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Hansen (formand for SAGT)
Fra OF: Allan Andersen, Fanny Villadsen, Claus Thorsen
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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra møde d. 20. september 2019
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering fra Sommerhusområderne / KSO
- Herunder Hov Vig, oplæg fra Steen Søndergaard
4. Orientering fra Odsherred Forsyning, herunder:
- Status på projekt om fælles spildevandsrensning med Holbæk
- Status på sommerhuskloakering i Odsherred
5. Næste møde
6. Eventuelt

1) Referat fra 20. september 2019 blev godkendt.
2) Dagsorden blev godkendt.
3) Orientering fra KSO:
Steen Søndergaard, har fremsendt henvendelse om styring af afvandingsprojektet
for Hov Vig, og ser det som en fordel, hvis OF vil gå ind i projektet.

Forsyningen oplyste, at projektet potentielt kan omfatte afvanding, kloakering og
nye drikkevandsledninger.
Odsherred Kommune og den private arbejdsgruppe/bestyrelse skal varetage
afvandingsprojektet, Odsherred Forsyning skal kloakere, og Rørvig Vandværk skal
have skiftet drikkevandsledninger. Det vil være fordelagtigt med en fælles
koordinerende projektleder til anlægsarbejdet, udbud, projektering mv. og her
byder Forsyningen gerne ind med en tovholderrolle.
Odsherred Kommune har oplyst, at en løsning på partsfordeling til
afvandingsprojektet er på vej, så projektet kan gennemføres snarest.
Når det er på plads, giver det god mening at få koordineret og udført
anlægsarbejdet til kloak og drikkevandsledninger samtidigt. Forsyningens
bestyrelse har stillet sig positiv overfor evt. at fremskynde kloakeringen af Hov Vig
i den forbindelse, hvilket ellers først var planlagt til år 2025.
Steen oplyste, at han vil bringe muligheden for at danne en bestyrelse, eller
revitalisere den gamle, til afvandingsprojektet/det kommende pumpelaug videre i
FSNR regi. Kontaktpersonen hos Odsherred Kommune for projektet er Rasmus
Kruse.
Hans spurgte til problemer med regnvand i kloakken, og Fanny oplyste at ældre og
underdimensionerede kloaksystemer generelt er en udfordring, primært i byerne.
Forsyningen investerer tæt på 10 mio. kr. om året i renovering og strømpeforing
af kloakker.
Peter Post spurgte til muligheden for at grundejerforeninger renoverer dræn i
forbindelse med kloakering. Der har lige været et godt eksempel i foreningen
Barringgårdsvej Vest, hvor kloakentreprenøren har haft et godt samarbejde med
grundejerforeningen om at få lagt nye dræn i området.
Steen spurgte til økonomi ved kloakering. Fanny oplyste at Forsyningen altid
tilbyder 3-årige betalingsaftaler på tilslutningsbidraget, som i 2020 udgør kr.
39.075 kr. inkl. moms. Derudover skal grundejerne selv finansiere arbejdet inde
på egen grund, som skal udføres af en autoriseret kloakmester.

4) Orientering fra OF
Status fælles projekt med Holbæk om spildevandsrensning i Fårevejle:
Projektet afventer fortsat politisk afklaring, Forsyningernes rolle er at give faglige
input til processen, samt at gennemføre de spildevandsplaner der måtte blive
vedtaget politisk.
KSO har sendt udtalelse til byrådet med betænkninger omkring projektet, særligt
ønskes bedre beregninger på, om miljøgevinsten nu også er så stor som forventet.
Status på sommerhuskloakering:
Gravemaskinerne holder stille fra uge 28 til uge 35.
Ca. 80 ejendomme på Hønsinge Lyng er blevet forsinket, og tilslutningsmulighed
derfor skubbet fra før sommerferien til efter sommerferien.
Nyhedsbrevet om sommerhuskloakering har ca. 1.700 læsere.
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Peter Post roste kloakprojektet fra 2018 for god håndtering og retablering af veje,
samt for infomøder og nyhedsbrevet.
Slamhåndtering: Forsyningen er i gang med projekt omkring mere bæredygtig
slamhåndtering, så vi kan stoppe med at køre det på landbrugsjord. Vi bygger
verdens første kombinerede damptørrings- og pyrolyseanlæg på Fårevejle
renseanlæg. På den måde kan vi fjerne medicinrester og mikroplast fra slammet,
men bibeholde den vigtige fosforressource.
Havnebyen får nyt renseanlæg bag ved genbrugsstationen i år 2020-2021. Det
nuværende anlæg på havnen er utilstrækkeligt og utidssvarende.
Nyrup og Lumsås har begge fået nye minirenseanlæg, der netop er sat i drift.
Forsyningen har netop sat to nye varmepumper i drift i Højby og Vig, hvilket
medfører en årlig CO2 reduktion på 6.000 ton. Førhen kørte værkerne på
naturgas.
Forsyningen er i dialog med Kildehuse-Strandhuse vandværk omkring
sammenlægning, da værket har udfordringer med at få driften til at hænge
sammen. Forsyningen deltager i øvrigt aktivt i vandværkernes fælles forening VIO.
I Nykøbing udføres projekt Grønnehave Bæk, hvor Forsyningen fører vejvandet fra
Saxild kvarteret udenom renseanlægget, uden at grundejerne skal
separatkloakere. Samtidig har kommunen etableret vådområdet ved vandtårnet,
der reducerer kvælstof fra landbrugsareal, og slynget vandløbet gennem
Grønnehaveskoven.
Fanny er på barsel i perioden 1. september 2020 til 1. maj 2021.
Økonomi- og Kundechef er konstitueret administrerende direktør i perioden. Claus
kan kontaktes på clt@odsherredforsyning.dk

5) Næste møde:
Den 30. oktober 2020 kl. 10.00 – 12.30 i Grevinge.

6) Eventuelt:
KSO-medlemmerne mødte som altid velforberedt op med gode spørgsmål og
avisudklip og artikler vedr. Forsyningen. Tak for jeres store engagement og
interesse
Hilsen Fanny
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