
Sommerhus-
kloakering
HVORFOR SOMMERHUSKLOAKERING?
Odsherred kommune er med sine 26.000 fritidsejendomme, Danmarks 
største sommerhuskommune. Hvert år drages tusindvis af turister til om-
rådet af den smukke natur og de flotte badestrande. 

Langt størstedelen af sommerhusene har en ældre septiktank til at hånd-
tere spildevandet. Flere af disse tanke tilbageholder kun lige nøjagtigt 
wc-papir og slam - resten af spildevandet løber direkte ud i naturen. Det 
er en hård belastning for miljøet, særligt for åer, vandløb og kyster. Den 
manglende kloakering påvirker også kvaliteten af badevandet ved stran-
dene, specielt om sommeren, når alle husene er i brug.  

Byrådet i Odsherred har derfor besluttet, at alle sommerhuse i Odsherred 
skal kloakeres. Et stort og ambitiøst projekt, som Odsherred Forsyning A/S 
har fået til opgave at udføre. 

Odsherred Forsyning forventer at kloakere mellem 400 og 800 sommer-
huse hvert år. De næste områder bliver dele af Sejerøbugten og Hov Vig, 
som kloak eres i perioden fra år 2017 til 2026. 

HVAD GØR FORSYNINGEN?
Forsyningen etablerer en ny kloakledning ude i vejen, og lægger ét klo-
akrør ind til hver enkelt ejendom. Kun spildevand må afledes til det nye 
kloak system, regnvand skal nedsives inde på grunden. Forsyningen byg-
ger også pumpestationer, så spildevandet fra et område kan samles og 
pumpes videre til renseanlæg. Forsyningen mødes med grundejerforenin-
ger og repræsentanter fra vandværkerne, for at lave aftaler om retablering 
af veje mv. Selve anlægs- og gravearbejdet bliver udbudt i mindre portio-
ner, så lokale entreprenører har mulighed for at byde på opgaverne. 

Der er allerede kloakeret mere end 4.000 sommerhuse i 
Odsherred. Områderne nær Lammefjorden, samt Ellinge 
Hegn og Højby Lyng, blev kloakeret fra år 2010 til 2013. 

LOKALE ARBEJDSPLADSER
For hver gang der kloakeres 800 sommerhuse, giver det 
beskæftigelse til ca. 30 mand i 6 måneder.
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HVAD SKAL GRUNDEJER GØRE?
For dig som grundejer, betyder sommerhuskloakeringen at din ejendom 
skal kobles på en offentlig kloakledning. Forsyningen lægger et kloakstik 
ind til skel på grunden, og herefter skal du selv sørge for tilslutningen til 
den nye kloakledning. Arbejdet inde på din grund skal udføres og godken-
des af en autoriseret kloakmester. 

For at dokumentere at du som grundejer har opfyldt tilslutningspligten, er 
det vigtigt, at kloakmesteren indsender tegninger og en færdigmelding til 
Odsherred kommune. 

ØKONOMI
Der er to væsentlige udgiftsposter forbundet med kloakering af sommer-
huset. Den ene er tilslutningsbidraget, som i 2017 udgør 36.835 kr. inkl. 
moms. Den anden er udgiften til arbejde på egen grund. Som grundejer 
skal du selv bestille og betale arbejdet hos en autoriseret kloakmester. 
Prisen er individuel, og afhænger af forholdene inde på grunden. Du kan 
kontakte en lokal entreprenør for at få et prisoverslag. 

SLÅ JER SAMMEN
Nogle steder giver det god mening for naboer at slå sig sam-
men, og indhente fælles tilbud fra entreprenøren. 

BETALINGSAFTALE
Det er muligt at ansøge Odsherred Forsyning om en 3-årig 
betalingsaftale for selve tilslutningsbidraget. 

SLUT MED BESØG FRA SLAMSUGEREN
Når dit sommerhus er blevet tilsluttet den nye kloakledning, får du ikke 
længere fast besøg af slamsugeren. Den gamle spildevandstank på grun-
den skal sløjfes efter vejledning fra kloakmesteren. Når huset tilsluttes 
den nye kloakledning, er det vigtigt, at spildevandstanken bliver tømt en 
sidste gang. Kontakt Odsherred Forsyning for at bestille en sluttømning, 
når det er tid. Sluttømningen er allerede betalt via dit årlige abonnement 
til tømningsordningen. 

Når dit sommerhus er tilkoblet den nye kloakledning, udtræder du som 
kunde af forsyningens tømningsordning, og indtræder som kunde i Ods-
herred Spildevand A/S. Herefter betales der et fast årligt bidrag for med-
lemskab af kloakken, samt et variabelt bidrag beregnet ud fra vandforbrug. 
Taksterne reguleres årligt og kan ses på forsyningens hjemmeside. 

Fremtidens Feriehus ••• 05 



FORSKELLIGE TYPER KLOAKERING
Typen af kloak, der kommer ved netop dit som-
merhus, vælges ud fra en analyse af forholdene 
i området. Der analyseres bl.a. jordbundsforhold 
og grundvandsspejl, og der tages højde for an-
lægsprisen og driftsomkostninger på lang sigt. 

