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Spørgs-
mål

Stillet af grun-
dejerforeningen

Emne Kommunens svar

1. Strandbjerggård 
(Område 6 – 
Saltbæk)

Kloakering Der er ingen konkrete planer om at kloakere sommerhusområder i Kalund-
borg Kommune. 

2. Strandbjerggård 
(Område 6 – 
Saltbæk)

Vejproblemer 
Kommunens pligter vedr. be-
lægning og beskæring.

Kalundborg kommune har en forpligtigelse til at vedligeholde de kommu-
nale veje, og ejerne af de tilgrænsende ejendomme i sommerhusområder 
har en forpligtigelse til at vedligeholde de private fællesveje, så vejene er 
i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Forpligti-
gelsen for de private fællesveje varetages oftest af grundejerforenin-
gerne i de områder, hvor der er en grundejerforening.

Hvis de vedligeholdelsesforpligtede, ikke opfylder forpligtigelsen, bestem-
mer vejmyndigheden (Kalundborg kommune) i hvilket omfang og på hvil-
ken måde, vejen skal vedligeholdes, og hvornår arbejdet skal være fær-
digt.

Ejeren af en tilgrænsende ejendom har forpligtigelse til at beskære be-
plantningen ud mod vejen.

Hvis ejeren ikke overholder forpligtigelsen, kan vejmyndigheden (Kalund-
borg kommune) kræve beplantningen beskåret, når det er nødvendigt af 
hensyn til vejens istandsættelse eller af hensyn til færdslen. Vejmyndig-
heden kan meddele påbud om beskæring, og hvis påbuddet ikke efter-
kommes lade arbejdet udføre på ejerens regning.
 

3. Strandbjerggård 
(Område 6 – 
Saltbæk)

Fibia Der henvises til svaret under spørgsmål 21 om fibernet.

4. Grundejerforenin-
ger i Område 3 – 
Bjerge Strand og 
Ornum

Stigbord i Sukkerkanalen Kommunen er klar over, at stigbordet er slidt. Kommunalbestyrelsen har 
i forbindelse med budgettet for 2020 besluttet, at der skal igangsættes et 
projekt for Sukkerkanalen og Nedre Halleby Å. 
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5. Tang
Fjernelse af tang ved stran-
dene, evt. med et mindre ge-
byr til lodsejerne

Kalundborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har i 2014 behandlet pro-
blematikken omkring tang på kommunens strande. Dette var foranlediget 
af de voldsomme storme i efteråret 2013, hvor der blandt andet i Havnsø 
lå tang i over 1 meters tykkelse.

Udvalget vedtog, at man som udgangspunkt ikke fjerner tang.

Den 14. november 2019 fik Landliggerudvalget en orientering om et ud-
kast til en vejledning om tang.
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=kalund-
borg07&page=document&docId=246059&ItemId=246066

6. Asfalt ved udkørsler
Problemer med manglende 
asfalt ved udkørsler, idet der 
bliver trukket meget grus og 
sten ud på vejene. Kan man 
fremadrettet lægge mere as-
falt ind i udkørslerne, så man 
netop undgår denne problem-
stilling?

Ved ny vejbelægning lægges der asfalt på den del af overkørslen, som er 
beliggende i det kommunale vejareal. Grundejerforeningerne/grunde-
jerne kan mod betaling få lagt asfalt længere ind i overkørslen.

7. Deklarationer/servitutter
Drøftelse af deklarationer/ser-
vitutter, idet det giver visse 
problemer ift. grundejerfore-
ninger/ejerlaug med hensyn 
til håndhævelse af disse.

Temaet behandles som et punkt på dagsordenen.

8. Spildevand
Redegørelse fra kommunen 
omkring spildevand i Jam-
merlandsbugten, idet de 
problemer, der har været 
nævnt i dagspressen, også 
kan have indflydelse på ba-
devandet i område 3.

