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Informationsmøde –
Afvandingsprojekt ved Hov Vig sommerhusområde

Projekt: 13.4121.78

Dato/tid

: 15-09-2012

Sted

: Sognegården, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig

Deltagere

: Fra Styregruppen: Henning B. Jensen (koordinator), Benny Sloth, Kurt
Christiansen, Lennart Berendt, Palle Graubæk, Jørgen Christoffersen,
Thomas Klint Martinsen
Fra Odsherred Kommune: Direktør Torben Greve
Fra Odsherred Forsyning: Leder af Plan & Projekt Sascha Boserup
Fra Grontmij: Simon Grünfeld og Henrik Sjøstedt
Tilmeldte deltagere 32, der repræsenterede 20 grundejerforeninger/vejlag

Referent

: Simon Grünfeld

Bilag

: 1 Orientering om hvad der er foregået de seneste år v/ Henning B. Jensen
2 VVM og afvandingsprojekt v/Simon Grünfeld
3 Kloakering v/Sascha Boserup
4 Oprettelse af pumpelag v/Torben Greve

Mødets forløb
• Mødet var et orienteringsmøde hvor der kom indlæg fra Styregruppen, Odsherred
Kommune og Odsherred Forsyning samt input fra grundejerne.
• Henning Jensen bød på Styregruppens vegne velkommen og orienterede om hvad der
er foregået de seneste år, se bilag 1.
• Simon Grünfeld orienterede om status på VVM samt det videre forløb med VVM og
anmeldelse af afvandingsprojekt, se vedlagte bilag 2.
• Sascha orienterede om den planlagte kloakering for området, se bilag 3.
• Torben Greve orienterede om formalia omkring oprettelse af pumpelag og hvad det indebærer, se bilag 4.
Emner og spørgsmål fra Grundejerne som blev taget op på mødet:
Formidling af projekt
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Side 2

•

OK vil formidle projektet på Deres hjemmeside og bl.la. lægge mødets 4 indlæg ind så
alle kan blive orienteret. VVM redegørelse vil blive sendt i 8 ugers offentlig høring inden den bliver politisk behandlet.

Forsikringsforhold
• Der blev spurgt indtil risiko for skader på borgenes sommerhuse.
Svar:
• Rådgiver, Forsyning samt kommune har ansvar for deres vurderinger og beslutninger
afhængigt af problemstillingen.
• Generelt kan det siges at der først i næste fase, når et egentligt projektforløb (implementering af løsninger) kommer i gang, vil være behov for Projektforsikringer. Dette
kan tages op senere. Lige nu handler det overordnet om ”at få lov” til selve afvandingen, herunder vurdere hvad risiko der generelt vil være for sætninger i området når afvandingsforholdende forbedres.
Økonomi
Spørgsmål:
• Hvordan skal lodsejere betale de første 7.5 mio. der er afsat. På en gang, et beløb pr.
år eller pr. måned??
Svar:
• Styregruppen og kommunen afklarer dette. Mere Info senere når kommunen har modtaget ansøgning om afvanding.Tingslysning gøres som en samlet tinglysning – altså
kun en ”afgift”. Kommunen skal have sit udlæg refunderet ved første lån der optages
som kommunen er garant for.
•

Grundejerforeningen Østervænget spurgte om de formelt er med i projektet da de ingen kanaler har.

Svar:
• Østervænget er med, da området ligger inden for det topografiske opland defineret i
VVM anmeldelsen. Forhold vedr. partsdeling afklares senere.
Drænforhold og afvanding
• Alle oplysninger/viden om nuværende drænforhold modtages gerne. Det skal afleveres
til Forsyningen i PDF på mail, sendes eller ved personligt fremmøde. Odsherred Forsyning varetager kopiering mv.
•

Til slut på mødet fik alle mulighed for at tegne ind på kort hvor de mente de største
problemer med vand på terræn var. Det blev til 12 fine kort som Grontmij nu vil arbejde
videre med.
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