Vand kan ikke løbe opad. Derfor er det naturligt 
at spildevandet fra sommerhuse i lavtliggende 
områder, skal have hjælp til at komme videre. 
Der kan etableres et tryksat system, hvor spil-
devandet pumpes væk, eller der kan laves et 
vakuum system, hvor spildevandet suges væk 
ved hjælp af undertryk i rørene. Kloakering med 
almindelig gravitation, altså hvor spildevandet 
løber af sig selv, kræver at ejendommen ligger 
forholdsvist højt, og betyder også, at der skal 
graves væsentligt dybere end ved de to andre 
typer kloakering. 

SOMMERHUSENE ER 
BLEVET MERE MODERNE 
I 1960’erne skød sommerhusene 
op af jorden som paddehatte i 
Odsherred. Tiden var en anden, og 
vandforbruget var mindre, da man 
gravede de første små septiktanke 
ned. I dag har mange sommerhuse 
både vaskemaskine og opvaske-
maskine, nogle har endda jacuzzi 
og mere end ét badeværelse. 
Mængden af ”gråt” spildevand fra 
sommer husene er steget markant. 

GRÅT OG SORT SPILDEVAND
I fagsprog skelner vi mellem gråt 
og sort spildevand. Sort spildevand 
kommer fra toilettet, imens gråt 
spildevand kommer fra køkken, 
brusekabine, vaskemaskine mv. 
Det grå spildevand indeholder 
en hel del stærke sæberester fra 
f.eks. opvaskemaskine og bad. I 
dag afleder mange sommerhuse 
gråt spildevand via en køkken-
brønd eller en sivebrønd, direkte 
ud i naturen. 

FÅ NYHEDSBREV PÅ MAIL
På www.odsherredforsyning.dk kan du tilmel-
de dig nyhedsbrev om sommerhuskloakering.

Et sommerhus i Odsherred bebos  i gennemsnit 
80 til 100 nætter, og bruger 30 m3 vand pr år.
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mindre kvælstof i badevandet
Tallene i de 3 blå cirkler angiver den 
nuværende årlige udledning af kvælstof 
til Sejerøbugten, Isefjorden og Kattegat. 
Udledningen sker fra renseanlæg og som-
merhuse, der ikke er kloakerede.

Det grønne tal viser fremtidens samlede 
udledning fra hele det nordlige Odsherred. 14,8
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NY STRUKTUR FOR RENSEANLÆG I ODSHERRED
I det nordlige Odsherred ligger 10 små renseanlæg. Anlæggene er gamle 
og nedslidte, og fl ere af dem udleder renset spildevand til Sejerøbugten og 
Ise orden. Odsherred kommune har besluttet at nedlægge de 10 gamle 
renseanlæg, og bygge ét nyt anlæg ved Tengslemark. Det nye renseanlæg 
ved Tengslemark får udløb til Kattegat, som er en stærkere recipient. På 
den måde skånes Ise orden og Sejerøbugten for udledning af ca. 28 ton 
kvælstof om året. Den samlede udledning af kvælstof i havet reduceres til 
en tredjedel. 

Tengslemark renseanlæg forventes at stå færdigt i år 2019. De 10 små 
renseanlæg bliver nedlagt trinvist frem til år 2030. Når alle sommerhuse i 
Odsherred er færdigkloakerede, vil Tengslemark renseanlæg modtage og 
behandle spildevand fra 60.000 personer. 

HVAD SKER DER PÅ RENSEANLÆGGET?
På renseanlægget kommer spildevandet først igennem en rist, hvor ele-
menter som vatpinde, tabte gebisser, briller og legetøj sorteres fra og kø-
res på lossepladsen. Herefter kommer spildevandet i et bassin, hvor der 
blæses luft nedefra, så sand og sten bundfælder sig og kan frasorteres. 
Spildevandet fortsætter til et bassin, hvor vandet holdes i ro, så fedtstof 
fl yder ovenpå og kan skrabes væk. Efterfølgende tilsættes metalsalte, for 
at binde fosfor til slammet, og derved mindske fosforindholdet i vandet. 
Spildevandet kommer derefter i et stort bassin, hvor der blæses ilt i vandet. 
På den måde dannes der bakterier som renser vandet ved f.eks. at spise 
ammonium og omsætte det til nitrat. Senere lukkes der for ilttilførslen og 
der opstår nye bakterier, som spiser nitraten. Når bakterierne er færdige 
med at rense vandet, dør de og bliver til slam. Slammet indeholder fosfor 
og kvælstof, og kan bruges som gødning på landbrugsjord. 

Spildevandet er nu renset til 98% renhed, det indeholder stadig lidt kvæl-
stof. Det rensede vand løber fra renseanlægget og ud i hav eller  ord. 

HVORFOR ER KVÆLSTOF I VANDET ET PROBLEM?
Udledning af kvælstof i havet giver næring til fl ere alger. 
Når algerne dør, skaber de iltsvind i vandet, så fi sk og andre 
dyr ikke kan leve. 

Læs mere på
www.odsherredforsyning.dk
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