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Information til sommerhusejere, der er omfattet af forslag til Spildevandsplan
2019- 2027
Ringkøbing-Skjern Kommunes forslag til Spildevandsplan 2019-2027 er nu i 8 ugers offentlig høring
frem til d. 20. maj 2019.
Forslag til spildevandsplanen udpeger ca. 1864 sommerhuse til kloakering, og dit sommerhus er
omfattet. Du får dette informationsbrev, fordi du i høringsperioden har mulighed for at komme med
bemærkninger til det fremlagte forslag til Spildevandsplan 2019-2027.
Høringssvaret sendes til land.by.kultur@rksk.dk senest d. 20. maj 2019.
Til forslag til Spildevandsplan2019-2027 hører en tekstdel med lovgivning og administrative forhold
og et webkort, hvor du kan orientere dig om de spildevandsforhold, der er gældende nu og de
ændringer, der forventes gennemført frem til 2027.

Hvordan finder jeg oplysning om netop mit sommerhus?

120110898

På webkortet kan du se, hvornår dit sommerhus forventes kloakeret. Indtaste din adresse i øverst
venstre hjørne og klik derefter på dit sommerhus. Du ser nu en informationsboks. Brug pilen øverst i
den blå mærkering for at skifte til side 2, hvor årstallet for kloakeringen oplyses.

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S vil kommunen udarbejde en hjemmeside, hvor
alle relevante oplysninger i forbindelse med sommerhuskloakeringen vil være at finde. Hjemmesiden
forventes klar primo 2020.
Baggrunden for forslaget om kloakering af sommerhusområderne er:


Der er mange ældre og nedslidte nedsivningsanlæg i sommerhusområderne, hvilket gør, at
spildevandet ikke renses optimalt.



Antal overnatninger i sommerhusene langs kysten i Ringkøbing-Skjern Kommune er nu oppe
på ca. 3,7 mio. pr. år, svarende til ca. 10.000 personer pr. døgn, hvilket svarer til en by af
Ringkøbings størrelse. Det må forventes at turismen fortsat vil øges i årene fremover.



Afstandskrav til f.eks. grundvand, skel og naboens nedsivningsanlæg kan ikke altid overholdes
ved etablering af nedsivningsanlæg i sommerhusområderne.



Kommunen har ikke lovhjemmel til at påbyde sommerhusejerne at forbedre deres nuværende
nedsivningsanlæg, med mindre der er tale om direkte uhygiejniske forhold eller hvis
recipienten ikke lever op til målsætningen på grund af udledning af spildevand. Kommunen
kan heller ikke påbyde en bestemt type anlæg.



Kommunen ønsker at tilbyde sommerhusejerne en fremtidssikret spildevandsløsning.

Har du spørgsmål, kan jeg kontaktes på tlf. 9974 1559.
Venlig hilsen
Lone Sørensen
Ringkøbing-Skjern Kommune
Land og Vand
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