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Kloakering af Hønsinge Lyng, Vig Lyng og Ellinge Lyng
Kære grundejer - du modtager dette brev, fordi din ejendom: ADRESSE ligger i et
område, som skal kloakeres i perioden år 2017 til 2019.
Kloakeringen sker som led i kommunens spildevandsplan og udføres af forsyningen.
Formålet er at beskytte vandløb imod forurening fra urenset spildevand, og sikre
badevandskvaliteten langs Odsherreds kyster. Kloakeringen sikrer også, at grundejere
kan komme af med spildevandet i regnfulde perioder, hvor grundvandet står højt.
Udgifter til kloakering
Dine udgifter til kloakering består af tilslutningsbidraget, samt prisen for det arbejde
der skal udføres på din egen grund. Tilslutningsbidraget forventes i 2017 at udgøre
kr. 36.835 pr. boligenhed. Udgiften til arbejde på din egen grund afhænger af
forholdene inde på grunden. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.
Praktisk information
Projektet er inddelt i 6 etaper. På vedlagte kort kan du se områdefordeling, planlagt
rækkefølge samt tidsplan. Vær opmærksom på at tidsplanen er vejledende.
Gravearbejdet holder pause i 4-6 uger omkring skolernes sommerferie. Der holdes
også pause i efterårsferien (uge 42), mellem jul og nytår, samt i vinterferien (uge 7) hvis fremdriften i projektet tillader det.
De næste skridt:
 Ca. 2 måneder før gravearbejdet starter, modtager du et informationsbrev og en
indbydelse til et orienteringsmøde.
 Ca. 1 måned før arbejdet begynder, afholdes orienteringsmødet.
 På forsyningens hjemmeside kan du tilmelde dig nyhedsbrev om kloakering, som
udsendes løbende via e-mail i anlægsperioden.
 Når kloakeringen er gennemført, modtager du et brev om tilslutning og en faktura
på tilslutningsbidraget. Du har herefter 6 måneder til at få udført den fysiske
tilslutning.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice på
tlf. 70 12 00 49 eller sende en mail til info@odsherredforsyning.dk
Med venlig hilsen
Odsherred Forsyning
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Odsherred Forsyning A/S
Hovedgaden 39
4571 Grevinge
Telefon 7012 0049

www.odsherredforsyning.dk
info@odsherredforsyning.dk
CVR nr. 31762332

Åbningstider:
Mandag til torsdag ... 8.30 - 15.00
Fredag ................. 8.30 - 12.00

Kort over etaper + vejledende tidsplan
Din ejendom er placeret i område X

Vejledende tidsplan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vig Lyng syd – forår + efterår 2017
Vig Lyng nord - efterår 2017
Hønsinge nord - forår 2018
Hønsinge syd - efterår 2018
Ellinge Lyng vest - forår 2019
Ellinge Lyng øst – efterår 2019
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