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Spørgsmål og svar fra borgermøde den 03.07.2017 
 
Hvad kommer det til at koste for os borgere? 
Svar: Det kan Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand ikke sige, spørg en kloak-
mester om hvad det koster på jeres grund, det er vores bedste anbefaling. 
 
Hvad gør Hedensted Spildevand ved en kloakbrønd og ledninger inde på privat 
grund? 
Svar: De Ledninger/brønde der er en del af Hedensted Spildevands system vil blive fyldt 
op eller afproppet.  
Med hensyn til private ledninger/brønde der tages ud af brug, skal jeres autoriserede 
kloakmester sørge for at disse enten bliver fyldt op eller proppet af. 
 
Er det ikke urimeligt for ældre borgere at de skal betale den høje pris? 
Svar: For nogle ældre borgere kan det være muligt benytte sig af støtteordningen, se 
power point fra mødet. 
 
Jeg kan ikke se, hvorfor det er så vigtigt at Blæsbjergvej skal med nu? 
Svar: Det er fordi Blæsbjergvej ligger først på en kloakstreng og spildevandsledningen er 
i en dårlig stand, og det er vigtigt at få alle dem med der bidrager til oversvømmelse af 
spildevand til Torupbæk. 
 
 
Er det muligt at få koblet sit regnvand på senere? 
Svar: Det umiddelbare svar er nej, ellers skal man få Hedensted Spildevand til at lave et 
nedsivningsanlæg ude i vejen nu og få et stik sat ind på grunden, men Hedensted Kom-
mune og Hedensted Spildevand synes det er lidt spild at have et nyt anlæg til at stå, som 
ikke vides om det vil blive taget i brug på sigt. Der vil heller ikke være mulighed for at få 
betaling for afkobling af regnvand. 
 
Er de 18.000 kr. vi får tilbage skattepligtige? 
Svar: Hvis man har betalt det som privat borger er det ikke skattepligtig, men har man 
betalt det som virksomhed og fratrukket, det på den ene eller anden måde, er det skat-
tepligtigt. (Svar givet af SKAT) 
 
Skal man have koblet alt regnvand fra? 
Svar:  Uanset om man ønsker regnvandstilslutningsbidraget tilbage eller ej, skal der ske 
adskillelse af regnvand og spildevand. Hvis man vil have regnvandstilslutningsbidraget 
tilbagebetalt, skal ens egen løsning håndtere alt regn og overfladevand fra ejendommen. 
 
Kan vi få internetkabel med ind, når der graves alligevel? 
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Svar: Det kan vi ikke hjælpe jer med lige umiddelbart, men I som borgere må meget 
gerne kontakte en internetudbyder, og høre om de vil ligge kabel ned nu, hvor der skal 
graves op. 
 
Et forslag til forløb for projektet? 
Svar: Hedensted Kommune regner med forslaget bliver vedtaget i september 2017 og så 
starter Hedensted Spildevand sandsynligvis deres gravearbejde forår 2018, og får det af-
sluttet i løbet af 2018, og derfor skal I have afsluttet jeres arbejde inde på egen grund 
ultimo 2019. 
 
Kommer der nyt asfalt på hele vejen, nu hvor der er alligevel bliver gravet op? 
Svar: Hedensted Spildevand vil som udgangspunkt kun reparere det de har haft gravet 
op. Hedensted Kommune vil gerne tage den med hjem til vores vejafdeling og høre om 
der er mulighed for helt nyt asfalt på vejen. De vil tage det med i deres generelle priori-
tering. 
 
Kan der komme asfalt på ind til virksomhedernes indkørsler? 
Svar: Den vil Hedensted Kommune også tage med hjem til vejafdelingen. På nuværende 
tidspunkt ligger der ikke svar fra kommunens vejafdeling. 
 
Hvad er § 12- varsling? 
Svar: Det er LBK nr. 1178 af 23. september 2016, hvor der står følgende i § 12 

§ 12. Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om 
arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, 
bygninger og ledningsanlæg af enhver art. 

Stk. 2. Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse afholde en 
forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsfor-
anstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset 
tidspunktet for opførelsen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet. 

Stk. 3. Hvis nedrivning af en bygning nødvendiggør afstivning af tilgrænsende bygning på nabogrund, skal dennes 
ejer foretage afstivningen. Hvis der i forbindelse med nedrivningen fjernes konstruktion under terrænet, forholdes der i 
denne henseende efter bestemmelserne i stk. 1 og 2. 

Stk. 4. Den, der agter at foretage et arbejde, hvorved bestemmelserne i stk. 1-3 kan komme til anvendelse, skal 
mindst 14 dage forud give vedkommende ejer skriftlig meddelelse om arbejdets art og omfang samt om tidspunktet for 
dets påbegyndelse. 

Stk. 5. Hvis en mur eller anden bebyggelse har forskudt sig således i forhold til naboskel, at der påføres naboen 
ulemper, skal ejeren foretage de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe ulemperne til ophør. 

Stk. 6. Yderligere bestemmelser om sikring af omliggende grunde og om adgang til og anden midlertidig rådighed 
over disse i anledning af udførelse af byggearbejder eller sikringsforanstaltninger i forbindelse med sådanne kan gives i 
bygningsreglementet. 

Stk. 7. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne paragraf kan ikke påklages til anden administrativ myn-
dighed. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lene Nielsen 
Ingeniør 
 


