
Referat af møde i Kontaktgruppen mellem Odsherred Forsyning (OF) og KSO den 13. 
september 2012 i Grevinge. 
 
Til stede var: Peter Kvarts (PK) og Erik Christensen (EC) fra OF 
 
Kirsten Laage, Fritz Løvschall, Lennart Berendt (LB) og Hans Glendrup (HG) fra KSO 
 
1. 
2.Godkendelse af referat.  
  
I forhold til referatet af sidste møde den 8. marts 2012, skal tilføjes omkring Hov Vig – projektet, at 
det er en forudsætning for OF's medvirken, at de godt 200 huse kan tilsluttes Rørvig Renseanlæg. 
 
1.Orientering fra OF. 
2. 
3.PK og EC nævnte en række punkter: 
  
Kloakeringen skred roligt frem uden de større problemer. Dog var der meget sand i de områder, der 
senest skulle kloakeres. Planerne for 2013 og 2014 lå fast, men ændringer kunne komme på tale 
efterfølgende. Valg af projektrådgiver var på vej i EU-udbud. Den eksisterende spildevandsplan skal 
revideres i 2013-2014. OF var inde på overvejelser omkring den mulighed, at man kunne ”skyde” 
sig igennem jordlaget (sandlaget) i stedet for at grave op. En sådan metode ville give langt færre 
gener. Det måtte i det hele taget forventes, at den teknologiske udvikling ville medføre, at der i hele 
projektperioden stadig viste sig nye muligheder. 
 
PK oplyste, at OF overvejede, om man i tilslutning til selve tømningen også skulle påtage sig at 
spule evt. køkkenbrønd og evt. dræn.  Ganske mange grundejere havde rejst kritik af, at OF ikke 
uden videre påtog sig disse opgaver, hvorimod den private entreprenør åbenbart rutinemæssigt også 
udførte dem. PK efterlyste KSO's holdning til en sådan nyordning. 
 
HG svarede, at det ville være nødvendigt at have konkrete oplysninger om dels (forhøjelsen af) 
priserne og dels antallet af grundejere, som måtte formodes at være interesserede i en generel 
ordning. HG mente umiddelbart, at det var bedst, hvis man alene betalte for den ydelse, man 
modtager, og ikke således, at en betragtelig del af sommerhusejerne betaler for en generel ordning, 
som omfatter ydelser, som ikke alle har brug for.  
 
EC oplyste, at det nye renseanlæg formentlig skal stå klar i 2016. EC nævnte videre, at man 
arbejdede på, at kunne orientere kunderne via SMS'er. Der var indhentet visse – ganske positive - 
erfaringer i relation til info-møderne omkring kloakeringen. 
 
Endelig nævnte EC, at den reviderede bekendtgørelse om brugerindflydelse i forsyningsselskaberne 
nu var udsendt.  
 
HG erkendte, at tømningsselskaberne desværre ikke var omfattet af de nye regler om 
brugerindflydelse. Men KSO ville alligevel rette henvendelse til byrådet, idet der intet formelt var 
til hinder for, at byrådet kunne udpege særlige medlemmer til selskabernes bestyrelser. I en 
brevveksling mellem ministeren og KSO havde Ida Auken peget på denne mulighed.  
 



Orientering fra KSO 
 
LB orienterede om forløbet omkring dræn-projektet i Hov Vig. Der er møde på Sognegården i 
Rørvig på lørdag den 15. sept.  Tidsplanen var 2013 – 2014. Pumpelauget forventes at blive stiftet 
inden længe, og således at kommunen var med – jf. kommunes lån til betaling af 
initialomkostningerne. Der skulle gennemføres 2 høringer. Umiddelbart var 214 grunde mest berørt, 
men projektet omfattede i alt 2.279 grunde. 
 
LB ønskede gerne oplyst, hvorledes OF's medvirken  kunne blive – og herunder om OF kunne 
betale et tilskud på f.eks. 300.000 kr. på grund af besparelser ved de geologiske undersøgelser m.v., 
når der ifølge kommunens krav skal både afvandes og kloakeres i området. 
 
PK svarede, at Forsyningen ikke yder tilskud, men at Forsyningen kan betale den andel af et 
projekt, der vedrører spildevandsforsyningen. Denne andel beror helt på de konkrete 
omstændigheder, og  der ville i den sidste ende formentlig blive tale om forhandlinger. På det 
foreliggende grundlag var det ikke muligt at konkretisere. 
 
Eventuelt 
 
KSO's repræsentanter opfordrede EC til løbende at tilsende oplysning af væsentlig betydning for 
kloakeringsprojektet, hvilket EC gav tilsagn om. 
 
Næste møde blev aftalt til 21. marts 2013 kl. 11.00  i Grevinge.   
 
Mødet slut. 
 


