Afdragsordning ved påbud
Du kan nu søge om afdragsordning og fristforlængelse, hvis du har fået påbud om
tilslutning til kloak eller forbedret spildevandsrensning på landet.
Med fristforlængelsen får du i alt 3 år til at opfylde et påbud. Afdragsordningen
betyder, at kloakanlægget laves af Vordingborg Forsyning og du afdrager på udgifterne
til Vordingborg Forsyning over 20 år.
Hvem kan få en afdragsordning og forlænget frist?
Du skal overholde 2 grundbetingelser:
1. Den årlige indkomst for hele din husstand må ikke overstige 300.000 kr. før skat. For op til 4 hjemmeboende
børn under 18 år, forhøjes beløbet I må tjene.
2. I din husstand må I ikke have en samlet formue på over 797.600 kr. Hvis formuen er større, bliver der lagt et
tillæg oven i den samlede indkomst for husstanden.
Det er ejerens husstand, der tæller. Hvis du altså ejer huset, der bliver udstedt påbud på, men ikke bor der, skal
du tage udgangspunkt i stedet du bor og hvor mange, der bor der. Hvis I er flere der ejer huset, tæller alle jeres
husstande med.

Hvordan søger man?
Du skal indsende et ansøgningsskema (SV 900 fra Energi- og Naturstyrelsen) til Vordingborg Kommune. I
ansøgningsskemaet skal du beskrive indkomstforhold for alle i husstanden. Du skal vedlægge årsopgørelser fra
Skat for alle der bor i husstanden, som har en indkomst.

Hvordan foregår processen?
Du får først et varsel om et påbud fra Vordingborg Kommune. Du har nu en frist til at komme med kommentarer
til varslet og søge om afdragsordningen, inden påbuddet udstedes. Det er vigtigt at du søger inden
varslingsperioden udløber.
Du får svar på din ansøgning sammen med det endelige påbud. Får du accept, har du adgang til
afdragsordningen og din frist for at opfylde påbuddet forlænges til 3 år.
Du skal derefter anmode Vordingborg Forsyning om tilbud på afdragsordningen og etablering af dit nye
kloakanlæg.
Du kan se et skema over hele processen her

Hvorfor denne afdragsordning?
Alle borgere, der udleder spildevand til vores mest følsomme vandløb skal have et velfungerende privat
renseanlæg, ifølge Vandplanerne. På den måde er vi alle med til at sikre vores miljø og natur.
Mange borgere i Danmark har ikke råd til, at opfylde et spildevandspåbud – om de vil eller ej. Folketinget har
derfor vedtaget en bekendtgørelse om afdragsordninger og fristforlængelse ved påbud. Målet med
bekendtgørelsen er, at gøre det muligt for de borgere, der har færrest penge, at opfylde et spildevandspåbud.

