
Møde mellem: 

Guldborgsund kommune og

Grundejerforeningerne 
Elkenøre Strand og Sildestrup Strand

Mødetidspunkt: d. 12. februar 2021 kl. 11.00
Mødeform: ‘Teams-møde’

Mødeoplæg  vedr. høringssvar til  
‘Forslag til spildevandsplan 2020–2024’

Mødeoplæg
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Deltagere:

Guldborgsund kommune:
Christian Refstrup, Direktør for Teknik & Miljø
Jakob Lysholdt, Leder af Miljø,

Grundejerforeningen Elkenøre Strand
Aksel Lindhardt 

Sildestrup Strand Grundejerforening
Søren Nielsen
Bjarne Dahl
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Baggrund og dagsorden:

Baggrund for mødet:
Grundejerforeningerne har anmodet om dette møde med henblik på at 
uddybe de fremsendte høringssvar til  ‘Forslag til spildevandsplan 2020-
2024’. 

Dagsorden:
1) Formål med mødet
2) Hovedpunkter i høringssvar
3) Grundejerforeningernes ønsker til videre forløb
4) Dialog om muligheder og samarbejde mellem Guldborgsund Kommune 

og grundejerforeningerne
5) Opsummering og aftale for næste handling

3



Formål med mødet:

 Grundejerforeningen Elkenøre Strand og Sildestrup 
Strand Grundejerforening ønsker med dette møde at 
uddybe baggrunden for og indholdet i de høringssvar vi 
har indsendt til ‘Forslag til Spildevandsplan 2020-2024’

 Indgå aftale om videre forløb og samarbejde.

 At få en miljørigtig og stabil løsning for området.
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Hovedpunkter i høringssvar

‘Forslag til Spildevandsplan 2020-2024’ skal udvides til også at 
omfatte:

1. Renovering af eksisterende vakuumsystem i vores området mhp. at sikre stabil drift.
a) Anlæg er nedslidt og ikke tidssvarende, sårbart og stor ustabilitet som skaber store gener.

2. Udarbejdelse af forslag for spildevandsløsning i vores område
a) Det grå spildevand udledes i vores natur, og vil via dræn el. lign. havne i vores afvandingskanaler, og i sidste 

ende i udløbet i det sydlige Guldborgsund.  
b) Alt vandet vi køber bliver afregnet som spildevand til Forsyningen, på trods af at kun det sorte spildevand bliver 

renset. Kommunen pålægger grundejerne selv at bekoste dyre nedsivningsanlæg for bortledning af det grå 
spildevand.

3. Plan og tidsplan for gennemførelse af spildevandsplan

4. Iværksættelse af spildevandsløsning i vores område indenfor periode 2020-2024

5. Inddragelse af de berørte grundejerforeninger i udarbejdelse af spildevandsløsning
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Grundejerforeningernes 
ønsker til videre forløb

1. Aftale om stabilisering af nuværende vakuum anlæg

2. Ønsker fra høringssvar indarbejdes i ‘Forslag til Spildevandsplan 2020-2024’.

3. Guldborgsund Kommune inviterer repræsentanter fra grundejerforeningerne til 
dialogmøde om muligt tidsforløb og løsningsmuligheder vedr. indarbejdelse i ‘Forslag 
til Spildevandsplan 2020-2024’.

4. Grundejerforeningerne inddrages i løsningsforslag – specielt mht. 
a) Tidsforløb
b) Midlertidig løsning for ny- og tilbygninger
c) Udrulning og gener i anlægsperioden
d) Overgangsordninger
e) Finansiering af grundejernes ændringer på egen grund
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Noter fra mødet d. 12. februar 2021:
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Høringssvar til
‘Forslag til spildevandsplan 2020-2024’



Dialog
– muligheder og samarbejde

Noter fra mødet:

a) Nuværende plan er en videreførelse af eksisterende 
spildevandsplan. Der er forståelse for at grundejerforeningerne 
efterlyser noget mere konkret for deres områder.  

b) Tidshorisonter ift. nuværende  spildevandsplan og 
overgangsordninger blev kort drøftet.

c) På forespørgsel fra Guldborgsund Kommune drøftes endvidere  
opbakningen blandt grundejerne ift. omlægning og 
omkostningerne hertil.  

d) Guldborgsund Kommune er glad for de fremsendte høringssvar, 
og imødeser et godt samarbejde med grundejerforeningerne.

e) Alle høringssvarene blive nu behandlet og forelagt på næste 
udvalgsmøde d. 15. marts 2021.  
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Opsummering og 
aftale for næste behandling

1. Christian Refstrup og Jakob Lysholdt vurdere, at de af grundejer-
foreningerne fremsendt høringssvar adressere de relevante 
problemstillinger for sommerhusområdet, men gør opmærksom på 
økonomien og at løsning kræver politisk opbakning, men at de begge vil 
arbejde positivt for, at nuværende ‘Forslag til spildevandsplan 2020-
2024’ revideres således at den konkret adresserer de punkter der er 
indeholdt i de fremsendte høringssvar. 

2. Alle høringssvar behandles på udvalgsmøde d. 15. marts 2021.

3. Jacob Lysholdt invitere grundejerforeningerne til opfølgningsmøde d. 17. 
eller 18. marts 2021.

4. Bjarne Dahl fremsender møde oplæg incl. de viste billeder af eksempler 
på nye nedsivningsanlæg.
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Eksempler på konsekvenser af krav 
om nyt nedsivningsanlæg
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Bilag:



Tilbygning,
nyt nedsivningsanlæg 
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Tilbygning,
nyt nedsivningsanlæg 
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Tilbygning,
nyt nedsivningsanlæg 

Ny mile

Nedgravning af ny tank

Anlægsomkostninger for nyt 
nedsivningsanlæg ca. 

98.000 kr.


