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Referat af Borgermøde d. 14. juni 2014, VVM af
afvandingsprojekt Hovvig
Michael K. Bay (MIKBA), Odsherred Kommune bød velkommen.
Rasmus Kruse Andreasen (RAKA), Odsherred Kommune gennemgik VVM-processen.
Simon Grünfeld (SG), Grontmij gennemgik afvandingsprojektet.
Rasmus Kruse Andreasen (RAKA), Odsherred Kommune gennemgik nødvendige tilladelser/dispensationer for at projektet kan gennemføres.
Simon Grünfeld (SG), Grontmij gennemgik bidragsfordelingen for afvandingsprojektet.

Spørgsmål og kommentarer:
Afvandingsprojektet
•

Kurt Johansen (Jagtborg): Hvorfor lave et afvandingsprojekt, når der ikke længere er
afvandingsproblemer i området?

MIKBA: At vi har haft en tør periode ændrer ikke ved at sommerhusområdet er sårbart overfor
oversvømmelser. Der kan hurtigt komme en ny oversvømmelse.
•

Steen Hansen (Æblevangen): Skal afvandingsprojektet udføres for at der kan kloakeres?

SG: Nej. Men VVM’en viser at afvandingsprojektet vil give en øget udledning af næringsstoffer
til Isefjord og derfor skal der ske afhjælpende foranstaltning. Hvis der kloakeres, kommer der
ikke flere næringsstoffer ud end under nuværende forhold.
300-400 ejendomme skal kloakeres for at undgå at den bedre afvanding giver øget udledning af
næringsstoffer.
• Kaj Folkenberg (Jagtborg): Er afvandingsprojektet fremtidssikret?
SG: Der er i projektet 30 % ekstra pumpekapacitet. Man kan senere skifte til en større pumpe,
hvis det viser sig nødvendigt.

•

Gorm (Eng- og Lynggården): Hvad med vedligeholdelse af de små afvandingskanaler? Kan
man undgå at der er propper i systemet, hvis der er en grøft der fx er dækket til for 20
år siden?

SG: man kan indskrive meget i vedtægterne og tilstræbe at der ikke opstår propper ved at der
gives så mange beføjelser til pumpelaget som muligt. Hvis en grøft ikke har virket i 20 år, skal
der ansøges om etablering af en ny grøft.
Hvis en grøft eller et dræn ikke er vedligeholdt og det giver problemer, kan man kontakte
kommunen, som kan opstarte en vandløbssag.

Styregruppen
• Per Ulrik Nielsen: Hvem er styregruppen?
Henning Jensen (Æblevangen), Benny Sloth (Skovbo), Lennart Berendt (Borgmesterlyngen), Jørgen Christoffersen (Borgmesterlyngen), Per-Martin Petersen (Lindevangen), Steen Bakhøj (Lyngvangen), Palle Graubæk (Naturstyrelsen), Jan Nielsen (Eng- og Lynggården), Christian Hansen
(Jagtborg), Thomas K. Martinsen (Odsherred Kommune).
• Hvordan repræsenterer styregruppen alle grundejere?
RAKA: Det er selvfølgelig ikke alle der er repræsenteret.

Pumpestation
•

Susanne Lundbeck (Eng- og Lynggården): Hvorfor placeres den nye pumpestation så tæt
på sommerhusområdet? Bekymring for skæmmende udsyn samt støj:

SG: Pumpen støjsikres og bliver ca. på størrelse med et legehus. Man kan eventuelt etablere
den under jorden.
Man kan ikke etablere pumpen ude i Hovvig pga. området er beskyttet Natura2000 område.
Dette er desuden meget uhensigtsmæssigt, da man derved også regulerer vandstanden i landkanalen i den del der løber op ad Naturstyrelsens naturarealer. Dette vil øjensynligt ikke være i
overensstemmelse med Naturstyrelsens arealforvaltning.
•

Bliver der 1 eller 2 pumper?

