
Åbnings- og telefontider 

Mandag 10.00-17.00  

Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 

 
Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere, 

kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse 

Returadresse 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 

 

   

   
Til samtlige sommerhusejere omfattet af Spildevandsplan 2019-2027    

 

 

 

 

 

 

Information til sommerhusejere, der er omfattet af Ringkøbing-Skjern 

Kommunes Spildevandsplan 2019- 2027 

Vedtagelse af Spildevandsplan 2019-2027 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 er nu endelig vedtaget. Byrådet vedtog 

spildevandsplanen d. 20. august 2019, og forberedelserne til kloakering i sommerhusområderne kan 

nu gå i gang. 

Spildevandsplanen frem til 2027 omhandler bl.a. kloakering af knap 1900 sommerhuse, som skal 

kloakeres og din ejendom ligger inden for de berørte områder.  

De områder, hvor der skal ske kloakering af sommerhuse i perioden frem til 2027 er følgende: 

 

2021 – Lodbjerg Hede (del I) 

2022 – Lodbjerg Hede (del II) 

2023 - Vedersø + Halby (del I) 

2024 – Søndervig (del I) 

2025 – Søndervig (del II) 

2026 – Søndervig (del III) 

2027 – Årgab 

 

Spildevandsplanen består af en tekstdel og et webkort. Tekstdelen omhandler bl.a. lovgivningen 

og de administrative forhold. På webkortet, kan du orientere dig om de spildevandsforhold, der er 

gældende nu og de ændringer, der skal gennemføres frem til 2027. 

På webkortet til Spildevandsplan 2019-2027 kan du også orientere dig om, i hvilket område dit 

sommerhus er beliggende og hvornår området skal kloakeres. 

Sagsbehandler 

Lone Sørensen 

Direkte telefon 

99741559 

E-post 

lone.soerensen1@rksk.dk  
Dato 

16. september 2019 

Sagsnummer  

19-021848 
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https://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/byggeri-natur-og-miljoe/2019/marts/ringkoebing-skjern-kommunes-forslag-til-spildevandsplan-2019-2027
https://rksk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c81d49276f4e4c1b95f791efdf308d28
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Ubebyggede grunde 

Alle ejere af grunde der er omfattet af spildevandsplanen har modtaget dette brev. Det er dog ikke 

alle grunde, der skal kloakeres. Det er nemlig kun de grunde hvor der er indlagt vand, som skal 

kloakeres. Det betyder at hvis du ejer en grund, hvor der ikke er indlagt vand, skal den ikke 

kloakeres og du kan se bort fra det her brev. Du må dog meget gerne kontakte os, hvis du allerede 

nu ved, at du i perioden frem til 2027 vil udstykke en del af din grund eller vil byggemodne din 

grund.  
 

Ny hjemmeside 

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har i samarbejde med kommunen udarbejdet en hjemmeside, 

hvor alle relevante oplysninger i forbindelse med sommerhuskloakeringen vil være at finde. 

Adressen er: www.sommerhuskloakering.dk   

På hjemmesiden kan man tilmelde sig SMS service og nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil blive brugt til 

at informere generelt om udviklingen i sommerhuskloakeringen, og SMS bruges i konkrete 

situationer der begrænser sig til enkelte ejendomme eller veje.   
 

Etablering af nye dræn i sommerhusområder  

Der kan i forbindelse med at Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S etablerer kloakledninger i 

sommerhusområderne samtidig etableres dræn, således at der kun skal graves en gang i området. 

Udgifterne til anlæg af nye dræn afholdes af de grundejere, som ønsker anlægget udført, samt af 

de grundejere, der ønsker at medbenytte det. 

Ansøgning om etablering af dræn skal sendes til Land og Vand, Ringkøbing-Skjern Kommune, 

med angivelse af hvilke matrikler, der er omfattet af projektet samt en projektbeskrivelse med 

angivelse af dimensioner på dræn og placering af rensebrønde m.m. 

Ønsker en gruppe lodsejere at søge kommunen om etablering af et ”Drænlaug”, skal projektet 

være godkendt af kommunen inden Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S begynder kloakering i det 

pågældende område. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S skal have modtaget alle relevante 

oplysninger for dræningsprojektet senest fire måneder før opstart af gravearbejdet. 

F.eks. skal et eventuelt dræningsprojekt være godkendt af kommunen og Ringkøbing-Skjern 

Forsyning A/S skal have modtaget alle relevante oplysninger for dræningsprojektet senest ultimo 

august året før. Så skal dit område kloakeres i 2025, skal eventuelt dræningsprojekt være 

godkendt af kommunen og sendt til forsyningen senest august 2024. 

Alle oplysninger i dette brev, vil også være at finde på www.sommerhuskloakering.dk 

Al henvendelse vedrørende sommerhuskloakering skal ske til Ringkøbing-Skjern Forsyning på 

telefon 96748500, eller på mail kundecenter@rsforsyning.dk. 

Har du spørgsmål til Spildevandsplan 2019-2027 kan du kontakte mig på 99741559. 

 

Venlig hilsen 

 

Lone Sørensen 
Land og Vand 

Ringkøbing-Skjern Kommune 
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