Jeg har fået et varsel om påbud fra kommunen, hvori der står, at jeg snart skal
gøre noget ved spildevandet, inde på min ejendom, men jeg har svært ved at finde
pengene til det!
Har du modtaget et varsel om påbud fra kommunen om, at du skal have ordnet dine kloakforhold inde på
din ejendom, men du har svært ved at finde pengene til det? Så har du, måske, mulighed for at søge om
adgang til afdragsordning.
Hvad går afdragsordningen ud på?
Afdragsordningen går i alt sin enkelthed ud på, at du overlader arbejdet til Fors A/S.
Fors A/S vil indhente tilbud fra en kloakmester på, hvad det kommer til at koste, at udføre arbejdet på din
grund. Den samlede pris for kloakering på din ejendom bliver kloakmesterudgiften og tilslutningsbidraget.
Ud fra kloakmestrenes tilbud, udregner Fors tilbagebetalingstiden samt det månedlige afdrag. Vær
opmærksom på, at der også vil være renter, som skal betales til Fors.
Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?
•

Du har 1 måned, fra du modtager varslet om påbud, til at indsende ansøgningsskemaet til
kommunen.

Hvis denne frist overskrides, har kommunen ret til at afvise din ansøgning om adgang til
afdragsordningen.
•

Du søger om adgang til afdragsordningen hos Kommunen, som tjekker, at du opfylder de
økonomiske krav.

Det er hele husstandens samlede årsindkomst + formuetillæg, der bestemmer om du opfylder
kravet.
•

I påbuddet står der, at du skal kontakte Fors A/S, og bede dem om et tilbud, inden for det første
1½ år af påbudsfristen, som er på 3 år.

Hvis fristen for at bede om et tilbud fra Fors A/S ikke overholdes, bortfalder din ret til at modtage et
tilbud.
Hvis du derimod overholder alle frister, men vælger IKKE at acceptere tilbuddet fra Fors A/S, så er Fors A/S
ikke forpligtet til at genfremsætte tilbuddet igen, eller fremsætte et nyt tilbud, hvis du senere ombestemmer
dig og alligevel ønsker at benytte dig af et tilbud.
Hvem kan søge om adgang til denne afdragsordning?
Alle privatpersoner, som er grundejere/husejere og har modtaget et varsel af påbud om at de skal
spildevandskloakeres, eller have forbedret rensningen af deres nuværende spildevandsanlæg, kan søge om
adgang til afdragsordningen.
Virksomheder og foreninger kan ikke søge om adgang til denne ordning.
Hvor kan jeg søge om adgang til denne afdragsordning henne?
Du finder ansøgningsskemaet på kommunens hjemmeside ved at gå ind på Holbæk Kommunes forside og
skrive i søgefeltet: Afdragsordning til kloakudgifter, derefter vælger du det første forslag, ruller ned på
skærmen og klikker på; Gå til ansøgningsskema. Du kan kontakte kommunen, spildevandsteamet og bede
om at få tilsendt et skema med posten.
Du kan også vælge at klikke på nedstående link.
https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/spildevand/afdragsordning-til-kloakudgifter/
Husk at kommunen skal have en kopi af din årsopgørelse fra året før, sammen med ansøgningen samt en
kopi af årsopgørelserne for alle i husstanden over 18 år, med en indkomst.
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Hvilke krav skal jeg, som grundejer, opfylde for at få adgang til ordningen?
Det er hele husstandens samlede årsindkomst (+ formuetillæg), der bestemmer, om du kan få adgang til
afdragsordningen. Hvis den samlede årsindkomst er på under 314.607, - (reguleret tal for 2019) er du
berettigede. Hvis der er hjemmeboende børn under 18 år, hæves beløbsgrænsen pr. hjemmeboende barn.
Max. 4 børn (beløbsgrænsen kan ses i ansøgningsskemaet).
Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan få adgang til afdragsordningen?
Hvis du ikke kan få adgang til afdragsordningen, har du eventuel mulighed for en, af følgende løsninger:
1. Søge kommunen om ”Lån til betaling af tilslutningsbidrag”. Der er også nogle krav, der
skal være opfyldt. Dette kan du læse mere om ved at klikke på nedstående link, eller ved at ringe
til Borgerservice på tlf. 7236 3636 og høre nærmere om ordningen
https://holbaek.dk/borger/personlige-forhold/ejendomsskat/laan-til-betaling-af-ejendomsskat/
2. Kontakte Fors A/S og bede om en afdragsordning på tilslutningsbidraget. Fors A/S kan
kontaktes på mail: fors@fors.dk eller på telefon: 7020 2066
DU SKAL DOG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT BEGGE ORDNINGER KUN VEDRØRER TILSLUTNINGSBIDRAGET
TIL FORS A/S.
Udgiften til kloakarbejdet, inde på din grund, er ikke med i disse to ordninger. Den udgift skal du stadig selv
betale.
Kontakt kommunen for nærmere info:
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Holbæk Kommune, Spildevandsteamet på
telefon 7236 8237, på mail: spildevand@holb.dk eller med post til adressen:
HoKo, Att.: Spildevandsteamet, Postboks 89, 4300 Holbæk.
Du er også velkommen til at kigge forbi i receptionen, på Kanalstræde 2 og tale med os om dine muligheder.
Du kan læse mere om diverse ordninger på vores hjemmeside www.holbaek.dk
Du kan også gå ind på Energistyrelsens hjemmeside og finde mere om afdragsordningen på: www.ens.dk
under emnet ”Vand”.
Hvis du vil vide mere om lovgrundlaget bag ordningerne, kan du finde disse på:
www.retsinformation.dk
Skriv i søgefeltet:

Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets
forfaldstidspunkt (eller BEK nr. 108 af 29/01/2015)
Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (LBK nr. 633 af 07/06/2010)
Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse
og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 56 af 27/01/2015)
Hvis du vil læse mere om, hvad der ligger til grund for, at du er blevet varslet et påbud, kan du
finde miljøbeskyttelsesloven ved at skrive flg.:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 241 af 13/03/2019)
Med venlig hilsen
Spildevandsteamet
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