SG: kun brug for 1 pumpe, men der sættes 2 pumper, så der er en pumpe i reserve.
•

Per Ulrik Nielsen: Er 50.000 kr. om året til drift af pumpestation ikke meget lavt sat?
Kan man stole på de tal?

SG: Udgifterne til driften af pumpestationen kan beregnes ud fra hvor ofte pumpen skal køre.
•

Jan Nielsen (Eng- og Lynggården): Hvad med de eksisterende pumpestationer i oplandet?
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SG: Deres driftsudgifter inddrages i det nye afvandingslag.
De eksisterende pumpelag i oplandet til Hovvig, bliver en del af det nye afvandingslag.

Pumpelag
•

Susanne Lundbeck (Eng- og Lynggården): Er det en professionel bestyrelse i pumpelaget?

RAKA: Nej, det er grundejere i projektområdet, som vælges til bestyrelsen.
•

Susanne Lundbeck (Eng- og Lynggården): Hvem har ansvaret for Pumpelagets drift og
økonomi?

RAKA: Pumpelagets har ansvar for drift og økonomi og kommunen er myndighed og fører teknisk
og økonomisk tilsyn.
•

Susanne Lundbeck (Eng- og Lynggården): Hvornår overdrages ansvaret for afvandingssy-

•

stemet til pumpelaget?
RAKA: Det er styregruppen, som via en udbudsproces selv finder en entreprenør (evt.
med hjælp fra en rådgiver), så der er ikke tale om en overdragelse. Det er styregruppens projekt.

•

Susanne Lundbeck (Eng- og Lynggården): Er der planer for de grundejere, som ikke er

medlem af en grundejerforening?
RAKA: Hele pumpelaget organiseres ikke via grundejerforeninger. Det er de enkelte grundejere,
som er medlem af pumpelaget. Det er pumpelaget, som informerer alle grundejere via en
hjemmeside.
Kloakering
•

Kurt Johansen (Jagtborg): Hvornår skal der ske kloakering i oplandet?

Sascha Boserup, Odsherred Forsyning: der er kun fastlagt kloakering for perioden 2014-2018,
herefter er årstallene usikre, da der kan ske ændringer i prioriteringer.
•

Jan Nielsen (Eng- og Lynggården): Afventer afvanding og kloakering hinanden?

RAKA: Ja, man kan ikke udføre afvandingsprojektet, hvis der ikke kloakeres pga. udledning af
næringsstoffer.

Påvirkninger
•

Hans Otto (Jagtborg): Går vegetationen ud, når der grundvands sænkes?

SG: Det er undersøgt at der ikke sker sætningsskader og at der ikke sker skader på beskyttede
planter.
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•

Jens: Hvad med Hovvig, hvis man hæver vandstanden i Hovvig sker der så noget i som-

merhusområdet?
SG: Der er intet der tyder på at der er forbindelse mellem Hovvig og grundvandet i sommerhusområdet. Hvis der var det, ville det allerede nu være problemer.
Der er lavet forsøg, som heller ikke tyder på forbindelse.

Parter
•

Per Ulrik Nielsen: Hvorfor skal der ikke være pålagt parter på offentlige veje? Asfalterede veje udgør ca. 70.000 m2.

SG: Det er en meget lille andel af oplandet, der er veje. Det er normalt, at man ikke pålægger
parter til veje.
•

Per Ulrik Nielsen: Naturstyrelsen afvander også, men har ikke parter. Hvorfor ikke?

SG: Naturstyrelsen har 1 part, som alle andre grundejere.
RAKA: Partsandele skal afspejle ’nytten’. En vej tager næppe skade af en sjælden oversvømmelse, så umiddelbart får vejene ikke nogen nytte af projektet.
Høringsfrist
•

Susanne Lundbeck (Eng- og Lynggården): Hvornår kan borgere komme med indsigel-

ser/klager over de enkelte tilladelser?
RAKA: Det er ikke planlagt endnu hvornår de enkelte tilladelser/dispensationer er klar.

Der er høringsfrist for bemærkninger til VVM-redegørelsen d. 14. juli 2014.
Bemærkninger indsendes til vand@odsherred.dk eller til
Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby.
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