Badevandsanalyser: Alle 9 badestationer ved strandene langs Jammer-
land Bugt har i år kun haft analyser under grænseværdierne. Ved måle-
stationen ved ”Bjerge Os Brovejen” er der ”badefrarådning” i 2020, hvil-
ket skyldes dårlige analyser fra 2018.

De offentlige renseanlæg med udledning via havledning til Jammerland 
Bugt, Ornum og Kalundborg Central renseanlæg, overholder udlednings-
kravene.

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=kalundborg07&page=document&docId=246059&ItemId=246066
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=kalundborg07&page=document&docId=246059&ItemId=246066
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Større private spildevandsanlæg med udledning til Jammerland Bugt:
Urhøjgård Camping – ingen analysedata tilgængelige
Ugerløse Camping – ingen analysedata tilgængelige
Årbyhus Kursuscenter – overholder udledningskravene
Bjerge Sydstrand Camping – ingen analysedata tilgængelige
Solholm Camping (Bjerge) – ingen analysedata tilgængelige

Regnbetingede udløb (overløb ved kraftig regn):
Vi har på nuværende tidspunkt ikke overblik over disse udløbs eventuelle 
påvirkning af Jammerland Bugt

Historier om direkte udledninger af urenset spildevand til havmiljøet i 
dagspressen:
Der er ikke givet tilladelser, som dem i Øresund, til at lede urenset og 
ufortyndet spildevand direkte ud i havet

9. Drøsselbjerg Klint 
(Område 1 – 
Drøsselbjerg)

Kloakering
Af referat fra mødet i 2016 
fremgår det at kommunens 
spildevandsplan (2017-27) 
skal tages op i 2020. Jeg vil 
gerne have en status på klo-
akeringsplanerne for som-
merhusområderne.

Der er ingen konkrete planer om at kloakere sommerhusområder i Kalund-
borg Kommune.

10. Svenstrup Strand Kystsikring
Hver gang der kommer en 
stor efterårsstorm, kan vi 
se, at der bliver udhulet i 
skrænterne ved Saltbæk og 
hen til Vollerup stranden. 
Der er store "tunger" ind i 
skrænten, og den sti, der 
tidligere har været langs 
skrænten, er skyllet helt 

Kalundborg Kommune har ikke planer om at igangsætte kystsikring. Grun-
dejere, som bliver påvirket af kysterosion, har mulighed for selv at starte et 
kystbeskyttelsesprojekt. 
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væk i løbet af de sidste 6 - 8 
år.

11. Enghaven (Om-
råde 3 – Bjerge 
Strand og Or-
num)

Trafik
Trafikregulering på Osvejen 
er en god forbedring, dog er 
der fortsat problemer vedrø-
rende parkering og for høj 
hastighed.
Der foretages nærmest per-
manent parkering langs 
vejen, af beboere, som ikke 
mener de skal parkere på 
deres grund, uden at over-
holde færdselsreglernes af-
standskrav, udover det er 
der også langs vejen en del 
salgsboder.
Samtidig overholder ikke 
alle hastighedsbegrænsnin-
gen, så det er problematisk 
ved udkørsel på Osvejen og 
ved gang langs vejen.
Hvorfor er der ikke parke-
ring forbudt på hele stræk-
ningen, som der er på en 
strækning ved sukkerkana-
len?

Parkeringspladsen ved Sukkerkanalen er i år blevet anvendt til materiel 
til gravearbejde. 

Kalundborg Kommune finder ikke, at det er en god ide at foretage re-
striktioner og at opsætte forbud mod parkering på Osvejen lige nu, da 
erfaringerne omkring parkering er fra en periode, hvor parkeringspladsen 
ved Sukkerkanalen har været delvist spærret af graveudstyr. Kommunen 
vil observere strækningen i de kommende år og vurdere parkeringsad-
færden løbende.

Den nuværende forbudstavle (parkering forbudt) på Osvejen er af ældre 
dato. Ingen kender begrundelsen for placering og opsætning, og der er 
en vis usikkerhed om, hvad den egentlig omfatter, og hvilken strækning, 
der er omfattet af forbuddet.

