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Orientering om status for undersøgelse af 

spildevandsforholdene på klitten og Lodbjerg Hede 

 
Flere ejere af sommerhuse på klitten og Lodbjerg Hede har de senere 
år rettet henvendelse til Ringkøbing-Skjern Kommune om problemer 

med overfladevand – herunder problemer med 
spildevandsafledningen. Mange steder er der også problemer med at 
få placeret nedsivningsanlæg på grundene, så de overholder 
afstanden til grundvandet, naboskel og andre nedsivningsanlæg. 
 
For at få en oversigt over spildevandsforholdene har kommunen 
derfor haft et konsulentfirma til at lave en kortlægning af 
spildevandsforholdene. Kortlægningen har været drøftet i Teknik- og 
Miljøudvalget sammen med repræsentanter fra Sammenslutningen af 
Sommerhusgrundejerforeninger på Klitten og Søndervig 
Beboerforening. Man var her enige om, at det er vigtigt at inddrage 
mest mulig lokal viden om forholdene i det videre arbejde med at 
sikre en miljømæssig forsvarlig afledning af overfladevand og 
spildevand. 

 
Til dette arbejde nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra 
Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, 
Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Klitten og 
Søndervig Beboerforening. Følgegruppen skal bidrage med den lokale 
viden og synspunkter, og den skal i øvrigt fungere som bindeled 
mellem lodsejerne og kommunen ved løbende at bidrage med 
informationer begge veje. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune vil som noget af det første få 
udarbejdet en procesplan, og der er lavet en side på kommunens 
hjemmeside, hvor baggrundsmateriale, mødereferater m.v. kan ses 
af de interesserede: 
http://www.rksk.dk/borger/affald--energi-og-

miljoe/spildevandsplan#accordion-3 
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Du kan allerede nu se rapporten med kortlægningen af 

spildevandsforholdene og Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at 
kommunens administration sammen med Ringkøbing-Skjern 
Forsyning A/S skal udarbejdes et forslag til en miljømæssig forsvarlig 
afledning af spildevand på klitten og Lodbjerg Hede. 
 
 
Venlig hilsen 

 
 
Ivan Thesbjerg 
Fagleder, Land og Vand 
 


