
Borgermøde 3. juli 2017
Ændret håndtering af regn- og spildevand 
– hvad betyder det for borgerne?



Teknologisk Institut

Hvad sker der med dit regn- og spildevand i dag?
• Regn- og spildevand samles i et rør og ledes til 

renseanlægget i Daugård
• Når det regner kraftigt, er der ikke plads i rørene og noget af 

det fortyndede spildevand ledes ud i Torup Bæk



Hvad skal der fremover ske med dit regn- og spildevand?

• Spildevandet skal fortsat ledes til renseanlægget i Daugård

• Regnvand og spildevand skal adskilles.
• Regnvandet fra hele området skal holdes i området og nedsives.



Hvor skal nedsivningen fra din 
ejendom foregå?

Hvem etablerer nedsivningen?

Teknologisk Institut

Der er to muligheder 
• I det offentlige vejareal
• Inde på din grund

• Offentligt vejareal: Hedensted Spildevand etablerer og 
bekoster anlægget og den fremtidige drift. Der etableres to 
stik ind på din grund, et til regnvand og et til spildevand.

• På din grund: Du etablerer og bekoster anlægget og den 
fremtidige drift. Der etableres et stik ind på din grund til 
spildevand.



Hvilke fordele kan der være ved selv at etablere nedsivning?
• Du kan sælge retten til afledning af regnvand til Hedensted 

Spildevand og får derved et beløb tilbagebetalt, der kan være 
med til at dække de udgifter, du får i forbindelse med 
adskillelse og håndtering af dit regn- og spildevand

• Det er muligt at lave nedsivning ved de enkelte tagnedløb, 
hvorved det kan undgås at trække regnvandsledninger fra 
bagsiden af huset og om til forsiden



Hvordan foregår det, hvis du 
sælger retten til afledning af 
regnvand til Hedensted 
Spildevand? 
• Når tillæg til spildevands-

planen er godkendt, sender 
Hedensted Spildevand et 
oplæg til en bindende aftale 
om udtræden frem til 
grundejer.

• Ønskes aftalen indgået, skal 
Hedensted Spildevand have 
den retur i udfyldt stand 
senest 1. december 2017





Når den bindende aftale er indgået, skal regn-
og evt. drænvand kobles af kloakken, og 
nedenstående dokumentation fremsendes til 
Hedensted Kommune:
• Færdigmelding
• Kloaktegning
• Skriftlig erklæring fra en autoriseret 

kloakmester om, at intet regn- eller 
drænvand afledes til Hedensted Spildevands 
kloaksystem. Den skriftlige erklæring må 
ikke være mere end 12 måneder gammel.



Hedensted Spildevand tinglyser aftalen på ejendommen.
Når dokumentation er sendt til kommunen og godkendt, 
udbetaler Hedensted Spildevand grundejeren et beløb på 
18.000 kr. 



Når spildevandsplanen er godkendt skal:
• du tage stilling til om, du ønsker, at Hedensted Spildevand 

håndterer dit regnvand, eller om du selv vil
• du have en kloakmester til at adskille regnvandet fra 

spildevandet på din grund, og afhængig af dit valg, nedsive 
regnvandet eller lede det i en særskilt ledning ud til nyt 
regnvandsstik.



Kloakrenovering:
Hedensted Spildevand skal grave 
nye spildevandsledninger og 
nedsivningsanlæg ned.

Inden arbejdet går i gang vil I få et 
brev med oplysning om:
• Overordnet tidsplan
• Kontaktpersoner
• Fotoregistrering af jeres huse
• §12 varsling



• Støv og mudder
• Støj
• Spærring af indkørsler/veje
• Rotter 

Gener når vi går i jorden
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