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Borgermøde den 5. november 2015 – kloakseparering i Uldum 

Spørgsmål og svar 
 
Det skal gøres opmærksom på, at breve afsendt fra Kommunen (f.eks. varsel om påbud samt påbud) vil 
blive fremsendt pr. digital post. Det er den enkelte borger, der selv skal holde sig ajour via sin digitale 
postkasse. De, som har fået dispensation fra digital post, vil modtage brev via posten.  
(Hedensted Spildevand er forkortet HSPV) 
 
Spørgsmål og svar er fra både erhvervsmødet og borgermøde. 
 

Er der en tidsplan for hvornår I går i gang? 

• På nuværende tidspunkt er der ikke en tidsplan, når vi er kommet længere i projektet vil der 
kommen en etapeplan og ca. tidsplan og der vil enten blive sendt breve ud til hver enkelt lodsejer 
eller planen vil blive lagt på HSPV’s hjemmeside sammen med information omkring forløbet. 

 Når vi nu har et stik inde, skal vi så betale tilslutningsbidrag igen for det nye I laver? 

• Nej. Alle der er tilsluttet har betalt tilslutningsbidraget. Derud over betales der en årlig afgift på kr. 
725,00 pr. spildevandsstik  (taksten for 2015). Hvis man har eller ønsker flere stik, skal man betale 
for hvert stik, også selv om man ikke har gjort det før kloaksepareringen. 

Hvis man bruger regnvand som skyl til toiletter, skal man så betale for afledningen? 

• I Danmark afregnes afledning og rensning af regnvand efter vandur på rentvandsledningen, uanset 
hvor vandet kommer fra, vandværk eller regnvand.  

Skal vi betale for at aflede regnvandet i det nye stik. 

• I henhold til gældende regler, skal man ikke betale for at aflede regnvand.  

Skal vi bruge regnvandsstikket? 

• Nej, I har ret til at bruge det, men ikke pligt til at bruge det. 

Hvad hvis man ikke vil opfylde påbuddet om at blive kloaksepareret, hvad sker der så? 

• Der er mulighed for at tvinge folk, og i sidste ende melde ham/hende til politiet for at have brudt 
miljøloven og være til gene for driften. Men kontakt HSPV, Orbicon eller Hedensted Kommune så 
der kan findes en løsning på et evt. problem.  

Hvad med omfangsdræn? 

• Omfangsdræn er en del af bygningen og skal kobles på regnvandskloakken, andre dræn må ikke 
kobles på. Hvis et hus har kælder er HSPV ikke forpligtet til at aflede spildevand eller omfangsdræn 
herfra, så i enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt for grundejer selv at sørge for en pumpe. 
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Kan man få oplyst om der er nogle tegninger over ens kloak? 

• Det er muligt, at Kommunen har nogen til at ligge. Erhverv skal kontakte Daniel Kvist Sørensen, tlf. 
79 75 56 76 og borgere skal kontakte Hedensted Kommune på Karin Markussen, tlf. 79 75 56 17 

Vil HSPV skifte alle offentlige rør ud eller bibeholdes nogen? 

• Som udgangspunkt vil alle blive skiftet ud, men der kan være undtagelser, hvis rørene er store og i 
god fysisk stand. 

Kan man selv bestemme hvor stikkene skal være? 

• Som udgangspunkt anlægges de nye stik samme sted, som det gamle kommer ud. Kontakt HSPV 
eller Orbicon, hvis man har nogle specielle ønsker. 

Hvor langt graver I om dagen? 

• Fra 2 til 40 meter alt efter dybde og størrelse på den nye kloak. 

Hvad koster det inde på min grund? 

• Det kan vi ikke svare på, da det er meget situationsbestemt, men kontakt først en kloakmester og 
derefter evt. en rådgiver.  

Hvor tit oplever I at kloakken på egen grund kommer til at mangle vand til at skylle ud? 

• Gammel kloak på privat grund kan være lagt med lille fald, eller der kan være opstået sætninger. 
Hvis regnvand skilles fra, og den gamle kloak ikke fornyes, kan det i visse tilfælde give problemer 
med forstoppelse, fordi der kommer til at mangle vand til at skylle de faste dele af spildevandet 
væk. Generelt er risikoen større, jo ældre ledningerne på grunden er. 

Hvor lang tids varsel får vi? 

• Ca. 1 års varsel fra vi ved det. Når entreprenøren er færdig vil I modtage et varsel om et påbud og 
få ca. 14 dages frist til at komme med jeres bemærkninger. Derefter kommer påbuddet med en ca. 
frist på 3-6 måneder, alt efter årstiden og vejret. Hvis vi er henne i vinter, og jorden er frossen eller 
meget blød, vil fristen blive forlænget. 

