
Oversigt over forventede bidrag til kystbeskyttelse, kloak og pumpelag. 

"Opgave" Foreløbig prisoverslag jf. Lemvig kommune Udgift for grundejer 

 

 

Ny kloakering, udførelse 

af stik på egen grund, 

sløjfning af trixtank m.m. 

Ingen tilslutningsafgift, da grundejerne allerede er 

medlem af kloakforsyningen. 

 

5 - 15.000 kr. for udførelse af ny stikledning fra skelbrønd 

frem til tilslutningssted for kloak, f.eks. ved nuværende 

trixtank, sløfning af trixtank, fjernelse af eventuel 

eksisterende pumpeanlæg såfremt der er lavet mileanlæg 

for nedsivning, eventuel fjernelse af mileanlæg. 

For flere ejendomme forslår en udgift på 15.000 kr. 

næppe. 

Prisen vil variere meget 

for den enkelte. Afhænger 

af bl.a. længde på 

stikledning, eventuel 

retablering af kørearealer, 

opfyldning af trixtank og 

evt. omlægning af ledning 

i forbindelse hermed, evt. 

sløfning af pumpebrønd. 

Eengangsudgift 

Drift af kloak Der skal betales vandafledningsbidrag som hidtil.  

Dvs. efter målt forbrug 

Fast afgift 687,50 kr./år 

og kbm.pris 29,44 kr. 

/kbm. 

Løbende udgift til kloak 

(her 2011 – priser) 

Harboøreland Digelag 

/kystbeskyttelse mod 

Limfjorden 

Vedligehold af diger,                               75.000 kr. årligt  

Forrentning og afdrag på pumper           200.000 kr.årligt.  

Drift af pumper.                                    100.000 kr.årligt. 

Ialt                                                      375.000 kr.årligt. 

ca. 200 kr. årligt  

 

Løbende udgift 

Harboøreland Pumpelag  

 

Forrentning og afdrag på pumper           200.000 kr.årligt.  

Drift af pumper,                                    300.000 kr.årligt.  

Vedligehold af grøfter mv.                     100.000 kr.årligt.  

Ialt                                                      600.000 kr.årligt. 

Ca. 300 kr. årligt  

 

Løbende udgift 

Vrist Pumpelag 

 

Forrentning og afdrag på nye dræn og pumper.  

Drift og vedligehold af grøfter, dræn og pumper.  

 

Den endelige udgift vil bl.a. afhænge af hvor finmasket 

det nye dræn bliver. 

Udgifterne til nye dræn og tilhørende pumpestationer 

lånefinansieres via kommunegaranteret lån. Der er 

foreløbig regnet med en afdragstid på 30 år. 

 

Foreløbig anslået til 1.000 

- 2000 kr. pr. grund årligt 

i 30 år. 

Udgift skal påregnes i 

30 år, hvorefter lånet er 

afdraget. Herefter skal 

kun betales for drift og 

vedligeholdelse af dræn 

og pumper. 

Der henvises i øvrigt til 

Lemvig kommunes 

foreløbige 

beregningsgrundlag 

 

 


