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Folketinget har vedtaget en hjælpeordning1 til de borgere, der er hårdest 
spændt for økonomisk, og som har fået krav om kloakering eller egen 
forbedret spildevandsrensning. 

Der er derfor 2 muligheder for dig, som overholder følgende to 
betingelser: 

1. Din samlede årlige husstandsindkomst må ikke overstige 300.000 kr. før 

skat. For hjemmeboende børn under 18 år kan dette beløb forhøjes med 

39.300 kr. pr. barn, dog kun op til 4 børn. 

2. Din samlede formue skal være 797.600 kr. eller derunder. For formuer over 

dette beløb vil der blive lagt et procenttillæg af beløbet til den samlede 

årlige husstandsindkomst. 

Mulighed 1: minimumsfrist: 

Du får en frist på 3 år, og du vælger selv at spare pengene op til at 
etablere den påbudte kloakløsning. 

Mulighed 2: minimumsfrist og afdragsordning: 

Du får en frist på 3 år, og du vælger at anmode forsyningsselskabet om 
en afdragsordning. Forsyningsselskabet etablerer den påbudte kloak-
løsning, og du betaler for anlægget via en afdragsordning over 20 år. 

Har du ikke anmodet forsyningsselskabet om en afdragsordning senest 
1½ år inden fristen, eller accepterer du ikke tilbuddet, bortfalder mulighed-
en for at opnå en afdragsordning. 

 

Ansøgningsskemaet kan du finde på www.svendborg.dk/spildevand - 
Ansøgning om afdragsordning for etablering af kloak/egen forbedret 
spildevandsløsning.  

                                                
1
 Bek. nr. 108 af 29/01/2015 - Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og 
tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. 



 

 

Påbud om tilslutning til kloak 

Med mulighed 1,vil du få en frist på 3 år og kan spare op og få etableret 
tilslutningen. 

Med mulighed 2 og efter accept af afdragsordningen, vil du kunne over-
lade ansvaret med at få udført tilslutningen til forsyningsselskabet. Du 
afdrager for etableringen og tilslutningsbidraget via afdragsordningen 
over 20 år. Ledningerne er husejerens og husejeren skal stå for drift og 
vedligeholdelse af disse. 

Tilslutningsbidraget vil under denne hjælpeordning først skulle betales, 
når den egentlige tilslutning er udført. 

 

Påbud om etablering af egen spildevandsrenseløsning 

Med mulighed 1, vil du få en frist på 3 år og kan spare op og etablere 
egen spildevandsrenseløsning. 

Med mulighed 2 og efter accept af afdragsordningen, vil du kunne over-
lade ansvaret med at få etableret en spildevandsrenseløsning til forsy-
ningsselskabet. Du afdrager for etableringen via afdragsordningen over 
20 år. Anlægget er husejerens og husejeren skal stå for drift og vedlige-
holdelse af anlægget. 

Alle kan tilmelde sig det kontraktlige medlemskab af kloakforsyningen. 
Kloakforsyningen forestår udførelse, drift og vedligeholdelse af et rense-
anlæg, der opfylder rensekravene.  

Du skal ved tilmelding til kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen 
betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i henhold til forsynings-
selskabets takstblad, sørge for drift og vedligehold af kloakeringen hen til 
anlægget, betale for el-udgiften til drift af det etablerede renseanlæg og 
forsikre renseanlægget. 

Du kan ved kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen vælge at benytte 
afdragsordningen til tilslutningsbidrag og kloakering hen til anlægget.  

 

Mulighed for indefrysning af tilslutningsbidraget 

Førtidspensionister, pensionister og efterlønnere har mulighed for at få 
tilslutningsbidraget indefrosset på lige fod som ejendomsskatten, hvilket 
kan mindske beløbet, der skal lånes i afdragsordningen via forsynings-
selskabet. 



Tidsplan 

Kilde: Naturstyrelsen 

 

Uddrag af Vand & Affalds takstblad 2015
Tilslutningsbidrag - spildevand

Vandafledningsbidrag: 
Fastbidrag: 

 

 

Yderligere information

Hvis du vil vide mere hjælpeordningen, 

Svendborg Kommune 
Natur & Klima 
Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 

Telefon 62 23 34 17 eller 62 23 34 13

E-mail: keu@svendborg.dk
Foto: Mogens Lind Jørgensen, Casanovabakkerne.

Uddrag af Vand & Affalds takstblad 2015, inkl. moms
spildevand: kr. 36.100,00 

kr. 39,00 
kr. 204,00 

Yderligere information 

Hvis du vil vide mere hjælpeordningen, kan du kontakte:

Telefon 62 23 34 17 eller 62 23 34 13 

keu@svendborg.dk 
Casanovabakkerne. 

 

, inkl. moms 

kan du kontakte: 


