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Højvande ved Korevlerne/Gærde Å.

Bliv varslet ved
ekstremt veir

0dshened l(ommune tilbyder sms-varsel

til alle husejere ved ekstreme vejrsi-

tuationer.

Både ejere af sommerhuse og helårs-
huse kan nu modtage et varsel, hvis
der er risiko for oversvØmmelse eller
skybrud, som kan medføre skader på
deres ejendomme.

Hvis man har en ejendom i Ods-
herred, hvad enten det er helårsbolig
eller sommerhus, og i særdeleshed
hvis ejendommen er beliggende i lavt
liggende områder eller tæt på vandet,
kan man med fordel melde sig til den
sms-varslingstjeneste, som Odsherred
Kommune har indkøbt. Tjenesten er
gratis og benyttes af en række kommu-
ner og forsyningsvirksomheder i hele
landet, i Odsherred også af Odsherred
Forsyning.

Tilmeld selv
Man kan tilmelde sig servicen på
www. odsherred. dk/tilmeld-dig-sms-
varsling. Det er nemt og gratis, og

man kan altid afmelde sig igen ved for
eksempel salg af ejendom eller fraflyt-
ning.

Når man taster sit mobiltelefon-
nummer ind som sommerhusejer, skal
man huske efterfølgende at indtaste
adressen for sommerhuset.

Kommunen sender en advarsel per
sms til de boligejere, hvis ejendomme
vurderes at være i risiko for at blive
skadet som følge af oversvømmelse,
nedbør eller andre ekstreme vejrsitua-
tioner. Varslet udsendes så vidt muligt
i så god tid, at borgeren kan nå frem
og sikre sin bolig eller sikre værdier
mod de værste skader, men servicen er
uden ansvar for kommunen.

- Varslet baserer sig typisk på
varsler fra DMI og fra Midt- og Vest-
sjællands Politi samt Vestsjællands
Brandvæsen og nabo-beredskaber. Der
vil også kunne sendes en besked om,
hvor man kan hente sandsække ti1 at
sikre indtrængende vand eller andre
nyttige beskeder, oplyser kommunens
risikostyringskoordinator og sikrings-
leder Flemming Sørensen.



Kloakering genoptages

Efter tre års pause med kloakering af

sommerhuse, forventer Odsherred For-

syning at kunne stikke spaden i jorden

igen i foråret 2017. De første områder

bliver Hønsinge Lyng, Vig Lyng og El-

Iinge Lyng.
Sagen om betaling for vejvand blev

afgjort i Højesteret 25' januar i år.

Svaret var klart: staten må ikke mod-

regne kommunerne i bloktilskud, når
der kloakeres sommerhuse. Derfor har

byrådet i Odsherred nu ophævet be-

slutningen om fysisk stop for sommer-

huskloakering.
- Jeg overværede sagen i Højeste-

ret, hvor to advokater procederede for
ni dommere i over fem timer. Det var

en stor dag, da dommen endelig faldt.
Hos forsyningen glæder vi os til at

komme videre med Projektet, som er

til gavn for vandmiljøet i hele Odsher-

red, siger direktør Erik Christensen fra

Odsherred Forsyning.

Proiekterne i udbud
Hos Odsherred ForsYning arbejder

man nu på højtryk for at færdigprojek-

tere kloakeringen. Ekspropriationerne
skal myndighedsbehandles, og entre-
prenørarbejdet skal udbYdes.

Sommerhuskloakeringen sker som

et led i Odsherred Kommunes Spilde-

vandsplan 2014-2018, for at beskytte

vandmiljø og sikre rent badevand,

bl.a. i Sejerøbugten. Odsherred er

Danmarks største sommerhuskom-
mune med ca. 26.000 sommerhuse.

Det svarer til at hver 9' danske som-.

merhus ligger i Odsherred.
Bestyrelsesformand hos Odsherred

Forsyning, Vagn Ytte Larsen, har også

fulgt sagen tæt.
- Hver gang forsYningen kloakerer

800 sommerhuse, giver det beskæfti-
gelse til 30 mand i seks måneder ude i
områderne. Det er noget der kan mær-

kes hos entreprenørerne i Odsherred.

Derfor er det særligt glædeligt, at de

mange anlægskroner som forsyningen
har øremærket til kloakering, nu kan

få lov at komme ud og arbejde, siger

han.
Odsherred Kommune var blevet

modregnet 3,5 mio. kr' for kloakering'
der havde fundet sted fra 2007 til 2011.

De penge er nu tilbagebetalt til kom-

munen.

Sagens baggrurid
>Vejvandssagen(, som den PoPulært
bliver kaldt, opstod i 20L3' da Forsy-

ningssekretariatet i Konkurrencesty-
relsen mente, at kommunerne betalte

for lidt til forsyningsselskaberne for
håndtering af vejvand ved kloakering

i sommerhusområder' At der ikke lig-

ger regnvandsledninger i sommerhus-

områder, og derfor ikke findes vejvand

som ledes til renseanlæg' tog Forsy-

ningssekretariatet ikke hensyn til.
Da Odsherred Kommune og Ods-

herred Forsyning fortsat var uenige i
Konkurrencestyrelsens beregninger'
modregnede Staten 8 Procent af an-

lægsudgifterne fra sommerhuskloa-
kering i kommunens bloktilskud. Det

fik byrådet i Odsherred til at trække

i håndbremsen og vedtage et stop for
sommerhuskloakering i maj 2013.


