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Spørgsmål og svar fra borgermøde 
 
Under hvert afsnit vil der stå om det er kommunen eller Hedensted Spildevand 
der skal kontaktes for en uddybning af svaret.  
HSPV kontakt Hedensted Spildevand 
HK kontakt kommunen 
 
 
Spørgsmål vedrørende nedsivning af regnvand på egen grund 
 
Er det muligt at dispensere fra afstandskrav til skel, hvis man ønsker at etablere anlæg 
til nedsivning af regnvand? 
Det vil altid afhænge af en konkret vurdering, man det er vores overbevisning, at vi i 
lang de fleste tilfælde, kan finde mulighed for nedsivning på enkelte grunde. 
HK 
 
Hvad skal man foretage sig, hvis man ønsker at udtræde af Hedensted Spildevand for 
regnvand og allerede har frakoblet sit regnvand?  
Der skal indsendes en erklæring fra kloakmester på at regnvand og eventuelle dræn er 
frakoblet systemet. Kloakmestererklæringen må ikke være ældre end 12 måneder. 
HSPV 
 
Skal man foretage sig noget, hvis man ikke vil udtræde af Hedensted Spildevand for 
regnvand? 
Grundejere på Horsensvej og Østerbrogade med lige husnumre, skal ikke foretage sig 
noget, såfremt der ikke ønskes udtræden af Hedensted Spildevand for regnvand. 
Øvrige grundejere, skal under alle omstændigheder foretages separation af regn- og spil-
devand på grunden. 
HSPV/HK 
Kan man nå at få tilladelse til at nedsive regnvand inden der indgås aftale om udtræden 
af Hedensted Spildevand for regnvand? 
Hedensted Kommune vil prioritere at behandle alle ansøgninger om tilladelse til nedsiv-
ning af regnvand inden frist for indgåelse af aftale om udtræden af Hedensted Spilde-
vand. Man kan regne med en sagsbehandlingstid på maks. 14 dage.  
HK 
Vil nedsivning af regnvand påvirke grundvandet i området? 
Kommunen har haft eksterne rådgivere til at vurdere risiko for grundvandstigning i områ-
det. Undersøgelser og beregninger viser, at grundvandet i området, vil hæves op til 30 
cm hen over året, hvilket svarer til 3-5 meter under terræn i det berørte område. Ved 
større regnskyl kan kortvarigt forventes lokalt højere grundvandsstand.  
Det er vurderet at nedsivning af regnvand i området ikke udgør nogen risiko. 
Rapporten kan i sin helhed læses her på hjemmesiden. 
HK 
Er der garanti for at der ikke kommer vand i kældre pga. nedsivning af regnvand? 
Der udstedes ingen garantier. Jf. ovenstående er der lavet grundige undersøgelser, og 
det vurderes at der ikke er risiko for eksisterende bebyggelse ved nedsivning af regn-
vand.  
HK 
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Spørgsmål vedrørende afledning fra kælderniveau 
 
Kan der afledes fra kælderniveau? 
Udgangspunktet er, at Hedensted Spildevand i henhold til lovgivningen ikke er forpligtet 
til at placere stik således at der kan afledes fra kælderniveau. Dette gælder både regn- 
og spildevand. Ved den endelige dimensionering vil bundkoten på skelbrønd til spilde-
vand blive fastlagt. Du/ din kloakmester kan herefter afgøre om spildevand kan afledes 
fra kælderniveau ved gravitation.  
HSPV 
Kan regnvand afledes fra kælderniveau? 
Det vil ikke være muligt af aflede regnvand fra kælderniveau ved gravitation. 
HSPV 
Er der mulighed for dispensation for afledning af regnvand fra kælderniveau til spilde-
vandsstik? 
Som udgangspunkt kan der ikke dispenseres for regnvand fra kælderskakter. Regnvand 
fra kælderskakter må ikke tilledes spildevandssystemet. Regnvand fra kælderskakter skal 
kobles fra og pumpes til regnvandsstik eller tilsluttes din egen regnvandsløsning. 
HK 
Er der afledningsret ved gravitation fra kælderniveau i dag? 
Nej. 
HSPV 
Kan Hedensted Spildevand tage hensyn til afledning fra kælderniveau, så der ikke skal 
installeres små enkeltløsninger på mange enkeltgrunde? 
Nej. 
HSPV 
Kan de grundejere, der ønsker afledningsmulighed fra kælderniveau betale forsyningen 
den meromkostning, der er ved at lægge ledningerne i den nødvendige dybde? 
Nej. 
HSPV 
Hvorfor lægger Hedensted Spildevand ikke bare ledningerne så dybt at der kan afledes 
fra kælderniveau? 
Hedensted Spildevand har pligt til at etablere det økonomisk og teknisk mest optimale 
anlæg i forhold til Hedensted Spildevands økonomi og drift. Det vurderes at en løsning til 
kælderniveau ikke kan opfylde dette. 
HSPV 
Hvornår er der klarhed over ledningernes dybde? 
Vi forventer at ledningens dybde kendes midt i oktober. Hver enkelt lodsejer vil få indivi-
duel besked. Fristen for tilbagemelding vedrørende udtræden af Hedensted Spildevand 
for regnvand, vil blive sat til 1 måned herefter. 
HSPV 
Vil der blive indkaldt til nyt møde når der er projekteret? 
Vi vil sørge for at informere – pr. brev, individuel kontakt eller et møde. 
HSPV/HK 
Hvad er der er løsningsforslag på afledning af spildevand fra kælder? 
Der kan etableres en pumpe til spildevandet. 
HK 
 
