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Dagsorden

• Velkomst
• Præsentation af deltagere
• Baggrund for forslaget til spildevandsplantillægget
• Økonomi, herunder evt. støtteordninger
• Præsentation af projektet
• Hvad udfører Hedensted Spildevand A/S
• Hvad skal grundejeren selv udfører
• Rotter
• Tidsplan for udførelse
• Tidsfrister for høringssvar 
• Spørgsmål
• Afrunding



Baggrund for planen

• Fremtidssikring af området 

• Bevare en god badestrand 

• Stigende byggeaktivitet i området 
• Mere nedbør får mange af de 

nuværende løsning til at fungere 
dårligere



Økonomi

• Tilslutningsafgift: 36.836,48 inkl. 
moms forfalder når der er sat stik. 

• Betaling til egen kloakmester for 
arbejdet på egen grund 



Støttemuligheder

• Lån i friværdien via kommunen 
• Følgende betingelser skal være 

opfyldt.
• Du eller din ægtefælle er berettiget til 

folkepension
• Du eller din ægtefælle får delpension
• Du eller din ægtefælle får 

socialpension
• Du eller din ægtefælle får efterløn



Støttemuligheder 2

• Særlige forhold ved fritidsboliger
• Det er en forudsætning at 

fritidsboligen fortrinsvis anvendes af 
ejeren eller dennes husstand.

• Fritidsboliger der primært benyttes til 
udlejning kan derfor ikke komme i 
betragtning.



Støttemuligheder 3. 

• For mere information se 

Støttemuligheder



Støttemuligheder 4

• Hjælp kan fås på kommunens 
borgerservice 79 75 50 00

• Der skal være ansøgt og givet tilsagn fra 
Kommunen inden regning for tilslutning til 
Hedensted Spildevand forfalder til betaling 
og inden du igangsætter arbejde på egen 
grund.

• ANSØG når du modtager faktura fra 
Hedensted Spildevand!!
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Hjælp i særlige tilfælde. 

• Gælder alle hvis husstandsindtægt er under 
303.600 kr. plus evt. tillæg med ca. 40.000 
kr. pr. hjemmeboende barn op til 4 børn. 
Hertil skal der lægges tillæg for formue 
over 842.800 kr.

• Denne ordning giver to muligheder:
– En frist på tre år for den fysiske 

tilslutning, samt betaling af 
tilslutningsbidrag.

– Mulighed for afdragsordning med 
Hedensted Spildevand A/S



Ansøgningsskema 

• Her ses ansøgningsskemaet

• Kommunens Borgerservice kan 
hjælpe med ansøgning. 





Hvad udfører Hedensted 
Spildevand? 

Hedensted Spildevand sørger for:

• Etablering og tilslutning af 
pumpebrønd til offentlig 
kloakledning

• Opsætning af separat 
sikringsgruppe i huset el-tavle

• Etablering af el-tilslutning til 
pumpestation

• Sørger for tinglysning af 
pumpestation



Kloakeringsløsning 
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Hvad skal grundejeren sørger for?

Grundejer sørger for:

• Tømning og sløjfning af 
septiktank

• Sikring af ekstern 
regnvandshåndtering

• Sikring af tætte 
spildevandsledninger internt 
på grunden

Alt kloakarbejde skal udføres af 
en autoriseret kloakmester



Rottehåndtering



Tidsplan for udførelse

• Arbejdet opdeles i etaper med 
forventet opstart april-maj 2018

• Forventet afslutning i hele området 
efterår 2021

• Detaljeret tidsplan er endnu ikke 
fastlagt

• Der forventes ikke at blive foretaget 
anlægsarbejde fra midt juni til midt 
aug.  



Tidsplan for udførelse

• Når tilslutningsmuligheden foreligger 
er der en frist på 6 måneder til at få 
sikret sin egen kloak på grunden

• Ejendomme med nyere anlæg vil få 
tidsfristen fastsat individuelt

• Betaling af tilslutningsafgift forfalder 
når pumpestationen er sat på 
grunden 



Tidsfrister

• Klagefrist for miljøvurderingen 27. 
marts 2017.

• Høringssvar vedr. spildevandsplanen 
27. april 2017



Spørgsmål

• Opsamling på spørgsmål undervejs

• Hvis man ønsker en snak omkring 
kloakken på sin egen grund, vil det 
være muligt at booke et møde med 
projektlederen via Hedensted 
Spildevands egen hjemmeside

www.hspv.dk



Tak for i aften 