En forbudstavle gælder parkering forbudt på kørebanen, det nærmere 
indhold af forbuddet skal angives på en undertavle. Der er ingen un-
dertavle på den konkrete tavle. Kalundborg Kommune undersøger hos 
politiet hvilken begrundelse, der har været for opsætning af tavlen, og 
kommunen får også undersøgt hvilken strækning, der er omfattet af for-
buddet.

Gennemsnitshastigheden er i maj måned i år målt til 41,9 km i timen, 
hvilket ligger tæt på den gældende hastighed på 40 km i timen. 85 % 
fraktilen ligger på 49,6 km i timen. 
2,4 % af trafikken overskrider hastighedsgrænsen med plus 20 km i ti-
men
13,7 % overskrider med plus 10 km i timen. 
ÅDT (årsdøgnstrafikken) ligger på 634 køretøjer.

Der er målt i perioden 12. maj til 19. maj 2020. 

Det skal i øvrigt bemærkes, at der ikke har været givet tilladelse til at 
materiellet blev oplagret sommeren over på parkeringspladsen ved Suk-
kerkanalen. Dette er blevet påtalt over for den pågældende entreprenør.
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12.

Gormsgårdens 
Strandplantage 
(Område 4 – 
Bjerge Nords-
trand og Sval-
lerup Strand)

Sejlads
Sejlads med motorbåde, 
vandscootere, jetski mm ud 
for kysten i Midt- og Ve-
stsjællands politikreds.
Baggrund. Igen i sommer har 
der været mange tilfælde 
langs vores strande, hvor 
regler for sejlads med motor-
drevne fartøjer ikke overhol-
des. Udfordringerne er typisk 
at hurtige speedbåde eller 
vandscootere sejler med høj 
fart for tæt på kysten/stran-
den. Risikoen for ulykker ved 
kollision med f.eks. badegæ-
ster, svømmere, dykkere, ka-
jakroere mv. er absolut til-
stede og det er desværre nok 
kun et spørgsmål om ”hvor-
når” der sker en alvorlig 
ulykke. Desuden er den kyst-
nære motorsejlads ofte for-
bundet med støjgener. 
Hovedreglen er, at man skal 
holde en afstand på mindst 
300 meter til kysten, hvis der 
sejles med en hastighed på 
mere end 5 knob (8 km/t) 
samt at færdsel fra/til stran-
den og ud til de 300 meter 
skal foregå vinkelret ud fra 
land som ligeledes må ske 
med en hastighed på maks. 5 
knob. 

Der henvises til Midt- og Vestsjællands Politi.
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Se også detaljerede regler på 
Midt- og Vestsjællands politis 
hjemmeside: 
https://politi.dk/midt-og-ve-
stsjaellands-politi/om-midt-
og-vestsjaellands-po-
liti/sejlads  
Det er vores opfattelser, at 
mange ”brugere” ikke er be-
kendt med, at der findes reg-
ler/lovgivning for området. 
Derfor tror vi på, at man via 
mere oplysende information 
kan komme bredere ud i til 
brugerne, så reglerne bedre 
kan overholdes. 
Forslag: 

 Grundejerforeningerne 
oplyser/meddeler reg-
lerne for området til 
deres respektive med-
lemmer, f.eks. via 
hjemmesider, opslag 
på informationstavler 
mm. (Enkelte grunde-
jerforeninger gør alle-
rede dette i dag.) 

