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Før vi graver
Kloakeringen af sommerhusområderne udføres i 
etaper. Før gravemaskinerne kan begynde arbejdet, 
udfører Forsyningen en grundig planlægning og 
projektering samt udbyder arbejdet til interesserede 
entreprenører.

Inden arbejdet begynder, får alle berørte grundejere 
direkte besked. Forsyningen mødes også med om-
rådets vandværker og grundejerforeninger.

Når den nye kloakledning er etableret, og stikledningen 
er ført frem til dit sommerhus, modtager du et brev fra 
Forsyningen. Herefter skal du selv sørge for, at ejen-
dommen tilsluttes kloakken. Arbejdet skal udføres af 
en autoriseret kloakmester.

Meget mere spildevand
I 1960’erne skød sommerhusene op af jorden som 
paddehatte i Odsherred. Tiden var en anden, og vand-
forbruget var mindre, da man gravede de første små 
septiktanke ned. I dag har mange sommerhuse både 
vaskemaskine og opvaskemaskine, nogle har endda 
jacuzzi og mere end ét badeværelse. Mængden af 
spildevand fra sommerhusene er steget markant.

Renere spildevand og bedre badevand
Byrådet har besluttet, at alle sommerhuse i Odsherred 
skal kloakeres. Formålet med kloakeringen er at be-
skytte vandløb mod forurening fra urenset spildevand 
og sikre en god badevandskvalitet langs Odsherreds 
kyster.

Kloakeringen sikrer også, at grundejerne kan komme 
af med spildevandet i regnfulde perioder, hvor grund-
vandet står højt.

Miljørigtig rensning
Spildevandet fra sommerhusområderne skal frem-
over ledes til et af Forsyningens renseanlæg. Det giver 
bedre rensning af spildevandet og en langt mindre 
belastning af vandløb og badevand — specielt om 
sommeren, når de fleste sommerhuse er beboede.





Tilslutning til den nye kloak

Det sørger Forsyningen for
Odsherred Forsyning koordinerer 
gravearbejdet med den nye kloak-
ledning ude i vejen og fører en stik-
ledning frem til skel ved de enkelte 
sommerhuse. I nogle tilfælde place-
rer Forsyningen også en brønd på 
grunden.

Det skal du sørge for
Som grundejer skal du selv sørge for 
tilslutningen til den nye kloakledning, 
når du får brev herom. Arbejdet inde 
på grunden skal udføres af en auto-
riseret kloakmester. Det er vigtigt, at 
kloakmesteren indsender en færdig-
melding til Odsherred Kommune for 
at dokumentere, at tilslutningspligten 
er opfyldt.

Slut med spildevandstanken
Når du er koblet på den nye kloak-
ledning, skal den gamle spildevands-

tank på grunden sløjfes. Spørg kloak-
mesteren, om den kan fyldes med 
grus eller eventuelt genbruges til op-
samling af regnvand. Inden tanken 
sløjfes, skal den tømmes en sidste 
gang. Kontakt Odsherred Forsyning 
for at bestille sluttømning. Sluttøm-
ningen er allerede betalt gennem dit 
abonnement til tømningsordningen.

Kun spildevand i kloakken
Det er kun spildevandet fra din 
ejendom, der må tilsluttes det nye 
kloaksystem. Spildevand er for eks-
empel afløb fra toilet, badeværelse 
og køkken.

Du skal selv stå for håndtering af 
regnvand fra tage og områder med 
fliser. Vandet kan enten afledes til 
en faskine under jorden, et regnbed 
eller blot en lavning i græsplænen.

Det er kun 
spildevandet, 
der tilsluttes 
den nye kloak.

Den gamle 
spildevandstank 
skal sløjfes.

Regnvand fra taget ledes til 
et regnbed eller en faskine.



Tre forskellige typer kloak
Der findes flere forskellige typer af 
kloak, alt efter om spildevandet selv 
kan løbe videre,  eller det skal pumpes 
eller suges væk.

Det løber selv
Ligger sommerhuset forholdsvis højt,  
kan spildevandet løbe væk af sig 
selv. Det kræver dog, at der skal gra-
ves væsentligt dybere end ved de 
andre løsninger. 

Tryk eller sug
Spildevandet fra sommerhuse i lavt-
liggende områder skal have hjælp til 
at komme ud på renseanlægget. 
Vi kan etablere et tryksat system, 
hvor spildevandet pumpes væk eller 
et vakuumsystem, hvor spildevandet 
suges væk ved hjælp af undertryk i 
rørene. 

Hvilken type kloakering, der passer 
til dit sommerhus, vælges ud fra 
de eksisterende forhold i området. 
Det kan være jordbundsforhold og 
grundvandsspejl. Også anlægspris 
og driftsomkostningerne på lang sigt 
spiller en rolle ved valg af løsning.

Placering af brønd
Hvis der skal placeres en vakuum- 
eller pumpebrønd på din grund, får 
du besked af Forsyningen, så I sam-
men kan aftale placeringen.

Gravitation
Spildevandet løber selv 

videre fra brønden.

Tryksat system
Spildevandet 

pumpes videre.

Vakuum system
Spildevandet 
suges videre.

Brønd

Pumpebrønd

Vakuumbrønd



Når den nye kloakledning er klar, og 
der er mulighed for at tilslutte dit 
sommerhus, skal du betale et tilslut-
ningsbidrag til Odsherred Forsyning. 
Derudover skal du betale for arbej-
det på din egen grund.

Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidraget skal betales, 
når stikledning eller afløbsbrønd er 
færdig, og du har mulighed for at 
aflede dit spildevand. Du modtager 
et brev fra Forsyningen. Tilslutnings-
bidraget er lovbestemt og reguleres 
årligt. Se aktuel pris på Forsyningens 
hjemmeside.

Betalingsaftale
Du kan ansøge Odsherred Forsyning 
om en 3-årig betalingsaftale for sel-
ve tilslutningsbidraget.

Arbejde på egen grund
Du skal også betale for kloakerin-
gen på egen grund. Du skal selv 

bestille arbejdet hos en autoriseret 
kloakmester. Prisen afhænger af de 
faktiske forhold på din grund.

Vandafledningsbidrag
Når sommerhuset er kloakeret, ud-
træder du som kunde af tømnings-
ordningen og indtræder som kunde 
i Odsherred Spildevand A/S, som 
opkræver det årlige vandaflednings-
bidrag. Bidraget er opdelt i en fast 
del og en variabel del, som afhænger 
af dit vandforbrug. Taksterne regule-
res årligt og kan ses på Forsyningens 
hjemmeside.

Mulighed for dispensation
Hvis du har et nyere godkendt 
nedsivningsanlæg, kan du søge 
Odsherred Kommune om dispensa-
tion for tilslutning til den offentlige 
kloak, indtil det eksisterende anlæg 
er 10 år gammelt. Kontakt Odsherred 
Kommunes center for Plan, Byg og 
Erhverv. 

Hvad koster det?
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Følg med på 
odsherredforsyning.dk

På Forsyningens hjemmeside kan 
du følge med i kloakeringen af som-
merhusene i Odsherred. Her kan du 
også tilmelde dig nyhedersbrev og 
SMS-service.

Kontakt Forsyningen 

Kundeservice
Mandag-torsdag 8.30-15.00 
Fredag 8.30-12.00

Telefon: 70 12 00 49
Mail: info@odsherredforsyning.dk


