
Kloaksanering og renovering
i Vestergade 



Dagsorden

• Velkomst og præsentation (HK)
• Spildevandsplanlægning (HK)

– Høring af ændring af spildevandsplan 
– Miljøvurdering af ændring 

• Præsentation af renoveringsprojekt (Rambøll)
– Vejprojekt
– Kloakprojekt

• Rottebekæmpelse

– Fjernvarmeprojekt
– Vandprojekt
– Trafikafvikling



Velkomst og præsentation 

Spildevandsplan (Hedensted kommune):
Anders Reuss
Lene Nielsen

Renoveringsprojekt:
René Knudsen, Vejprojekt 
Camilla Torp, Kloak 
Erik S. Rasmussen, Projekt (samt øvrige ledninger)



Høring af spildevandsplan 

• Spildevandsplanen er i høring

• www.hedensted.dk/politik/offentliggoere
lser/spildevandsplanstillaeg

http://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser/spildevandsplanstillaeg


Betydning for dig

• Du skal selv sørge for at din ejendom 
bliver separatkloakeret.

• Fristen for hvornår det skal ske er ikke 
fastsat.

• Det afhænger af hvornår systemet 
længere nede er klar til det.



Gennemførelse af krav om ny 
kloak

• Du vil modtage et påbud med en frist på 
i størrelses ordenen på ca. ½ år, når det 
bliver aktuelt for din ejendom. 

• Der er dog intet til hindre for at du gør 
det færdigt med det samme. 

• Husk at få kloakmesteren til at 
fremsende færdigmelding til 
kommunen. 



Bemærkninger modtages

Har du bemærkninger skal de sendes til 
• e-mail til: 

fritidogfaellesskab@Hedensted.dk
• Hedensted Kommune, Fritid & 

Fællesskab,Tjørnevej 6,7171 Uldum

mailto:fritidogfaellesskab@Hedensted.dk


Frister

Bemærkninger til spildevandsplan 
• 8. marts 2017

Miljøvurdering 
• 8. Februar 2017



Renoveringsprojektet



Vejprojektet



Kloakprojektet

• Hedensted Spildevand laver nye hoved-
ledninger, og sætter skelbrønde/stik.

• Resten skal udføres af grundejeren.



Forebyggelse mod rotter 

• Hedensted Spildevand gør hvad de 
kan for at slå så mange rotter ihjel 
som muligt før gravearbejdet 
igangsættes. 

• Der arbejdes på en plan for hvordan 
vi vil intensivere forebyggelsen og 
bekæmpelsen på overfladen. 

• Det vil involvere jer. 
• I vil få nærmere besked når planen 

er klar. 



Fjernvarmeprojektet

• Ny transmissionsledning fra rundkørsel
til fjernvarmecentral.

• Ny ledning mellem Kirkevej og
Fasanvej.



Vandprojektet

• Ny hovedledning
• Udskiftning af de fleste stikledninger

frem til stophane (ca. 1 m inde på
grunden).

• Udskiftning af evt. stik af metalrør
mellem stophane og huset (grundejeren
betaler).



Trafikafvikling



Tidsplan

• Anlægsstart ca. 1. maj 2017
• Anlægsprojekt færdigt ca. 1. december 2017
• Beplantning mv.: Forår 2018



Yderligere information:

Der kommer en info-brev ud inden opstart, og der kommer information på Hedensted 
Spildevands hjemmeside (www.hspv.dk).

Kontakt:
Spildevandsplan (Hedensted kommune):
Anders Reuss, Tlf. 7975 5625. Mail: Anders.Reuss@Hedensted.dk

Vejprojekt (Hedensted Kommune):
René Knudsen, Tlf. 7975 5652. Mail: Rene.Knudsen@Hedensted.dk

Kloakledninger (Hedensted Spildevand):
Camilla Torp, Tlf. 7674 9272. Mail: CT@hspv.dk

Fjernvarme- og vandledninger (Løsning Fjernvarme og Løsning Vandværk):
Esben Iversen, Tlf. 7565 4455. Mail: ELI@Losningfjernvarme.dk

Projektering (Rambøll):
Erik Saugmann Rasmussen, Tlf. 5161 7656. Mail: ESR@Ramboll.dk

http://www.hspv.dk/


Tak for opmærksomheden
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