Referat af stormødet i Vig Forsamlingshus.

Sommerhusområde som ny energilandsby?

Emnet beskæring af træer og buske – her et motiv fra Nakke Nord – blev også berørt på mødet.

Et eller flere sommerhusområder i Odsherred kan blive endnu et særligt
energibevidst område i lighed med landsbyen Stenstrup, hvor der på et offentligt
møde i midten af august var overordentlig stor interesse for at gå i brechen for
energibesparelser og en indsats for et mere klima- og miljøbevidst samfund.
Ideen blev lanceret på det årlige møde med repræsentanter for
sommerhusejernes grundejerforeninger, idet kommunen vil snart annoncere efter
nye kandidater til energilandsby nr. 2, hvor et sommerhusområde kan være
aktuel som deltager.
Mødet, som på grund af storbranden i Hallerne i Vig tirsdag den 8. august, var
blevet flyttet til Vig Forsamlingshus, samlede hen ved 150 deltagere. Formand for
Miljø- og Klimaudvalget Annelis Stamm bød velkommen og orienterede om
kommunens arbejde med energibesparelser. Blandt andet er olieforbruget
reduceret med hele 55 % siden 2009, hvor man gik i gang med at udfase oliefyr i
kommunale ejendomme.
Herefter orienterede udvalgsformanden om de mange henvendelser om vandløb
og dræn. Som hovedregel er det bredejerne – grundejerne – selv, som har
pligten til vedligehold og oprensning af vandløb, grøfter og dræn, mens
kommunen har forpligtigelsen på de offentlige vandløb.

Bevoksning rager ud
Også beskæring af træer og buske er grundejerens forpligtigelse. For mange
steder rager bevoksningen ud over det tilladte ved skel til fare og gene for
trafikken og for at redningskøretøjer, busser og renovationskøretøjer kan komme
frem.
Afdelingsleder Sascha Boserup fra Odsherred Forsyning orienterede om

kloakeringen af samtlige sommerhuse. I starten af 2013 revideres tidsplanen, der
har en horisont på 30 år. Forud for start på kloakering af et nyt område får
grundejerne et brev samt en informationsbrochure, ligesom der indbydes til
offentlige orienteringsmøder om kloakeringen.
Fra Koordinationsudvalget roste formanden Hans Glendrup samarbejdet med
kommunen og glædede sig over, at frikommuneforsøget om opkrævning af 200
kr. pr. sommerhusejendom til bedre infrastruktur ikke bliver til noget samt, at
Region Sjællands planer om nyt graveområde i Jyderup Skov er indstillet. Han
nævnede, at udvalget søger repræsentation såvel i Odsherred Forsyning som i
SEAS/NVE.

Hjælp mod indbrud
Vicepolitikomissær Søren Højsgaard, Lokalpolitiet i Nykøbing, omtalte politiets og
kommunens kampagne for at få flere fastboende som sommerhusejere til at
holde øje med usædvanlig og mistænkelig adfærd i sommerhusområderne og
kontakte politiet. Der er sket et fald i antallet af anmeldelser om indbrudstyverier
fra det meget høje antal i 2011 til 2012.
Borgmester Thomas Adelskov orienterede om den kommende højderygssti som et
vigtigt led i realiseringen af Geopark Odsherred, som fremover hører under
Udvikling Odsherred.

Bedre mobildækning i 2015
Mobildækningen i Odsherred er flere steder dårlig og mangelfuld og vil være det
nogle år endnu, indtil TDC i løbet af 2015 vil forbedre kapaciteten.
Af andre emner på mødet var der ønske om fartbegrænsning ved Lyngkroen på
Rørvigvej, uindregistrerede campingvogne og containere på tomme
sommerhusgrunde, ønske om støjdæmpende asfalt på landvej 225 mellem
Nykøbing og Rørvig og kommunens holdning til forslag om havvindmøller i Nyrup
Bugt. Her arbejder man med at finde alternative områder til placering, men er
ikke imod havvindmøller.
Yderligere oplysninger: Formand for Miljø- og Klimaudvalget Annelis Stamm, 59
91 93 09, Direktør Torben Greve, 59 66 66 33

Ny kommunaldirektør ansat
Odsherred Kommune har ansat Rie Perry som ny kommunaldirektør med virkning fra 1. oktober 2012
Rie Perry kommer fra Slagelse Kommune hvor hun var udviklingsdirektør

Havvindmøller ved Nyrup bugt
Energistyrelsen har bedt flere kommuner om at vurdere mulighederne for at opstille havvindmølleparker 16
forskellige steder. Et af stederne er Nyrup Bugt. Odsherred Kommune er ikke tilhænger af vindmøller i Nyrup
Bugt, og har svaret: Hvis der skal placeres havvindmøller ved Nyrup Bugt, skal de anbringes 12 km ude på
havet. Med den afstand vil den visuelle påvirkning ikke være af generende art. Odsherred Kommune har
meddelt Energistyrelsen, at de er åbne for en dialog.
Solceller
Solceller er polulære, men ikke altid lovlige at opsætte….
Odsherred Kommunes Ejendom og Byggeri har udarbejdet en tjekliste for husejere, så man nemt og hurtigt kan
få overblik over, om det kræver en byggetilladelse at opsætte solcelleanlæg ved ens ejendom.
Det er desuden vigtigt, altid at opdatere sin BBR.
Tjekliste m.v.findes på www.odsherred.dk/page7399.aspx
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