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vedrørende kloakering
Sommerhuskolonien A, B og C

Naturstyrelsen har udbudt rådgivningsopgaven
Rådgiveren skal stå for hele projekteringen og planlægningen af hovedkloakken samt tilslutningsbrønd
til hvert enkelt havelod, herunder sikre at hovedkloakeringen udføres korrekt og fagligt forsvarligt.
Den valgte rådgiver vil påbegynde besigtigelse, opmåling, jordprøver mv. i løbet af sommeren og
efteråret 2021. Den fysiske udførelse af anlægget skal udføres af en entreprenør på baggrund af det
anlægsprojekt rådgiveren udarbejder.
Finansieringen af hovedkloakeringen vil ske over lejen til Naturstyrelsen i form af en tillægsleje, som
vil løbe over 25 år.
Baggrund
Naturstyrelsen har som grundejer modtaget et påbud om at sikre, at de arealer hvorpå
Sommerhuskolonien A, B og C, er beliggende bliver kloakeret inden den 30. juni 2023. Påbuddet
omfatter alene kloakering af husspildevand, hvorimod regnvand fra tage og befæstede arealer kan
håndteres på grunden. Husspildevand er alt vand, som anvendes til toiletskyl, bad, køkkenvask,
tøjvask m.v. Påbuddet om kloakering er opfyldt, når alt husspildevand, der generes på arealerne,
udledes til den offentlige spildevandsledning.
Tilslutning til hovedkloakken
På hvert havelod vil der blive placeret en såkaldt tilslutningsbrønd, som den enkelte kolonihavehusejer
kan slutte sit husspildevand til. Hvor på kolonihaveloddet brønden bliver placeret, vil blive fastlagt i
samarbejde med den rådgivende ingeniør, under hensyntagen til hvad der giver mening for
entreprenørens arbejde og projektet som helhed.
Dialog med fællesudvalget
Naturstyrelsen er løbende i dialog med fællesudvalget for Sommerhuskolonien A, B og C samt
Kolonihaveforbundet, herunder omkring projektering af hovedkloakeringen, om der kan etableres
frostfrit vand ved samme lejlighed, hvor skelbrønde mest hensigtsmæssigt kan placeres, dræn m.v.
Naturstyrelsen vil løbende og i samarbejde med fællesudvalget og Kolonihaveforbundet orientere om
status, fremskridt tidsplan mv.
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