Bilag 1 Orientering af projektets historie

04.10 2012

v/ Henning Jensen, Koordinator for Hov Vig sommerhusområdets Styregruppe

Velkommen til sommerlandet her midt i september på en blæsende dag.
Mit navn er Henning Jensen og på Styregruppens vegne vil jeg gerne byde velkommen på
Sognegården til en orientering om hvad der er foregået de seneste år og hvad der skal ske i de
kommende år
Styregruppen bestod oprindelig af repræsentanter for 6 grundejerforeninger, der alle havde
problemer med afvandingen mod Landkanalen ved Hov Vig. 1 grundejerforening har senere meldt
sig ud, medens 2 andre grundejerforeninger er gået ind i styregruppen, ligesom en repræsentant
fra Skov- og Naturstyrelsen samt Odsherred Kommune, der begge ejer arealer med relation til
afvandingsproblematikken, er indtrådt i styregruppen.
Som det fremgår af den udsendte indbydelse til grundejerforeningerne samt via OdsherredKysten
til grundejere der ikke er medlem af en grundejerforening, så er ordet Miljø en vigtig faktor for
at få tilladelse til at gennemføre afvandingsprojektet.
Odsherred Kommune har på baggrund af vor anmeldelse af det ønskede projekt, meddelt, at alene
på grund af projektområdets omfang, nemlig et areal på ca. 434 ha, er projektet VVM -pligtigt i
henhold til en bekendtgørelse i medfør af lov om planlægning. VVM står for en vurdering af
virkningen på miljøet.
Dette kræver ret så mange tidskrævende undersøgelser, som forestås af vort rådgivende
ingeniørfirma Grontmij v/ Simon Grünfeld, som her på mødet vil redegøre nærmere for
hvor vi er i dag og hvad der sker i den kommende tid.
I hele processen siden den grundlæggende ide til afvandingsprojektet blev præsenteret af
Henrik Sjøstedt fra ingeniørfirmaet på mødet her på Sognegården den 2. maj 2009, har
styregruppen haft et tæt samarbejde med Simon Grünfeld om alt hvad der berører hele projektet,
herunder kontakten med Odsherred Kommune og på det seneste også Odsherred Forsyning A/S
v/Sascha Boserup, der forestår hele den kloakering som kommunen har vedtaget skal omfatte
samtlige kommunens ca. 25.000 sommerhuse. En kloakering der i alt vil strække sig over godt 30
år.
Forudsætningen for, at vi overhovedet kan få gennemført den første del af projektet, der skal
muliggøre, at alle der afvander mod Hov Vig, kan komme af med vandet til Landkanalen og videre
ud i Isefjorden, er, at der af miljømæssige grunde samtidig med den anlægsmæssige del af projektet
også foretages en kloakering af et vist antal grunde, væsentligst beliggende syd for Bystedvej.
Men nøglen til at vi overhovedet kom i gang med projektet var Odsherred Kommune, for vi kunne
ikke starte noget op uden penge.
Styregruppen havde haft adskillige møder med diverse embedsmænd fra kommunen, men da
direktør Torben Greve kom ind i billedet, fik han overbevist Byrådet om, at det

var et projekt der var værd at satse på, og i juni 2009 fik vi bevilliget kr. 500.000 som et udlæg fra
kommunen til at få udarbejdet fase 1 af et egentligt afvandingsprojekt. Dette beløb blev i januar
2012 forøget med kr. 1.900.000 til yderligere rådgiverbistand for at gennemføre fase 2.
Forinden fase 2 afsluttes, vil der på kommunens foranledning blive besluttet, at der skal oprettes et
offentlig Pumpelag. Om oprettelse og pumpelagets opgaver vil vi få et indlæg fra Torben Greve.
Uden at foregribe begivenhedernes gang, så vil en af pumpelagets opgaver være at optage et
banklån med garanti fra Odsherred Kommune, hvor provenuet skal bruges til at få gennemført selve
anlægsfasen, fase 3, der opfatter ny hovedpumpestation, dæmning og ændring af funktion af kanaler
og drænsystem.
Der er til dette i budgettet afsat et beløb på kr. 5.300.000, heri inkluderet en reserve på 1.300.000.
I det afsatte beløb til gennemførelse af anlægsfasen, er der også indeholdt penge til en beskrivelse af
forslag til 2. etape af afvandingsprojektet, nemlig hvad skal der foretages i oplandet for at få det
hele til at fungere efter hensigten.
Som nævnt tidligere, så har Odsherred Kommune ydet et udlæg på i alt kr. 2.400.000 ligesom de
kommer til at stille garanti for et banklån på måske op til kr. 5.300.000.. Det er så meningen, at vi
grundejere, der er omfattet af projektet skal betale den samlede udgift for afvandingsprojektet over
vor ejendomsskat.

