
Kontraktligt 
medlemskab af 
kloakforsyningen



Hvorfor tilbud om kontraktligt 
medlemskab?

I forbindelse med påbud er spildevandsforsyningen 
forpligtet til at lade et påbud følge af et tilbud om 
kontraktligt medlemskab.

Miljøbeskyttelseslovens §30 stk. 4 om forbedret spildevandsrensning for 
eksisterende udledninger fra helårsboliger, beliggende i ikke kloakerede områder.
KM indgås i henhold til § 7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v



Fordeling af udgifter og ansvar
Grundejeren skal afholde udgifter til en

ny bundfældningstank, lægning af nye

ledninger hen til tanken samt evt. ændring 

af eltavle og udgifter til strøm til

anlægget.

Spildevandsforsyningen skal afholde

udgifter til en renseløsning der opfylder

påbuddet. Drift af anlæg,

serviceordning, kemikalier, tømning

af bundfældningstank, statsafgifter



Fordeling af udgifter

Spildevandsforsyningen forestår udgifter til 
forundersøgelser udførelse, drift og vedligeholdelse af en 
renseløsning der opfylder påbuddet, mod at grundejeren 
betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag.

Priser for 2020 (inkl. moms):

• Tilslutningsbidrag: kr. 39.075,00

• Vandafledningsbidrag: kr. 54,00 pr. m3

• Fast årligt bidrag: kr. 775,00



Tilslutningsbidraget

• I Odsherred Forsyning kan grundejere, der
skal betale tilslutningsbidrag, ansøge om
betalingsaftaler på op til 3 år.

• Betalingsaftaler indgås på kontrakt i hvert
enkelt tilfælde. Renten er Nationalbankens
udlånsrente + 8 %.

• Betalingsaftale i f.m.
kloaktilslutningsbidrag (momsfri) kr. 250,-



Tilslutningsbidrag –
Andre muligheder

Pensionister og personer på efterløn kan 
ansøge kommunen om indefrysning af 
tilslutningsbidraget i lighed med ordningen 
om indefrysning af ejendomsskatter.



Hvilket anlæg udføres ved et 
kontraktligt medlemskab?

Så vidt muligt etableres et lavteknologisk anlæg, dvs. fx et 
nedsivningsanlæg, beplantet filteranlæg eller biologisk sandfilter, idet 
disse anlæg er langt billigere at drifte end feks. et minirenseanlæg.

Såfremt ejendommen ligger i rimelig afstand fra et område med 
traditionel kloakering, kan forsyningen vælge at kloakere ejendommen og 
lade den indgå i eksisterende kloakopland ved den kommende revision af 
spildevandsplanen.



Deklaration

• Kontrakten tinglyses på ejendommen

• Ejer skal acceptere at forsyningen
deklarerer forsikringsforhold



Opsigelse af kontraktligt 
medlemskab

Kan opsiges med 1 års varsel, hvor der kan 
opkræves tilbagebetaling af den del af 
anlægsudgifterne, som ligger udover 
tilslutningsbidraget og ved kontraktens ophør 
endnu ikke er afskrevet.

Anlægsudgifterne afskrives lineært over 20 år.