 Kalundborg Kommune 
udarbejder nogle 
simple ”informations-
skilte” der opsættes på 
relevante offentlige 
steder som anvendes 
til isætning og optag-
ning af både. Nogle 
grundejerforeninger 
har også nogle ram-
per, hvor samme skilte 

https://politi.dk/midt-og-vestsjaellands-politi/om-midt-og-vestsjaellands-politi/sejlads
https://politi.dk/midt-og-vestsjaellands-politi/om-midt-og-vestsjaellands-politi/sejlads
https://politi.dk/midt-og-vestsjaellands-politi/om-midt-og-vestsjaellands-politi/sejlads
https://politi.dk/midt-og-vestsjaellands-politi/om-midt-og-vestsjaellands-politi/sejlads


Spørgsmål stillet i forbindelse med Landliggerudvalgets stormøde den 19. september 2020 - sag nr. 326-2020-60210

Side 7 af 16

kunne opsættes af den 
enkelte grundejerfore-
ning. 

 Kalundborg Kommune 
udsender i sæsonen 
(f.eks. April-August) 
en specifik ”Service-
meddelelse” til bor-
gerne – udsendes evt. 
også via lokale medier 
som f.eks. SN.dk, TV-
Kalundborg.dk. 

 Mange har sikkert van-
skeligt ved at be-
dømme en afstand på 
300 mm ud over van-
det. Dette kunne løses 
ved i sæsonen at ud-
lægge nogle ”300 me-
ter” bøjer ved de tradi-
tionelle badesteder 
samt ved isætnings-
steder for både. Måske 
findes der allerede 
nogle sådanne ”autori-
serede bøjer”, men 
dette er ikke under-
søgt nærmere. 

13. Flyvning med Droner over 
fremmed grund
Fra tid til anden forekommer 
der ulovlig flyvning med dro-
ner til gene for beboere og 
gæster i sommerhusområ-
derne. Igen virker det som 
om, at dem der foretager dro-

Det er ikke umiddelbart kommunens opgave at informere om reglerne for 
flyvning med droner. 
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neflyvningerne ikke er be-
kendt med, at der findes reg-
ler på området og at en mere 
generel information om em-
net kan bidrage til løsning af 
problemet. 
Se også detaljerede regler på 
trafik-, Bygge og Boligstyrel-
sens hjemmeside: 
https://droneregler.dk/Pri-
vat-droneflyvning# 
Uddrag af reglerne for om-
rådet: 
”Som privat dronefører må du 
kun flyve uden for bymæssigt 
område. 
Det vil sige, at du som privat 
dronefører ikke må flyve i 
områder, der bruges til bebo-
else, erhverv eller rekreative 
formål, eksempelvis sports-
pladser, sommerhusområder, 
beboede campingpladser og 
bebyggede industri- og hav-
neområder. Parker, strande 
eller andre rekreative områ-
der, der ligger nær bymæs-
sigt område, betragtes også 
som et bymæssigt område.” 
Forslag: 

 Grundejerforeningerne 
meddeler reglerne til 
deres respektive med-
lemmer, f.eks. via 
hjemmesider, opslag 
på informationstavler 
mm. 

https://droneregler.dk/Privat-droneflyvning
https://droneregler.dk/Privat-droneflyvning
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 Kalundborg Kommune 
udsender i sæsonen 
(f.eks. April-August) 
en specifik ”Service-
meddelelse” til bor-
gerne – udsendes evt. 
også via lokale medier 
som f.eks. SN.dk, TV-
Kalundborg.dk. 

14. Kirkebugten (Om-
råde 5 – Røsnæs)

Internet
Det store problem, men også 
ønske hos vores medlemmer 
er kapaciteten på fibernetad-
gangen i vores sommerhuse. 
Det gælder også for andre 
grundejerforeninger i Kalund-
borg Kommune.
Vores spørgsmål er derfor: 
Hvad gør kommunen for, at vi 
kan få forbedret netadgan-
gen?

Kommunen bistår grundejerne i forbindelse med ansøgninger til bred-
båndspuljen. Herudover sikrer kommunen hurtige gravetilladelser.

