
Notat efter lodsejermøde, den 8. juli kl. 19-22. 
Under lodsejermødet tilkendegav ejeren af Frøslevgård og øvrige lodsejere, at de var uvidende om, at 

”Frøslevgårdledningen fra bassin til udløbspunkt” ved afgørelse i kommunen i foråret 2015, har fået status 

som spildevandsteknisk anlæg og at landvæsenskommissionskendelsen fra 1995, derfor ikke kan gøres 

gældende mere. Det blev klart på mødet, at ledningens tracé ikke er i overensstemmelse med den 

godkendte spildevandsplan. Tracéet blev skitseret af Kurt Aggerholm og har ikke været kendt af Morsø 

Spildevand/ Morsø Kommune. 

Drøftelser efter lodsejermødet førte til en beslutning om i samarbejde med gdr. Kurt Aggerholm  

 at foretage en opmåling af dimension og tracé af rørledningen, det spildevandstekniske anlæg fra 

bassin til udledningspunkt på Kurt Aggerholms areal.  

Toke Larsen har 9/7 meddelt 

 at Kurt Aggerholm er villig til at påvise alle de mulige opmålingspunkter: ”Brønde og evt. 

blotlægninger af ledningen som følge af brud”. 

Undertegnede vil med nærværende notat foreslå, at Morsø Spildevand A/S efter gennemførelse af 

ovennævnte opmåling indkalder lodsejerne til et nyt møde med deltagelse af Morsø Kommune med 

følgende forslag til dagsorden. 

Nyt lodsejermøde august 2015, dagsordenforslag (kun foreløbig): 

1. Forelæggelse af opmålingsresultat. 

2. Tinglysning af opmålt tracé af rørledning som spildevandsteknisk anlæg/ vandløb (adgang og 

vedligeholdelse). 

3. Udarbejdelse af budget for rørledninger og ”dræn medbenyttelse” i Frøslev Vest (evt. senest ca. 

1/10 2015).  

4. Beslutning om udarbejdelse af skitseforslag til afkobling af drænvand, begrænset ressourceforbrug, 

eksempelvis kr. 30.000 ekskl. Moms, hvilket beløb deles blandt interessenter. 

5. Valg af rådgiver til ”skitse” og ”detail” (lodsejerne kan beslutte, at der vælges en anden rådgiver). 

6. Andre forslag og Eventuelt  

Ad 3. Morsø Spildevand A/S kan sideløbende med, at lodsejerne undersøger muligheder for afkobling af 

deres drænvand fra Frøslev Vest spildevandssystem, undersøge hvilke konsekvenser en fortsat 

medbenyttelse af de spildevandstekniske anlæg i dels kloakoplandet og dels nedstrøms kloakoplandet kan 

forventes at få (m3 –takst for drænvand). Denne undersøgelse sandsynligvis i samarbejde med advokat 

Mogens Moe.  

Ad 4. De tilskrevne lodsejere udarbejder evt. i samarbejde med Morsø Spildevand A/S et skitseprojekt til 

myndighedsafgørelse. Et evt. efterfølgende detailprojekt udarbejdes af lodsejerne med egen rådgiver. 

Skitseprojektet går i hovedtræk ud på afkobling af drænvandet opstrøms bassin. Fastlæggelse af omtrentlig 

tracé for nye vandløb og oversigt over berørte interessenter. Dimensionering og overslag med angivelse af 

principper for udgiftsfordeling ved gennemførelse af en detailplan. 

Skitseprojektet fremsendes til vandløbsmyndigheden i Morsø Kommune, som anmodes om at tage stilling 

til om projektet skal fremmes efter vandløbsloven.  

Ad 5. Rådgiver budget for skitseforslag til vandløbsregulering skal godkendes af alle parter 

Viborg, den 10. juli 2015 

Peder V. Nielsen 


