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KSO og OF møde d. 23. september 2022 

Grevinge kl. 10.00 til 12.00 

 

Deltagere fra KSO:  

Poul Jørgensen fra SAGT (Grundejerforeninger fra Trundholm) 

Birthe Riddersholm fra FSNR (Fritidshusejernes Sammenslutning Nykøbing-Rørvig) 

Helene Regnell fra Grundejerforeninger i Dragsholm 

 

Afbud: Karl-Anker Thorn fra SAGT (Grundejerforeninger fra Trundholm) 

 

Deltagere fra OF:  

Bestyrelsesformand Mathias Hansen  

Adm. direktør Fanny Villadsen 

Økonomidirektør Claus Thorsen 

Kommunikationsmedarbejder Maria Kjær Poulsen (Referent) 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Nyt fra KSO 
3. Nyt fra OF 
- Slamsugerne er forsinkede 
- PFAS slam et stigende problem hos andre forsyninger 
- Ny spildevandsplan er under udarbejdelse i kommunen 
- Landsdækkende politisk udspil om selskabsgørelse af affaldsområdet 
4. Eventuelt og let frokost 

 

 

Referat: 

 

1) Dagsorden godkendt 
 

2) Nyt fra KSO 
Der er enighed om, at KSO ikke arbejder tæt nok sammen. Der er brug for en samlet stemme. KSO har en 

stor stemme, som de gerne vil hjælpe OF med, hvis OF vil ud med noget information. 

FSNR bliver ofte spurgt ind til sommerhuskloakering. 

Der opfordres til god dialog mellem KSO og OF omkring områder, som er svære at tilgå med f.eks. 

slamsuger.  

Grøftenetværk er i gang med at blive etableret, så grundejerforeningerne er ansvarlige for, at vandet kan 

løbe gennem grøfterne. 

KSO fortæller, at grundejerne er glade for den nye tømningsordning, og har oplevet god service og 

samarbejde. 

Poul fortæller, at der har været lidt røre og skriverier omkring lugtgener på Lyngen (Koglevej) på f.eks. 

medlemsmøder m.m. 
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3)  Nyt fra OF 
Odsherred Kommune har vedtaget, at der skal tømmes tanke og renses sivedræn 1 gang om året, i stedet 

for hvert 3. år. Det er af miljømæssige grunde, for at reducere udsivning af spildevand i grundvandet. I 

denne forbindelse reguleres den årlige pris for tømning pr. 1. januar 2023 til kr. 1.075.  

Der er lang leveringstid på slamsugerne, OF har købt 2 og bestilt 3. En fordobling af vognparken. 

OF har som den første Forsyning fået bygget et slamanlæg, der kan rense PFAS, mikroplast, medicinrester 

og andre miljøfremmede stoffer ud af slammet, men som bevarer fosforen, der er en knap ressource.  

OF regner med at kloakere 400 sommerhuse i Hov Vig i 2025. Kommunen forventer samtidig at der udføres 

et afvandingsprojekt i området, som omfatter 2.400 sommerhuse. Kloakeringen af de 400 ejendomme er et 

krav for at kunne udføre afvandingsprojektet. OF kloakerer pt. ved Ellinge Lyng i Sejerøbugten, og arbejdet 

fortsætter i dette område de kommende år.  

Der er 1.050 ejendomme på Vester Lyng, som i starten af 1990’erne fik anlagt et drænsystem af 

kommunen, med henblik på at reducere grundvandsstanden, så septiktankene i området kunne fungere. 

Kommunen mener ikke længere at drænsystemet er deres ansvar, men at anlægget i stedet hører under 

den offentlige kloak, og at ejerskabet må være Forsyningens. Det er Forsyningen ikke enig i, da disse 

ejendomme aldrig har været kunder i selskabet Odsherred Spildevand A/S eller betalt til den offentlige 

kloak, deres vand ledes heller ikke til renseanlæg. 

Drænsystemet er nu i ringe stand og kalder på renovering. Men ansvaret for opgaven er pt. uklar. Samme 

problematik opstår på Søgården på Odden med ca. 140 ejendomme. OF tager problematikken med på 

halvårsmødet med Odsherred Kommune. 

Lugtgener på Koglevej er et problem, og OF gør, hvad vi kan for at løse det. Vi har haft ingeniører til at kigge 

på problemet, og fået lavet forskellige udregninger. Forhåbentligt kan en permanent løsning etableres i 

efteråret. OF beklager at det har taget lang tid, og at tiltagene der har været gjort ude i området desværre 

ikke viste sig tilstrækkelige.  

Ny spildevandsplan er under udarbejdelse og forventes til politisk behandling i 2023. OF har fin dialog med 

kommunen om denne.  

På landsplan arbejdes hen imod en politisk aftale hvor affaldsområdet selskabsgøres. Det betyder at det 

ikke længere skal ligge i kommunen. En af mulighederne er, at området indlemmes i OF. Det bliver 

spændende at følge med i.  

Især fjernvarme fylder meget hos OF lige nu. Vi holder varmepriserne i ro på trods af et energimarked i 

krise. Det får vi meget ros for.  

Der er etableret fjernvarme i Rørvig, som ellers var kommunens største olielandsby. Gravearbejdet er også i 

gang i Stårup og Fårevejle St. snart følger Fårevejle Kirkeby, Asnæs, Hørve og Vallekilde. 

OF er vokset kraftigt på opgaver og medarbejdere de seneste år, og lokalerne i Grevinge er ikke længere 

tilstrækkelige. Derfor opføres et nyt domicil i Vig, ved siden af varmeværket. Domicilet bliver bygget med 

DGNB bæredygtighedscertificering, og skal stå klar i oktober 2024. 

 

4)  Eventuelt og næste møde 
Næste møde er fredag d. 17. marts 2023 kl. 10 - 12 i Grevinge. 