Spørgsmål vedrørende separering af lige numre på Horsensvej 
 
Skal de lige numre på Horsensvej ikke separeres? 
Regnvand på denne side af Horsensvej ledes mod sydøst. Det ledes ikke ud i Horsensvej, 
hvorfor det ikke er aktuelt at etablere nye stik. Det kan dog forventes, at der på et tids-
punkt vil blive stillet krav om separering af regn- og spildevand. 
HK/HSPV 
Hvad er tidshorisonten for kloakseparering for de lige numre på Horsensvej? 
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Der er endnu ingen tidsplan. 
HK 
Kommer tilbuddet om udtræden af Hedensted Spildevand for regnvand igen når der skal 
separeres på de lige numre på Horsensvej? 
Måske kommer tilbuddet igen. Men det kan også være attraktivt at frakoble regnvandet 
på nuværende tidspunkt mod en tilbagebetaling på 18.000,-. Det skal betragte som et 
tilbud. 
HSPV 
Spørgsmål vedrørende vedtagelse af spildevandsplanen 
 
Hvilke rettigheder giver høringen – kan der gøres indsigelse mod at der gennemføres se-
paratkloakering? 
Ja, der kan indgives høringssvar, som vil blive præsenteres for politikerne inden de tager 
endelig stilling til forslaget om separatkloakering.  
HK 
Kan vi stoppe kloaksepareringen? 
Det kan vi ikke tage stilling til. Den endelige plan skal politisk godkendes.  
HK 
Vil høringsfristen for spildevandsplanen blive forlænget? 
Høringsfristen vil ikke blive forlænget. 
HK 
 
Andre spørgsmål 
 
Kan man lave noget nytænkning i forhold til håndtering af regnvand - fællesløsninger? 
Ja, der kan laves små eller større fællesløsninger drevet af borgerne selv. For inspiration 
se evt. www.laridanmark.dk 
Påtænker I dette, bedes I kontakte kommunen. 
HK 
Skal gamle kloakledninger opgraves eller fyldes hvis man vælger at udskift hele sit sy-
stem? 
Tal med kloakmesteren om hvilken løsning der passer i de enkelte tilfælde. Fra- og til-
kobling af ledninger til Hedensted Spildevands ledninger er autoriseret arbejde. Kloakme-
steren skal påse at der ikke efterlades mulige rottereder. 
HK 
Hvor vil Hedensted Spildevand etablere nedsivning til den enkelte ejendom, hvis man 
ikke ønsker at udtræde af Hedensted Spildevand for regnvand? 
Nedsivning vil blive etableret i vejarealet og der vil blive ført stik ind på de enkelte 
grunde, hvortil regnvand fra grunden skal tilsluttes. 
HSPV 
Hvad er tidshorisont på gravearbejde i vejen? 
Det forventes at renovering af vejprojektet Horsensvej vil ske med opstart tidligt forår 
2018. Hedensted Kommune vil offentliggøre en tidsplan på deres hjemmeside. 
Separeringsprojektet berører et større område og kan tage længere tid. Hedensted Spil-
devand vil offentliggøre en tidsplan på deres hjemmeside.  
HSPV 
Rotter: 
Hvis du har en synlig skelbrønd og Hedensted Spildevand eventuelt må montere en rot-
tefælde i den inden anlægsarbejdet går i gang, er du velkommen til at sende en mail til 
sth@hspv.dk. Under emnet skriver du: Fælde: ”adressen på din ejendom”. Så kan det 
være at Hedensted Spildevand vil gøre brug af skelbrønden til en forebyggende bekæm-
pelse af rotter. 
HSPV 


