Onsdag d. 3. september 2014

Til Følgegruppen for Sommerhuskloakering
Hen over sommer og forår, har forsyningen af flere årsager sat sommerhuskloakeringen lidt på stand by.
Dels har vi haft brug for at undersøge nogle tekniske forhold nærmere, efter der var udarbejdet et
forprojekt. Dels har kommunen fastholdt, at forsyningen ikke må påbegynde anlæg af kloakledninger i
sommerhusområder, fordi betalingsreglerne mellem kommune og forsyning i denne forbindelse fortsat er
uafklarede. (Der pågår retssag om reglerne p.t.)
Da der ikke er udsigt til en afklaring omkring betalingsreglerne mellem kommune og forsyning lige
foreløbig, betyder det vi ikke kan komme i jorden i foråret som planlagt. Derfor vil vi udskyde opstarten af
projektet et halvt år. Det vil sige, at den nye plan er at starte anlægsarbejderne medio august 2015.
At vi allerede på nuværende tidspunkt kan melde ud, at opstarten udskydes skyldes tidsforbruget til
udbudsprocessen. Vi vil ikke udbyde et arbejde, så længe der er usikkerhed om hvornår arbejdet skal
udføres.
Da vi af hensyn til grundejerne ønsker at fastholde halvårlige etaper med pauser i sommerperioden, bliver
det hele rykket et halvt år på en gang.
Vi vil i den mellemliggende periode fortsætte arbejdet med detailprojekteringen og forventer derfor, at
have et komplet færdigt projekt klar når stoppet ophæves. Dermed forventer vi at kunne fremlægge en
præcis etapeopdeling og en grov tidsplan (hvilke områder der berøres i hvilket halvår) når vi er klar til at
udbyde arbejderne.
Kort om årsagen til stoppet for sommerhuskloakering.
Det er i lovgivningen defineret, at kommunerne skal betale forsyningerne for håndtering af det regnvand
der lander på offentlige og private veje i kommunen, og ledes væk i kloakledninger. Betalingen skal
beregnes som en procentdel af de anlægsudgifter forsyningen har. Når forsyningen har store udgifter til
sommerhuskloakering i områder hvor der ikke samtidigt laves ledninger til vejvandet, så får kommunen
store udgifter som de ikke synes de får noget for.
Det er et spørgsmål der drøftes i mange kommuner og forsyninger rundt om i landet, men særligt for
Odsherred er spørgsmålet afgørende, fordi der er så store udgifter til sommerhuskloakering i forhold til
almindelig ”bykloakering”.
Det er altså et rent økonomisk anliggende der sætter det hele i bero, planen er stadig, at
sommerhusområderne skal kloakeres af hensyn til miljøet, men der skal findes en løsning der ikke belaster
kommunens økonomi for hårdt.
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