15. Grønneklindt 
(Område 2 – Re-
ersø, Dalby 
Strand og Mul-
lerup)

Kystsikring
Vi har gennem mange år 
forhandlet med Kystdirekto-
ratet og senest med Kalund-
borg kommune om sikring af 
vor kyststrækning.
Vi oplever ved de hyppige 
kraftige storme gennem de 
senere år en voldsom erode-
ring af kystskråningerne.
Kystdirektoratet har tidli-
gere givet tilladelse til, at de 
eksisterende høfder, som 
ikke længere er virksomme 
og som alene samler tang, 
gerne må fjernes.

Der har tidligere været et møde, hvor forskellige muligheder i området 
blev drøftet. Grundejerne skulle selv vende tilbage med, hvad de ønsker 
at arbejde videre med. 
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Der har været en diskussion 
om høfdestenene måtte 
henligges på strandområdet 
eller bortkøres.
Efterfølgende er der afholdt 
møde med Kalundborg Kom-
mune.

16. Registreringskrav til kas-
serer
Vi synes registreringskravene 
til kasserer er problematiske. 
Kan kommunen gøre noget 
for at ændre på kravene, som 
også må være generende for 
mange frivillige initiativer?

Vi antager, at dette spørgsmål drejer sig om reglerne for at imødegå 
hvidvask. Kommunen har ingen indflydelse på dette.

17.
Bjergevang (Om-
råde 4 – Bjerge 
Nordstrand og 
Svallerup Strand)

Badepunktflag
Hvordan er planen for opsæt-
ning af Badepunktflag?
Bjerge Nordstrand har fortsat 
ikke et flag?

Informationstavle
Kan man flytte informations-
tavlen Velkommen til heden?
Den er anbragt på toiletbyg-
ningen lige over affaldsstativ, 
hvor der lugter stærkt af 
hundelorte især i sommervar-
men.

For at opnå Badepunkt skal badevandskvaliteten overholde samme 
strenge krav som til Blå Flag i mindst fire år i træk. Derudover skal der 
være adgang til toiletfaciliteter i nærheden.

Der er lige nu 9 Badepunkter i Kalundborg Kommune. 

Der er ikke umiddelbart planer om at ansøge om Badepunkt på Bjerge 
Nordstrand.

En alternativ løsning til at flytte infotavlen er at finde en anden placering 
til affaldsstativet. Vej og Park løser problemet.

18. Dalby Strand 
(Område 2 – Re-
ersø, Dalby 
Strand og Mul-
lerup)

Ny affaldssortering
I forbindelse med den nye 
affaldssorteringsord-
ning med en ekstra 240 l af-
faldsbeholder har vi bemær-
ket, at der andre steder i 
kommunen er opstillet af-
faldssorterings-øer, f.eks. 

De offentlige affaldsøer er etableret til erstatning for de gamle trådstati-
ver, der fungerede som offentlige skraldespande.

Der er ikke paner om at etablere flere offentlige affaldsøer på nuværende 
tidspunkt. 

De offentlige affaldsøer kan ikke erstatte de nye beholdere til metal/plast 
og papir/karton opsat ved den enkelte husstand.
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ved Bjerge Strand. Er dette 
noget Kalundborg Kommune 
påtænker at indføre gene-
relt, så man kunne undgå 
den ekstra affaldsbeholder 
hos hver enkelt husstand?

De kommunalt uddelte beholdere kan ved sommerhuse med dårlige ad-
gangsforhold erstattes med nedgravede containere på privat grund efter 
en ansøgning, som skal godkendes af Kalundborg Kommune. 

Indkøb, etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejere selv for 
såvel som udgifterne herfor.

Der skal være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Det er desuden en forudsætning for en sådan fællesløsning, at de impli-
cerede husstande etablerer fællesløsning til alle affaldsfraktioner omfat-
tet af § 9,10,13 og 14 i regulativ for husholdningsaffald.

§ 9 Ordning for dagrenovation.
§ 10 Ordning for papiraffald.
§ 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald.
§ 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald.

19. Kystsikring
(Sagsnr. 326-2015-45151)
I sin tid rejste vi en kystsik-
ringssag. Efter meget lang 
tids sagsbehandling gik den 
tilsyneladende helt i stå.
 