Når I skifter rørene og grundvandsspejlet evt. stiger op i kældere m.m., skal man så selv betale for de 
skader det kan give? 

• Ja. HSPV er forpligtet til at sørge for at kloakrørene er tætte. At evt. utætte rør har haft en 
drænende effekt, er ikke meningen. 

Hvad med rotter? 

• Rotter er i kloakkerne og når de bliver tætte vil de søge op i andre gamle ledninger. Derfor bør alle 
være ekstra opmærksom på, om der kommer rottehuller i haven eller andre steder.  
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Bliver færdigmeldinger og kloaktegninger opbevaret af Hedensted Kommune. 

• Ja, men der kan være nogle som er meget gamle, som vi ikke har. 

Gælder en færdigmelding i forbindelse med en byggesag stadig? 

• Ja, hvis vi har den. 

Når man har en privat fælles vej, skal man så selv betale for reetablering af vejen efter udskiftning af den 
offentlige kloak? 

• Nej, det gør ingen forskel om vejen er offentlig eller privat/fælles. HSPV udskifter den offentlige 
kloak og retablerer vejarealer uden for private skel. 

Udlægning af asfalt, reetablering laver I det ordentligt, så vi får en pæn vej igen, og hvad nu hvis det 
synker? 

• Der er garanti for udført arbejde. Kontakt os hvis der opstår problemer. Vejen vil som 
udgangspunkt kun blive opgravet og retableret i det omfang, det er nødvendigt for udskiftning af 
kloakken, så afhængig af dybde og størrelse på den nye kloak, opgraves og retableres asfalten 
enten i hele vejens bredde eller i en rende. 

Hvis to huse har samme hovedledning/fælles brønd, må man så blive ved med det? 

• Hvis de fysiske forhold tillader det, etableres der stikledninger til hver enkelt grund. Det er en 
fordel, hvis de skilles ad. Selv om der er et godt naboskab nu, kan man risikere 
uoverensstemmelser, hvis nu det ene hus sælges og man ikke bryder sig om sin nye nabo, og 
kloakken stopper til eller revner, hvem har så skylden? Rene linjer er det bedste. I kan kontakte 
HSPV eller Orbicon for at finde den bedste løsning. 

Hvis man gerne vil i gang nu, kan man så hente materialerne (skelbrønden)? 

• Kontakt HSPV inden I går i gang, så forsøger vi at finde en mulig løsning.  

Hvordan udformes regnvandssøerne? Vil der være risiko for at falde i vandet? 

• Regnvandsbassinerne anlægges som ”søer” med meget lave skråninger. Et regnvandsbassin skal 
ikke kun bruges til at forsinke regnvandet, men også gerne være et rekreativt område. Vi gør hvad 
vi kan indenfor de rammer vi har. 

Kan det bruges som soppebassin om sommeren og skøjtebane om vinteren? 

• Det kan vi ikke på nuværende tidspunkt svare på. 

Er der andre steder, hvor der er lavet noget tilsvarende med de søer? 

• Ja, Hedensted, Korning og Rask Mølle, men det er meget forskelligt hvor langt man er kommet. 
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Vil regnvandsbassinet være som det ude bag Lillekongens Ager, som står tomt det meste af året? 

• Det er vigtigt at der er vand i søen, af hensyn til rensningen af regnvandet. Det er hensigten, at alle 
åbne bassiner kommer til at ligge med permanente vandspejl som søer. 

Kan man gå sammen og lave en fælles aftale med kloakmester? 

• Vi har ikke hørt om en fælles aftale for en hel by, men det er almindeligt omkring nogle veje. Prøv 
at kontakte en kloakmester og få et tilbud. 

Hvad nu hvis der sker revner som i Rask Mølle – og sænker i grundvandet som I vil. 

• Grundvandet bliver sænket, hvis der er behov for det for at kunne forny den offentlige kloak. Der er 
selvfølgelig garanti for det udførte arbejde. Der var specielle forhold ved undergrunden i Rask 
Mølle, som desværre ikke kunne ses i de jordprøver der blev taget.  

Hvis min sokkel ser fin ud, men den alligevel slår revner evt. fordi tidligere ejer ikke har lavet det 
ordentligt, hvem skal så dække udgiften? 

• Det er noget man skal tage op med sit forsikringsselskab. Det er HSPV ikke ansvarlig for. 
 

Såfremt man har oplysninger omkring ens bolig, erhverv, eller omkring placeringen m.m. bedes I kontakte 
HSPV eller Orbicon så vi sammen kan finde den bedste løsning for alle. 
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