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1 Kloakering på Klitten og Lodbjerg Hede 

D.13. marts 2018 
Evt. kloakering på Holmsland Klit, Vedersø Klit og Lodbjerg Hede 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
 

1  
Projektets titel 

 
Evt. kloakering på Holmsland Klit, Vedersø Klit og Lodbjerg Hede  
 

2  
Projektidé – kort 

 
Bedre spildevandsrensning. 
 
Sikre mod klimaforandringerne. 
 

3  
Baggrund for 
projektet 

 
Der er flere problematikker, der gør at en kloakering af 
sommerhusene på Klitten m.m. vil være en miljømæssig gevinst. 

 Større nedbørsmængder – klimaforandringer. 

 Høj grundvandsstand - spildevand på overflade. 

 Hygiejneproblemer – børn, hunde m.m. 

 Afstandskravene kan ikke overholdes til skel, 

grundvand m.v. 

 ”Den nye sommerhuslov”, som giver mulighed for 

større sommerhuse. 

Projektet vil blive indeholdt i den reviderede Spildevandsplan 2019-
2027 
 

4  
Referenceramme 

 
For at imødegå klimaforandringerne, samtidig med at flere grundejer 
efterspørger muligheden for kloakeringen og evt. efterfølgende 
dræning i sommerhusområderne. 
 

5  
Målgruppe 

 
Grundejer på Klitten og de øvrige områder, hvor kloakering 
påtænkes. 
 

6  
Formål/vision 

 

 Sikre spildevandsrensningen i områderne. 

 Sikre mulighed for dræning i områder med høj 

grundvandsstand. 
 
Alle ejendomme inden for de kommende udpegninger i den 
reviderede spildevandsplan 2019-2017 skal spildevandskloakeres.  
Alle ejendomme i områder med høj grundvandsstand skal indgå i 
dræningsprojekter. Dette sikres ved oprettelse af 
lokale/offentlige ”Drænlaug”, se nota (notatet skal indeholde en 
beskrivelse af kommunens myndighedsopgave i forbindelse med 
dræningsprojekter, herunder overenskomster, tinglysninger m.m. 
Notatet forventes færdigt inden næste møde i efteråret 2018). 
 

7  
Mål/delmål 

 
Alle sommerhuse inden for de kloakoplande der er udpeget, skal 
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tilsluttes inden for tidsfristen (ca. 200-300 ejendomme pr. år). 
 
Forslag til kloakeringsplan: 
 

 2020-2022 Lodbjerg Hede, ca. 550 sommerhuse 
 2022-2023 Vedersø Klit, ca. 150 ejendomme 
 2023-2027 Søndervig og nord for Søndervig, ca. 700-1200 

ejendomme 
 

I den næstkommende planperiode 2028-? vil kloakering af områder 
syd for Søndervig blive igangsat. Der kan i enkelte områder syd for 
Søndervig evt. igangsættes kloakering i planperioden, såfremt der 
vedtages tillæg til Spildevandsplan 2019-2027.  
 

8  
Succeskriterier Det skal sikres, at der er bredest mulig opbakning til projektet.  

 

9  
Vurdering af 
risici/barrierer 

Afskrivningen af eksisterende nedsivningsanlæg ønskes forlænget 
af følgegruppen fra de nuværende 10 år, som gældende Spilde- 
vandsplan 2010-2020 foreskriver, til 20 år i den kommende 
Spildevandsplan 2019-2027. 

Fristforlængelsen vurderes, at kunne ske såfremt anlæggene 
fungere optimalt, og der ikke er risiko for udledning af spildevand 
til grundvand eller på overfladen.  

I en overgangsperiode vil der blive mulighed for at benytte sig af 
en samletank, således der ikke skal investeres i nyt anlæg i de 
områder, der skal kloakeres i nærmeste fremtid (3-5 år).   

 

10  
Organisering af 
projektet 

 
Følgegruppen indgår i arbejdet omkring udpegning af områder, som 
bør indgå i kommende planperiode 
 
Sommerhuskloakeringen/udpegningen vil indgå i den reviderede 
Spildevandsplan 2019-2027.  
 

11  
Projektdeltagere 

 
Følgegruppen for grundejerne på Holmsland Klit 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 
 

12  
Tids- og 
handleplan 

 

Udpegning af områder, som skal indgå i den reviderede 
Spildevandsplan 2019-2027 vil ske i løbet af sommeren/efteråret 
2018. 

 

Det forventes at der vil kunne kloakeres ca. 200–300 
ejendomme/år i planperioden med start i 2020.  
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13  
Evalueringsplan 

 
Der vil løbende være opfølgende møder mellem kommunen og 
forsyningen omkring fremdriften af spildevandsplanen, og her vil 
sommerhuskloakeringen indgå.  
 
 
 

14  
Formidling af 
resultater 

 
TMU orienteres om kloakeringen. 
Borgerne orienteres (borgermøder bør afholdes lørdag formiddag) 
Spildevandsplan 2019-2027 
Evt. yderligere borgermøder 
Varsel og påbud 
 

15  
Ressourcer 

 
De enkelte grundejere skal betale tilslutningsafgift til forsyningen 
(2018-tal, 38.741,25 kr. inkl. moms). 
Udgifter til arbejdet på egen grund skal ligeledes betales af de 
berørte grundejer. Udgifter til dræningsprojekter og efterfølgende 
drift, vil også skulle afholdes af de enkelte grundejere.  
 

 
Projektbeskrivelsen udarbejdet af/dato: Lone Sørensen 

 

 