Er sagen afskrevet som hen-
lagt? Vi har intet hørt fra 
kommunen siden april 2019.

Kalundborg Kommune har overtaget sagsbehandlingen fra Kystdirektora-
tet. 

I april 2019 har Kalundborg Kommune bedt grundejerforeningerne, om at 
tage stilling til hvilken løsning, der ønskes, og hvor mange, der skal være 
med. Grundejerforeningerne har meddelt, at de afventer en tilbagemel-
ding fra sommerhusområdet nord for Dalby Strand.
 
Kalundborg Kommune har i august 2020 spurgt til status i sagen og ikke 
modtaget svar. 

20. Gniben Strand 
(Område 9 – 
Nekselø og Se-
jerø)

Afvanding af sommerhus-
områder
I forbindelse med forven-
tede større nedbørsmæng-
der vil afvanding af som-
merhusområderne blive til-

1. De involverede grundejere og lodsejere har mulighed for at etablere fx 
et pumpelag efter vandløbsloven. Hvis der bliver etableret et pumpelag, 
er der mulighed for at en eventuelt udgift kan indkræves over ejendoms-
billetten. Kalundborg Kommune kan bidrage med erfaringer fra andre 
pumpelag og eventuelt hjælpe med at starte en proces op.  
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tagende udfordret. Forud-
sætningen for kontinuerlig 
afvanding gennem sommer-
husområdernes drænsystem 
er, at vandet kan transpor-
teres til åbent hav, gennem 
gravede render. Lokalt har 
afvandingsrender ofte flere 
interessenter: sommerhuse-
jere, landmænd, grundejer-
foreninger, vandløbsejere, 
kommuner, vandløbsmyn-
digheder, andre myndighe-
der.
 
Eksempel:
GGS’ område på nordvest-
spidsen af Sejerø afvandes 
via den 2 km lange Bøle-
rende til Sejerøs nordøstlige 
kyst. Bølerenden er ifølge 
regulativet C målsat, dvs. 
skal primært anvendes til 
afvanding. Kalundborg Kom-
mune er vandløbsmyndig-
hed. Afvandingen sikrer, at 
der ikke i lange perioder 
står åbent vand på sommer-
husgrundene, med risiko for 
skader på huse og forenin-
gens anlagte veje. 
Bølerenden fungerer ofte 
dårligt, af to grunde: 
1. Vandløbets fald er meget 

beskedent. Det betyder, 
at det er særdeles vigtigt, 

2. Vandløbet bliver grødeskåret efter terminerne i regulativet. Udløbet 
bliver oprenset samtidig med grødeskæring. Anlæg i udløbet er ikke no-
get som Kommunen har planer om. 

3. Kommune er forpligtet til at oprense udløbet i forbindelse med grøde-
skæring. 

Dem som vil have nytte af et projekt med bedre afvanding kan gå sam-
men og få undersøgt hvilken løsning der vil give mening og herefter gå 
sammen i et vandløbslav og finansiere løsningen sammen. Kalundborg 
Kommune kan i visse tilfælde stille kommunegaranti.
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at vandløbet er klar til 
vintersæsonen (vedlige-
holdt i bredden og dyb-
den, velfungerende 
markoverkørsler, brønde 
og rørførte dele af vandlø-
bet). 

2. Udløbet sander ofte til og 
må graves fri, i perioder 
med få dages mellemrum. 
Kommunen har, så vidt 
det er oplyst, aftale om 
inspektion af udløbet hver 
anden uge og har entreret 
med lokal arbejdskraft om 
at grave fri, når inspektio-
nen tilsiger det. Derud-
over graver lokale udløbet 
fri efter behov, for egen 
regning.

 
Spørgsmål:
1. Overordnet, hvordan bi-

drager kommunen til, at 
der i samarbejde opnås 
den bedst mulige afvan-
ding for de mange invol-
verede? 

