
15. august 2012
Kloakering og andre problemer.

Mariagerfjord Kommune afholdt 14. august offentligt møde om spildevands -og naturhandleplaner.
Umiddelbart kedeligt, men ikke ligegyldigt da det berører os alle, ikke mindst økonomisk.
Så jeg mødte op, og kan for sommerhusområdernes vedkommende berette følgende.

Der bliver tilslutningspligt, med streg under pligt.
Kommunen forventer at påbegynde i det nordlige Øster Hurup allerede i 2013.
De sidste sommerhuse skal efter planen være kloakerede i 2030.

Jeg har forsøgt at regne mig frem til hvornår er de så hos mig?
Man forventer at kloakere ca. 200 ejendomme om året.
Under forudsætning af, at man starter i Øster Hurup, og slutter ved Odden, og den samlede 
mængde ejendomme er ca. 3.000, vil jeg kunne hilse på ”kloakmanden” omkring år 2024 -26, og 
så forhåbentligt have sparet 40 – 50 tusinde kroner op af min folkepension.
(Hvis jeg nu nøjes med at spise hver anden dag, kan det godt lade sig gøre. - Nå – spøg til side).

Prisen for at blive tilsluttet er kr. 27.900 + moms.
Heri er medregnet en tilslutnings/rensebrønd der placeres i vejskel.
Hertil kommer udgifterne til kloakmester for tilslutningen fra vejskel til huset. Denne udgift vil 
naturligvis variere fra ejendom til ejendom, men jeg tror ikke det er helt forkert anslået, at det 
samlede beløb vil ligge mellem kr.40 – 50.000 .

Herefter kan vi glæde os til at spare på tømningsordninger, og evt. problemer med sivedræn, men 
nu skal vi for alvor til at spare på vandet, da prisen for vand fremover må forventes at ligge på den 
anden side af kr.40 pr.m, incl. Vandafledningsbidrag (kr. 25 + moms) .

Har man imidlertid investeret i en ”privat” tank/siveanlæg umiddelbart før kloakmanden banker på 
døren, gives en 10 års afskrivningsperiode, fra etableringen af det private anlæg, til 
tilslutningspligten bliver effektueret. 

Kommunen har planer om, at indbyde formændene for de berørte grundejerforeninger i september,
for at undersøge, om der er særlige lokale problemer (grundvandsstand m.m.), der skal tages 
hensyn til ved udarbejdelse af den overordnede tidsplan.
Der vil herefter blive en ny høringsfase, men alt ovenstående skulle nu ligge fast.

Flemming, Granborg 31
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