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Kloakering af Holmslands Klit
Byrådet i Ringkøbing-Skjern kommune har vedtaget et nyt forslag til spildevandsplan
2019-2027. f
Planen indebærer, at kommunen nu vil igangsætte kloakering af ca. 7700
sommerhuse på Holmslands Klit og nord for Søndervig.
Kommunens planer er i første omgang begrænset til perioden frem til og med 2027,
hvor man vil igangsætte kloakering for ca. 1700 sommerhusejere med ejendom på
Lodbjerg Hede, 3 områder i Søndervig samt et område i Årgab.
For de resterende sommerhuse, ca. 5900, vil kloakering først blive aktuel fra 2028 og
senere.
SU har sammen med Søndervig Beboerforening deltaget i møder med kommunens
administration, formanden for Teknik- og Miljøudvalget samt Ringkøbing-Skjern
Forsyning.
SU´s tilgang har været, at vi har været skeptiske overfor kommunens planer om at
iværksætte kloakering, da vi ikke mener, at kommunen har dokumenteret et reelt
behov herfor. Spildevandet fra sommerhusene ledes i dag væk via nedsivning. Ifølge
Miljøministeriets vandplaner er der ikke problemer med spildevandstilledning til
Ringkøbing Fjord, som er slutrecipienten for vores spildevand, i det omfang at
spildevandet ikke nedsives.
Planerne vil for de berørte sommerhusejere betyde, at der skal betales en
tilslutningsafgift på (prisniveau 1.5.2019) ca. 40.000 kr, når kloakering er ført frem til
ejendommen. Hertil skal så lægges en udgift internt på ejendommen til at få det
pågældende sommerhus tilsluttet det nye offentlige spildevandsanlæg.
Vi har fra SU og Søndervig Beboerforening argumenteret for, at kommunen ikke skal
kræve tilslutningspligt for nyere nedsivningsanlæg, før sådanne anlæg er afskrevet
(typisk 15 – 20 år). Dette har kommunen og Forsyningen ikke ønsket at
imødekomme. Man tilbyder i stedet en afdragsordning over 10 år for
tilslutningsbidraget, såfremt en grundejer ikke ønsker at betale tilslutningsafgiften på
tidspunktet for fremføring af kloak til ejendommen.
Byrådets beslutning er i første udmøntet i et nyt forslag til spildevandsplan for 20192027, se ovenstående link. Forslaget er i høring frem til 20. maj 2019. Frem til denne
dato kan berørte komme med indsigelser.
Kommunens informationsbrev til de berørte grundejere kan ses på vedlagte fil.
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