Din nye kloak
Muligheder for hjælp til betaling af kloakarbejde

Denne pjece er relevant for dig, hvis du bor i et område, hvor der:
•
•
•

for nylig er blevet eller snart skal kloakeres
er krav om forbedret spildevandsrensning
er blevet, eller snart bliver separatkloakeret

Denne pjece indeholder information om muligheder for økonomisk hjælp i form af:
•
•
•

håndværkerfradrag
lån i din friværdi
afdragsordning og minimumsfrist.

Afhængigt af din situation kan en af ovennævnte muligheder
være relevante for dig.
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Håndværkerfradrag
Gældende for alle der skal have foretaget kloak-arbejde
Denne ordning kaldes også for servicefradraget. Den kan benyttes af alle
og giver tilskud til arbejdsløn for visse håndværksydelser.
Det gælder bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•

kloakarbejder på egen grund
udskiftning af kloakrør
fornyelse og etablering af dræn
udskiftning af opsamlingstank
renseløsninger i det åbne land som fx nedsivningsanlæg,
minirensanlæg, pilerensanlæg m.fl.
højvandslukke
regnvandsfaskine.

For at benytte ordningen er det vigtigt, at du beholder fakturaen
for arbejdet. Du skal selv betale regningen, men kan få fradrag for
arbejdslønnen ved at indberette arbejdet på SKATs hjemmeside under:
Indberet servicefradrag
Se flere oplysninger på:
https://skat.dk1

1 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759
Side 3

Lån i din friværdi
Gælder for dig, der er fyldt 65, er pensionist eller efterlønsmodtager
Dette er et lån, som kommunen kan yde til betaling af tilslutningsbidrag
og udgifter til forbedring af kloakken på din egen grund. Lånet kaldes
også indefrysning af ejendomsskat. For at komme i betragtning til lånet
skal du eller din ægtefælle enten være:
•
•
•

fyldt 65 år
pensionist
efterlønsmodtager.

Det er et krav, at der er friværdi i ejendommen, og at ejendommen
bruges til beboelse.
Du kan læse mere om ordningen på:
https://sonderborgkommune.dk/borger/laan-til-betaling-afejendomsskat-og-tilslutningsudgifter
Du kan også kontakte Sønderborg Kommune, afdeling Budget og
Regnskab på telefon 88 72 40 92.
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Afdragsordning og minimumsfrist
Gælder for dig, der bor i det åbne land og er økonomisk trængt
Hvis du enten har modtaget et varsel fra Sønderborg Kommune om
påbud om tilslutning til offentlig kloak, eller bor på landet og har fået
varsel om at forbedre din spildevandsrensning, så kan du få hjælp til
udgifterne.
Vær opmærksom på, at ordningen ikke gælder for separeringer.
Som grundejer har du mulighed for at søge om:
•
•
•

en forlænget frist på mindst 3 år til at opfylde påbuddet
først at betale tilslutningsbidraget, efter tilslutningen er færdig
en afdragsordning på 20 år hos Sønderborg Forsyning – for udgifter
til opfyldelse af påbud og evt. tilslutningsbidrag.

For at benytte dig af støtteordningen skal din husstandsindkomst være
under 319.012 kr. Du skal dog være opmærksom på, at din samlede
husstandsindkomst bliver forhøjet med 41.791 kr. pr. barn for op til fire
hjemmeboende børn under 18 år.
Hvis du opfylder betingelserne, skal du søge om adgang til
støtteordningen på Sønderborg Kommunes hjemmeside:
https://sonderborgkommune.dk/borger/laan-og-minimumsfrist
Du kan få hjælp til ansøgningen af Borgerservice på telefon
88 72 64 00.
Afdragsordningen er et annuitetslån med en fast rente. Lånet afdrages
i lige store løbende betalinger over en periode på 20 år. De nærmere
informationer vil fremgå af et gældsbrev og tilhørende afdragsplan. Det
er en betingelse for afdragsordningen, at der tinglyses et skadesløsbrev
med pant i din ejendom. Ved salg af ejendommen skal lånet indfries.
Hør nærmere om mulighederne for lån og afdragsordning hos
Sønderborg Forsyning på telefon 88 43 53 00.
Du kan læse mere om hjælpeordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside:
https://mst.dk2
2 https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/spildevand-uden-for-kloakerede-omraader/afdragsordning-ved-paabud/
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