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Anmeldelse af Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyning A/S. For ikke at 
overholde gældende lovgivning. 
 
Undertegnet Kurt Winsløv, formand for Grundejerforeningen Skovhagen og vejlauget grøftekanten. 
Anmelder Odsherred Tømning A/S og ejeren af Odsherred Tømning, Odsherred Forsyning A/S for 
ikke at overholde gældende lovgivning. 
Ifølge spildevandsbekendtgørelsen skal en kommunal tømningsordning administreres og forestås af 
kommunalbestyrelsen jævnfør § 48 og § 50. Under disse kriterier skal den kommunale 
tømningsordning hvile i sig selv. Andre påførte udgifter er Tømningsordningen uvedkommen.  
Odsherred Kommunalbestyrelse har valgt at udlægge tømningsordningen til et privat firma ved 
navn Odsherred Forsyning A/S. Der igen har udlagt tømningsordningen til et andet privat firma, 
Odsherred Forsynings Service A/S, der igen har udlagt tømningsordningen til Odsherred Tømning 
A/S. 
 
Lovbrud 1. 
Odsherred Tømning A/S, har i flere år kørt med stort overskud og selv om Odsherred Tømning A/S 
er blevet gjort bekendt med denne overdækning og som de selv har påført det i regnskabsnoterne. 
Er der ikke sket reduktion eller tilbagebetaling af den årlige betaling, tværtimod er prisen i perioden 
sat op. En klar overtrædelse af Spildevandsbekendtgørelsen. 
Kopi af regnskabs note vedlægges. 
 
Lovbrud 2. 
Odsherred Tømning A/S er et 100 % privat firma ifølge Aktieselskabsloven og Folketingets 
Ombudsmand. De kan derfor ikke ifølge deres udarbejdet tømningsregulativ for 
bundfældningstanke, godkendt af Odsherred kommunalbestyrelse kræve udpantning og renter i 
henhold til §10 i lov 1333 om inddrivelse af gæld til det offentlige, samt tilbageholdelse af løn. 
En klar overtrædelse af gældende lovgivning. 
De kan ej heller ifølge samme cirkulære / regulativ, som privat firma tiltvinge sig adgang til private 
ejendomme, uden ejeres tilladelse. Her henvises til den private ejendomsret. 
 
Lovbrud 3. 
Odsherred Forsyning A/S, har oprettet en mini kopi af  Glistrups Aktie skuffe selskabs cirkus, hvor 
udgifter og indtægter godt og grundigt bliver blandet sammen. 
Skal præmisserne i spildevandsbekendtgørelsen § 48 og § 50 overholdes må alle indtægter og 
udgifter vedrørende tømningsordningen afspejle sig i Odsherred Tømning A/S regnskab, det kan jo 
ikke passe at der ikke er nogen ansatte i virksomheden. Udgifter til Direktør og bestyrelse, samt 
private biler er tømningsordningen uvedkommen. Den kommunale tømningsordning skal hvile i sig 
selv. Udlægger Kommunen tømningsordningen til private firmaer, må kommunen selv afholde de 
ekstra udgifter der er forbundet hermed. 
 



 
Lovbrud 4. 
Spildevandsbekendtgørelsen åbner mulighed for at grundejere selv kan stå for tømningen af deres 
samletanke, hvis kommunen ikke har indført en fælles kommunal tømningsordning. 
Odsherred kommune, har udlagt deres tømningsordning til et privat virksomhed, Odsherred 
Forsyning, der igen har udlagt tømningsordningen til anden privat virksomhed Odsherred 
Forsyningsservice A/S, der igen har udlagt tømningsordningen til Odsherred Tømning A/S. der har 
udarbejdet et regulativ som Odsherred byråd har godkendt. I dette regulativ, stags-binder man 
grundejer med samletanke til at deltage i ordningen.  
Denne binding er ulovligt, da det ikke er en kommunal ordning, samt ifølge en dom fra EU inden 
for EL energisektoren der fastslår at ingen privat virksomhed / firma kan stavns-binde borgere / 
kunder. 
 
Jeg ser frem til at Politiet hurtigst muligt får bragt disse lovbrud til ophør, da brevveksling gennem 
et år, med Odsherred Forsyning A/S ikke har ført til noget positivt. 
 
Bilag: Kopi af regnskabsnote og kopi af Tømningsregulativ. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kurt Winsløv 
Hvidovrevej 392 
2650 Hvidovre 
 
Mail: kurtogvita@gmail.com 
   
      


