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Dagsorden



Præsentation

Hedensted Kommune
Anders Reuss, tlf. 79 75 56 25
Birgitte Skovbo, tlf. 79 75 56 97
Lisbeth Bjergbæk, tlf. 79 75 56 26
Pernille Øster, tlf. 79 75 56 26

Hedensted Spildevand A/S
Rikke Neerup Mønster, tlf. 76 74 92 73

Orbicon A/S
Anders Byrdal, tlf. 24 89 77 38
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• Referat, spørgsmål og svar af almen interesse lægges 
ud på Hedensted Spildevands hjemmeside: 
www.hspv.dk

• Hele projektet er afhængig af Byrådets endelige 
godkendelse af Spildevandsplanen.

• Kommunen skal have eventuelle høringssvar senest 
den 4. december 2015.
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Praktiske oplysninger
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Oplande - før
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Oplande - efter



• Overløb af opspædet spildevand til Uldum Lilleå
• Øgede regnvandsmængder – for små ledninger
• Utætte og nedslidte ledningsanlæg

Hvad opnår vi?
• Reduktion af forurening af Uldum Lilleå
• Forbedring af de hydrauliske forhold i Uldum Lilleå
• Nye og tætte ledninger
• Deling af regn- og spildevand
• Minimere risikoen for opstuvning i kældre, haver, veje mv.
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Baggrund for projektet



Nye kloakker mindsker risikoen for…

8

Baggrund for projektet



• Byrådets godkendelse af spildevandsplan: Januar 
2016.

• Kloakarbejde: Forventet 2016 – 2020/2021.

• Kloakarbejdet opdeles i etaper over forventet 5 år. 
Etapeplanen laves ud fra Hedensted Spildevands 
investeringsplan og påvirkes bl.a. af ønsker fra andre 
ledningsejere, arkæologi, vintervejr mv.

• Etapeplanen offentliggøres på Hedensted Spildevands 
Hjemmeside http://www.hspv.dk
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Tidsplan
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Kloakprojektet
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Kloakprojektet
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Kloakprojektet



13

Kloakprojektet
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Kloakprojektet

Højskolebakken



• Hedensted Spildevand:
– Etablering af stikledning til spildevand og skelbrønd ca. 1 meter inde på 

grunden.
– Etablering af stikledning til regnvand, der afproppes ved skel. Der sættes ikke 

skelbrønd på regnvand.
– Retablering på private arealer ifm. Hedensted Spildevands arbejde herunder 

belægning, have mv. til samme stand som i dag.

• Grundejer:
– Separering af afløbssystemet på privat grund, inkl. evt. omfangsdræn.
– Hvis man ønsker at udføre separering inden stikledninger er etableret 

kontaktes Orbicon.
– Hvis ejendommen allerede er separeret kontaktes Orbicon.

• Andet:
– Nedsivning af regnvand kan være en mulighed. Kontakt kommunen.
– Nye tætte ledninger kan medføre at grundvandsspejlet hæves.

15

Hvad betyder det for dig?
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Eksisterende afløbssystem
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Inden separering på egen grund
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Efter separering



• Inden opstart:
– Forundersøgelser (geoteknik, opmåling, tv-inspektion)
– Orientering om byggelovens § 12
– Fotografering af bygninger

• Anlægsfasen:
– Løbende orientering om afspærringer, arbejder på privat grund mv.
– Omkørsler/afspærring
– Ikke kørende adgang til ejendommen i kortere perioder

• Etablering af hovedledninger
• Etablering af stikledninger
• Afretning af veje
• Udlægning af asfalt

– Parkering
– Støj, støv og rod
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Forløb
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Generel information

Kommunikation og tidsplan for grundejer:
Hedensted Kommune vil udsende to næsten enslydende breve i 
forbindelse med meddelelse om forpligtelsen til tilslutningen.

1. Første brev er et varsel om påbud, som beskriver, hvad et påbud vil 
omfatte.

2. Andet brev er selve påbuddet om tilslutningen.

Færdigmelding:
Der skal indsendes et færdigmeldingsskema og kloakplan for udført 
arbejde til Hedensted Kommune.

Tilslutningen er ikke godkendt før Hedensted Kommune har modtaget 
færdigmeldingsskemaet samt kloakplan. Skemaet kan hentes på 
Hedensted Kommunes hjemmeside:
http://www.hedensted.dk/media/311893/Faerdigmeldingsskema.pdf
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Generel information
Lånemuligheder:
Du kan låne, når du eller din ægtefælle ejer fast ejendom og har fast bopæl her i 
landet og opfylder et af følgende kriterier:
• Du er fyldt 65 år
• Modtager social pension
• Modtager delpension
• Modtager efterløn

Betingelserne for at få et lån:
• Der skal være tilstrækkelig friværdi i ejendommen (forskellen mellem seneste 

offentlige ejendomsværdi og tinglyste hæftelser på ejendommen)
• Renten for 2016 er fastsat til 1,41 % p.a.
• Der skal tinglyses et skadesløsbrev med pant i ejendommen som sikkerhed for 

lånet. Tinglysningsafgiften betaler kommunen.
• Der skal ansøges digitalt fra Hedensted Kommunes hjemmeside:
http://www.hedensted.dk/borger/bolig,-byggeri-og-flytning/min-bolig/laan-til-betaling-
af-grundskyld

For yderligere information rettes henvendelse til Inga Pedersen, tlf. 79 75 51 92.
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Tak for opmærksomheden

Spørgsmål?
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