
 

 

KSO og OF møde d. 26. november 2021  
Grevinge 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 og Lisbeth Ellebæk fra Grundejerforeninger i Dragsholm  
 

Deltagere fra OF:  

Bestyrelsesformand Allan Andersen, Direktør Fanny Villadsen, 

Økonomidirektør Claus Thorsen.  

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Orientering fra Sommerhusområderne / KSO  

3. Orientering fra Odsherred Forsyning, herunder:  

- Status på projekt om fælles spildevandsrensning med Holbæk  

- Status på sommerhuskloakering i Odsherred  

- Mulig udvidelse af tømningsordningen  

4. Næste møde  

5. Eventuelt  
 

2) Nyt fra KSO  

Der er sket ændringer på en række poster og der pågår drøftelser omkring 

organisering i de forskellige  

sammenslutninger.  

Ros til kommunen for god orientering gennem Landliggeren og nyhedsbrevet 

SommerhusNyt.  

Interessegruppen fra Dragsholm har brugt en del kræfter på 

spildevandsprojektet med Holbæk, samt  

pumpestationen ved Hørve og slusen i kanalerne. Der er også en oprettet en 

forening med navnet Ren  

Nekselø bugt. Foreløbigt har en miljørapport om Nekseløbugt skrinlagt 

projektet i sin nuværende form.  

3) Nyt fra OF  



Fanny orienterede om status på sommerhuskloakering, der arbejdes de 

kommende år på etaperne Vig Lyng  

Nord og Ellinge Lyng.  

Odsherred Forsyning bygger verdens første kombinerede damptørrings- og 

pyrolyseanlæg, der fremover  

skal behandle al spildevandsslam i Fårevejle. På den måde stopper vi med at 

køre spildevandsslam på  

landbrugsjord, og fjerner mikroplast og medicinrester.  

Odsherred Forsyning har installeret CO2 anlæg på vandværkerne i Nykøbing 

og Egebjerg, som reducerer  

kalkudfældningen fra drikkevandet.  

4) Næste møde  

Fredag d. 20. maj kl. 10.00 til 12.00  

5) Eventuelt  

Muligheden for anvendelse af sekunda-vand (regvand fra tag og overflader) i 

boliger blev drøftet. Det kan i  

nogle områder aftale vandværket. 

 

Egne notater: 

Det nye damptørrings- og pyrolyseanlæg fungerer således: når slammet 
varmes op får man derved fjernet medicin- og plastrester fra slammet. Man 
kan herefter sælge restproduktet  som  er ren fosfor,  der så kan bruges til 
udsprøjtning på landbrugsjord. Restproduktet kan videreudvikles til aktive kul. 

Man er startet på 2 vandværker med at tilføre CO2 med henblik på at fjerne 
kalk i drikkevandet. At fjerne kalken betyder ikke at vandet ændre 
hårdhedsgrad,  men at der ikke samler sig kalk i rørene. 

Man arbejder fortsat på at forbedre de renseanlæg der findes i kommunen. 

Man er i gang med at bygge nyt renseanlæg i Odden Havneby. Lumsås og 
Nyrup har fået nyt nedgravet anlæg. 

OF overtager flere og flere små vandværker – det er for dyrt og for 
omfattende for ”menigmænd” at overkomme arbejdet. 



 

 

Det kommende møde i maj vil blive afholdt på et renseanlæg. 

Lisbet havde et spørgsmål omkring etablering af en pumpestation ved Ordrup 
Næs. Problemer er, at der pumpes inden man har etableret en sluse / dige. 

En sluse koster omkring 10 mil. Kroner 

Man burde allerede nu beplante ”Dragets enge” med planter der reducerer 
kvælstofudslit til Nekseløbugten. 

Kloakering: Måske nyt – ikke alle områder skal kloakeres – måske halveres 
antallet. Det er hvad man tænker på som oplæg til den kommende 
spildevandsplan. Man fortsætter dog i Sejerøbugten med de lavtliggende 
områder. Til gengæld skal septiktanke fra og med mart 2022 tømmes hvert 
år. Prisen forventes at blive 1.075 kr.  

Pt er der kloakeret 5.055 sommerhuse, og man forventer at kloakere endnu 
8.000 huse – så vil ½delen af alle sommerhuse være kloakeret. 

Man kan se tallene for grundvandshøjden på kommunens hjemmeside (kort) 
eller på GIS – naturstyrelsen. 

Sekundavand = regnvand – er det en god ide at samle regnvand til toiletter? 

Det er dyrt at få tilført regnvand ind i huset og der er rigtig mange regler der 
skal overholdes. Det er vigtigt at forhindre regnvand i at blande sig med 
drikkevand da regnvand er snavset. Det er desuden svært at få tilladelse. 

 

Efter mødet holdt Lisbeth (Dragsholm) Charlotte (Nyk/Rørvig) Helene 
(Dragsholm) og jeg et kort møde for at finde en form for samarbejde 
fremover. Vi aftalte møde hos KLP (Hedevang) til marts.  



 


