusejere i Odsherred, formodentligt i Vig hallen. De to første møder holdes 26. 

maj og 18. August.  I KSO familien vil vi koordinere vores indsats på disse møder, ved 

forud for møderne at gennemgå dagsordenen, ligesom vi regner med at blive inddraget i 

planlægningen af møderne. Ligesom tidligere har OK afsat en pulje på kr. 300.000 til 

uddeling i år, og hvortil der kan søges penge til div. projekter. Ansøgningerne behandles af 

Økonomiudvalget, som træffer beslutning om hvilke projekter, der skal nyde fremme. Man 

må formode, at der på mødet den 26. maj vil blive redegjort for proceduren, ligesom 

information nok kan hentes på SOL hjemmesiden, som der er link til via vores hjemmeside  

www.fsnr.dk  eller http://sol.odsherred.dk   

Anders Andersen og Frank Hansen deltager for FSNR. 

I februar blev den nye landliggerundersøgelse offentliggjort. Hele rapporten kan læses via 

”Visit Odsherreds” hjemmeside. Her er nogle hovedtal: 

Af Odsherreds ca. 24.000 sommerhuse benyttes de 21.000 som egentlige sommerhuse, 

med gennemsnitligt 57 overnatninger pr år af 2,6 personer + 1,2 gæster eller i alt 3,8 

personer pr overnatning.  Sommerhusene lægger 1.100 mio.kr. i Odsherred hvert år 

fordelt med 377 mio.kr til håndværk/inventar/service og 726 mio.kr. til 

dagligvarer/restaurant. 

Hvert sommerhus har altså et årligt forbrug i Odsherred på kr. 51.000. 

Lægges hertil ejendomsskatter mv. og vandforbrug, bidrager sommerhusejerne med i alt 

kr. 1.400 mio.kr til omsætning i Odsherreds eller ca. 67.000 kr./år/hus. 

http://www.fsnr.dk/
http://sol.odsherred.dk/


Tidligere har FSNR i SOL i efteråret 2017 forespurgt om konsekvenserne af den 

reviderede spildevandsplan, som Miljøministeriet udsendte primo 2016. OK’s 

administration har udarbejdet en redegørelse, som OK’s Miljø og Klimaudvalg behandlede 

den 13. marts, og man kan på OK’s hjemmeside (politiker web) læse om hvilke praktiske 

konsekvenser det har for os. 

Miljø og Klimaudvalg har på sit møde den 13. marts besluttet, at indføre affaldssortering i 

sommerhusområderne. Hvordan det i praksis skal gennemføres fx med flerkammer 

affaldsspande og specielle biler til afhentning, vil senere blive oplyst.  

Odsherreds Forsyning. Steen Søndergaard 

I Odsherreds Forsynings kontaktudvalg (OFK) sker der en løbende information om 

igangværende og kommende projekter. Kloakering af sommerhusområderne blev iværksat 

i Vig Lyng i Odsherred Kommune sidste år. Pga. stram økonomi kan der kloakeres ca. 400 

huse om året. Odsherreds Forsyning (OF) har meddelt, at det planlagte rensningsanlæg 

ved Tengselmark er udskudt indtil videre. En række eksisterende mindre rensningsanlæg 

skal derfor videreføres.  

FSNR har påpeget, at muligheden for at etablere små rensningsanlæg på den enkelte 

grund eller for nabogrunde bør overvejes. Det er PT teknisk muligt at lave mindre 

rensningsanlæg, som tømmes f.eks. en gang årligt.  OF har efter en foreløbig 

undersøgelse påpeget, at små rensningsanlæg er velegnede i det åbne land. Endvidere 

skal der være en vis afstand til grundvandet, hvilket ikke er tilfældet i mange 

sommerhusområder. OF følger den tekniske udvikling på området. 

FSNR har endvidere påpeget, at det kunne være fordelagtigt at blødgøre det relativt 

”hårde” brugsvand (hårdhedsgrad 18) og bedt OF om at undersøge mulighederne herfor. 

En nedsættelse af hårdhedsgraden vil skåne husholdningsmaskinerne og nedsætte 

anvendelsen af vaskemidler. OF har undersøgt sagen og påpeger, at der er tale om 

mange (18) vandværker, som i givet fald skulle have installeret rensningsanlæg. Det vil 

blive en relativ stor økonomisk byrde, som ville blive pålagt grundejerne.  FSNR vil 

fastholde, at denne sag drøftes videre i lyset af de åbenlyse fordele ved mindre belastning 

af husholdningsmaskiner samt de miljømæssige fordele. 

OF har meddelt, at det er vigtigt, at der er adgang for tilsyn med anlæg og tømning af 

tanke. Adgangsvejene skal derfor være fremkommelige og buske og træer skal beskæres 

om nødvendigt. Endvidere skal de tunge dæksler udskiftet med lettere (plastic-) dæksler. 

Hvis slamsugerne kører forgæves, kan der fra 2019 regnes med ekstra gebyrer. 

 

 

 


