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Nørhede Vest alene 
4%
76%
8%
12%
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Nørhede Vest alene
4%
28%
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25%
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<1%
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Nørhede Vest alene
47%
40%
13%
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STATUS OG FORVENTET INDSTILLING

Status i området:
- Ca. 75% af anlæggene er etableret før de gældende standarder 

for nedsivningsanlæg blev vedtaget
- Næsten 50% af anlæggene har bundfældningstanke som er for 

små efter nutidens standarder
- Ca. 90% har nedgravede nedsivningsanlæg i et område, hvor der 

generelt er høj grundvandsstand

Forvaltningen vurderer området ud fra 
- den generelle status for anlæg i området
- ønsket om at sikre alle grundejere stabil og sikker forsyning i 

fremtiden
- at skabe afklaring for grundejere i god tid

Forvaltningens forventede anbefaling for området er indstilling til 
spildevandskloakering
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TIDSPLAN FOR FORLØB

Spildevandsplanen for Holstebro Kommune er under revision

Den forventes at gælde for perioden 2018-2030

Den forventes at komme i høring i foråret 2019

En kloakering af området kan ske tidligst i 2021, forudsat at 
politikerne vælger at tiltræde indstillingen fra forvaltningen om at 
udlægge sommerhusområdet til spildevandskloakering
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DEN VIDERE PROCES, SÅFREMT OMRÅDET INDSTILLES 
TIL KLOAKERING…
Alle berørte grundejere udpeget til kloakering i planperioden vil 
blive orienteret om høringsperiode på Spildevandsplanen.

Spildevandsplanen skal efter høringsperioden endeligt vedtages, 
dette forventes i forsommeren 2019.

Såfremt området vedtages udlagt til kloakering – forventet plan for 
udførelse:

1. Forsyningen vil udsende en orienteringsskrivelse ca. 1 år før 
påbegyndelse. 

2. Forsyningen vil fremsætte skelbrønde, herefter kommer påbud 
fra Holstebro           Kommune, hvor der gives 6 måneder til at 
udføre tilslutningen.

3. Tilslutningen skal færdigmeldes af autoriseret kloakmester.

4. Der er mulighed for frist for tilslutning på 15 år fra 
tilladelsesdatoen til grundejere med nyere anlæg.



21-10-2018 9

ØKONOMI

Tilslutningsbidrag for spildevand er i 2018 på ca. 37500 kr. incl. 
moms (vestforsyning.dk)

Tilsvarende koster et nyt nedsivningsanlæg etableret efter nutidens 
standarder ca. 55 – 60.000 kr. incl. moms

Der fremsættes skelbrønd lige inden for grundgrænse, udgifter til 
ledningsanlæg på egen grund og sløjfning af eksisterende anlæg 
påhviler grundejer.

Der er mulighed for økonomisk trængte grundejere at få en 
afdragsordning og op til 3 års tidsforlængelse/henstand på betaling 
af tilslutningsbidrag.

Læs mere om afdragsordning på holstebro.dk
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SPØRGSMÅL…?


