
Nyttig information om den kommende kloakering 

 

- I Odsherred er der ca. 26.000 fritidshuse. 
 

- De skal alle kloakeres og dette foregår i etaper af ca. 400 huse pr. år. 
 

- Hønsinge Lyng (vores område) er planlagt til perioden 2019 til 2021. 
 

- ”Vores område” med Lokesvej, Bragesvej, Odinsvej og en del af Thorsvej påbegyndes tidligst efter 2. kvartal 
2020.  (Realistisk tidligst 1. september 2020) 
 

- Alle grundejere vil inden arbejdets opstart modtage en invitation til et informationsmøde. Invitationerne 
fremsendes til hjemmeadresserne. 
 

- Vær opmærksom på mulig beskæring af beplantningen i forbindelse med kloak arbejdet. Minimums vej 
bredden skal være 4 meter (fra skel til skel) og frihøjden skal være 4,5 meter. Beskæringen foregår med 
traktor klipper – medmindre den enkelte grundejer, inden arbejdets påbegyndelse, selv har sørget for dette.   
 

- Imens kloak arbejdet foregår, kan nogle veje være lukket for kørsel. Det vil dog altid være muligt at komme 
gående frem til sit sommerhus. Hvis vejen blokeres, adviseres grundejerne med en seddel i postkassen ca. 10 
dage forinden. (Så vidt det er muligt) 
 

- Tilstanden på vejene fotodokumenteres inden arbejdets opstart og vejene bringes efter endt arbejde tilbage 
til samme standard. 
 

-  Når kloakstikket er klart, vil den enkelte grundejer modtage et brev med denne information. Brevet vil 
ligeledes indeholde en faktura for selve tilslutningsbidraget. Prisen udgør i 2019 kr. 38.700,00. 
(Betalingsfristen vil være løbende måned + 30 dage). Når dette brev er modtaget, har den enkelte grundejer  
6 måneder til at få lavet den fysiske tilslutning. 
 

- Grundejerforeningen vil inden da indhente diverse tilbud for udførslen af netop denne del. Vi vil forsøge at 
slå os sammen med nogle af de øvrige foreninger i området. 
 

- Vi forestiller os et tilbud med en meter pris, hvor alt udføres og et tilbud på en meter pris, hvor den enkelte 
grundejer selv forestår gravearbejdet. 
 

- Når den enkelte grundejer er koblet på den nye kloakledning, skal der ikke mere betales til en 
tømningsordning etc. Man bliver i stedet kunde ved Spildevand A/S. Det årlige faste bidrag var her i 2019 kr. 
778,00. Derudover vil der blive opkrævet et vandafledningsbidrag pr. m3 vand. I 2019 kr. 53,42 pr. m3. 
 

- Odsherred tilbyder betalingsaftaler på op til 3 år. Renten vil dog være 8% + Nationalbankens udlånsrente. 
Dette vil være en dyr løsning.  
 

- Førtidspensionister, folkepensionister og invalidepensionister kan søge om indefrysning af 
tilslutningsbidraget. Dette ansøges ved kommunen. Der kan først ansøges, når brevet om tilslutningsbidraget 
er modtaget. 
 

- Hvis det nuværende spildevandsanlæg på den enkelte matrikel er under 10 år, kan der ansøges om 
dispensering for tilslutning indtil anlægget er 10 år gammelt. 
 

- Bestyrelsen vil efter bedste evne holde denne side helt up to date vedr. kloakeringen. Det vil samtidig være 
en rigtig god ide at holde sig ajour på Odsherreds Forsynings informationsside: 
 
https://www.odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering/om-sommerhuskloakering 
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