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KSO og OF møde d. 6. maj 2022 

Fårevejle renseanlæg kl. 10.00 til 12.30.  

 

Deltagere fra KSO:  

Kirsten Laage fra SAGT (Grundejerforeninger fra Trundholm) 

Charlotte Riegels Hjorth fra FSNR (Fritidshusejernes Sammenslutning Nykøbing-Rørvig) 

Helene Regnell fra Grundejerforeninger i Dragsholm 

Lisbeth Ellebæk fra Grundejerforeninger i Dragsholm 

 

Deltagere fra OF:  

Bestyrelsesformand Mathias Hansen  

Adm. direktør Fanny Villadsen 

 

Dagsorden: 

1. Ankomst og rundvisning på slamanlæg og renseanlæg 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Nyt fra sommerhusområder / KSO 
4. Nyt fra OF 
5. Næste møde 
6. Eventuelt og en sandwich 

 

 

1) Ankomst og rundvisning på slamanlæg og renseanlæg 
 

Fanny gav et oplæg om det nye slamanlæg og efterfølgende var der rundvisning på Fårevejle renseanlæg og 

fremvisning af slamanlægget. 

Formålet med anlægget er at fjerne mikroplast, medicinrester og miljøfremmede stoffer fra slammet, men 

sikre genanvendelsen fosfor og reducere udledning af klimagasser.  

 

2) Dagsorden blev godkendt. 
 

3) Nyt fra KSO 
 

Der blev spurgt til sommerhuskloakering og fremtidige planer. Der er en ny spildevandsplan på vej, hvor de 

næstkommende sommerhusområder til kloakering prioriteres. Forsyningen arbejder pt. på kloakering i Vig- 

og Ellinge Lyng området i Sejerøbugten, og forventer også at skulle kloakere 400 ejendomme i Hov Vig 

området ca. år 2025.  

Der er indført en ny tømningsordning for septiktanke, hvor Forsyningen fremover tømmer alle sommerhuse 

én gang årligt, hvor det før var hvert tredje år. I den nye ordning bliver sivebrønde, sivedræn og eventuelle 

køkkenbrønde også ordnet.  

Der blev udtrykt stor tilfredshed med at Odsherred Kommune holder godt øje med badevandskvaliteten. 

Vandkvalitet har stort fokus blandt sommerhusejerne.  
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Mathias oplyste at Odsherred Kommune ikke længere er medlem af Blå flag ordningen, men har en anden 

ordning. Det har desværre vist sig ret dyrt, så det arbejder politikerne med i den kommende 

budgetlægning.  

KSO vil gerne bidrage og involveres i Forsyningens og Kommunens forskellige udviklingsplaner.  

 

4) Nyt fra OF 

Projektet med det nye slamanlæg har været meget spændende, og i fremtiden undersøges også 

muligheden for at lave aktivt kul af slammet, der evt. kan anvendes til at forbedre vandrensningen.  

Forsyningen bruger mange kræfter på udrulning af fjernvarme til områderne Rørvig, Stårup, Asnæs, 

Vallekilde, Hørve, Fårevejle Stationsby og Fårevejle Kirkeby. 

Forsyningen arbejder på at opføre nyt domicil i Vig, hvor al Forsyningens personale kan blive samlet i 

fremtiden. 

 

5) Næste møde 

Fredag d. 23. september kl. 10.00 til 12.00 i Grevinge.  

 

6) Eventuelt 

God snak bordet rundt om alt lige fra landbrug til klima og politik        


