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Klage over Odsherred kommune. 
 
 
Undertegnet Kurt Winsløv, formand for Vejlaget Grøftekanten og grundejerforeningen Skovhagen. 
Har følgende klager over Odsherred kommune. 
 
Odsherred kommune har lagt den kommunale tømnings ordning af bundfældningstanke ud til et 
privat selskab Odsherred Forsyning A/S, dette selskab har igen udlagt tømningsordningen ud til et 
privat selskab Odsherred Forsynings Service A/S, dette selskab har igen udlagt tømningsordningen 
til et privat selskab Odsherred Tømning A/S. Dette selskab Odsherred Tømning A/S har udarbejdet 
et regulativ som Odsherred kommunal bestyrelse har godkendt. 
 
Klage 1. 
I dette regulativ giver Odsherred kommunalbestyrelse et privat firma ret til at kræve udpantning og 
renter i henhold til § 10 i lov 1333 om inddrivelse af gæld til det offentlige, samt tilbageholdelse i 
løn. Det er ulovligt. 
 
Klage 2. 
I samme regulativ giver Odsherred kommunalbestyrelse et privat firma adgang til privat ejendom 
uden ejers tilladelse. Det er ulovligt, her henvises til grundlovens sikrede private ejendomsret. 
 
Klage 3. Spildevands bekendtgørelsen åbner mulighed for at grundejere selv kan stå for tømningen 
af deres samle tank, Hvis kommunen ikke har indført en fælles kommunal tømningsordning. 
Odsherred kommune har udlagt deres tømningsordning til private firmaer i 3 led, med deres 
regulativ stavnsbinder man kunderne til denne private tømningsordning. Det er ulovligt da der er en 
EU dom fra EL energisektoren, der siger at ingen kunder / borgere kan stavnsbindes til et privat 
firma. 
 
Klage 4. 
De ekstra omkostninger kommunen påføre brugerne ved at udlægge tømningsordningen til private 
firmaer, må kommunen selv stå for, da spildevandsbekendgørelsen under § 48 og 50 skal den 
kommunale tømnings ordning under disse kriterier. Hvile i sig selv. 
 
Klage 5. 
Kommunen har opkrævet en tilslutnings afgift på 500 kroner ved tvangstilslutningen af 
tømningsordningen. Det svar ca. til 13-18.000.000 kroner for disse penge har man oprettet en stribe 
private virksomheder. Ifølge regulativet vil borgerne ikke få disse værdier tilbage ved lukning af 
virksomhederne. Det kan ikke være rigtigt. 
Det svare til at kommunen mener der er for langt til bageren, så opkræver man en tilslutnings afgift 
hos borgerne og for de penge bygger man et bageri med udsalg ved siden af rådhuset. For at der 
skal være kunder nok binder man borgerne til at handle med bagere med et cirkulære, og når 
bageren en gang sælger sit bageri kan han stikke pengene i lommen. Det kan ikke være lovligt. 



 
Klage 6. 
I Odsherred kommune er demokratiet er sat ud af spillet, idet der er 17000 fastboende med 
stemmeret og 28000 sommerhus grunde der selv om de betaler skat til kommunen er sat ud af 
spillet da de ingen stemmeret har og herved overhoved ingen indflydelse har. 
Netop her har kommunen et specielt stort ansvar for at vare tage alle ejendommes rettigheder på en 
økonomisk forsvarlig måde. 
Kommunen har udlagt opkrævningen af spildevandsafgiften til staten, til et privat firma Odsherred 
Forsyning A/S. Dette selskab har omkostninger på 130 kroner plus et gebyr på 30 kroner det er en 
samlede omkostning på 160 kroner, for at opkræve spildevandsafgift der for mit vedkommende  er  
4 kroner. I kommunen er der 17000 helårs ejendomme og 25000 sommerhusejendomme med 
indlagt vand, gange 160 kroner det er næsten 7 millioner kroner dette selskab hiver hjem for at 
opkræve spildevandsafgift, det er simpelthen totalt uansvarligt. Havde opkrævningen af spildevand 
været udlagt til vandværkerne, som jeg ved meget gerne vil påtage sig denne byrde for de har måler 
aflæsningerne som de bruger når de alligevel udsender opkrævninger på vandforbrug til forbrugerne 
kunne omkostningerne være på de 15 kroner de får for at fremsende måler oplysningerne til 
Odsherred Forsyning A/S. 
 
Bilag: Regulativ medsendt som pdf fil. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kurt Winsløv 
Hvidovrevej 392 
2650 Hvidovre 
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