2. Med reference til eksemp-
let, kan vi regne med 
kommunens assistance til 
en fælles dialog med de 
vigtigste stakeholders om 
et mere effektivt og retti-
digt set-up? 

a. Vandløb, der er 
grødeskåret i tide 
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inden det våde vin-
terhalvår. 

b. Udløb, der funge-
rer, enten ved ud-
gravning efter be-
hov og ikke efter 
en kalender, eller 
ved anlæg af et 
mere intelligent 
udløb (forlænget 
rør ud i havet, ef-
fektiv højvands-
ventil, pumpeløs-
ning). 

3. Hvilke dele af opgaven er 
kommunens forpligtelse, 
og hvilke dele tilhører øv-
rige stakeholders?

21. Emilsminde (Om-
råde 1 – Drøssel-
bjerg)

Fibernet
Fælles retningslinjer for 
håndtering af forholdet til fi-
bernetselskaberne i forbin-
delse med selskabernes 
etablering/nedgravning af fi-
bernet i sommerhusområ-
derne. Det gælder gravetil-
ladelser, konkrete aftaler 
om gravearbejdets gennem-
førelse (tidspunkt, varig-
hed og konkret udførelse) 
og ansvarsforholdet ved 
eventuelle skader på veje og 
installationer.

Det er i den forbindelse vig-
tigt at erindre sig, at de fle-

Det kræver en gravetilladelse fra vejmyndigheden (Kalundborg kom-
mune), inden det er tilladt at grave i de kommunale veje og i de private 
fællesveje i sommerhusområderne.

Ledningsejerne skal ved ansøgningen angive perioden for gravearbejdet.

Ved større arbejder sender vejmyndigheden graveansøgningen i partshø-
ring hos grundejerforeningerne eller hos grundejerne, hvis der ikke er en 
grundejerforening.
 
Ved gravetilladelsen stilles en række vilkår, herunder at vejene skal ree-
tableres i samme stand som inden påbegyndelse af gravearbejdet.

Der er pt etableret fibernet i flere af sommerhusområderne.
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ste veje, der således skal 
graves i, er private fælles-
veje tilhørende områdernes 
grundejerforeninger.

22. Strandtoften 
(Område 2 – Re-
ersø, Dalby 
Strand og Mul-
lerup

"Få det fixet puljen"
Orientering om puljen.

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har i budgetaftalen for 
2019- 2022 afsat 14 millioner kr. til lokalsamfundenes Få det fikset-
pulje.

12 millioner kr. fordeles til 22 lokalområder og 2 millioner kr. er afsat til 
landdistriktsudvalget til brug i byer med færre end 200 indbyggere og 
landdistrikter.

De 22 lokalområder og landdistriktsudvalget bestemmer inden for afta-
lens rammer, hvad der skal ske med pengene.

Midlerne skal anvendes til investeringer i anlæg og byinventar, der ikke 
findes i dag og/eller udvidelser/forbedringer af allerede eksisterende an-
læg og by inventar.

Uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum, og 
midlerne kan derfor ikke anvendes til private formål. Eksempler på an-
vendelse kan være: En ny legeplads. Ønske om opgradering af belægnin-
ger på stier eller lys på samme. Etablering eller udvidelse af lokale sam-
lingssteder. Etablering eller forbedringer af badebroer. Kun fantasien - og 
lovgivningen - sætter grænser.

Midlerne kan godt kombineres med andre ikke kommunale midler fra fx 
fonde, og på den måde "geares" til et større beløb.

Se mere om Få det fikset her:
https://www.kalundborg.dk/Borger/Veje_tek-
nik_og_milj%c3%b8/F%c3%a5_det_fikset-puljen_2019-2022.aspx

23.

https://www.kalundborg.dk/Borger/Veje_teknik_og_milj%C3%B8/F%C3%A5_det_fikset-puljen_2019-2022.aspx
https://www.kalundborg.dk/Borger/Veje_teknik_og_milj%C3%B8/F%C3%A5_det_fikset-puljen_2019-2022.aspx
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