
Borgermøde om forslag til ændring 
af spildevandsplanen. 



Præsentation 

• Mette D Hansen (MDH), Hedensted Spildevand
• Lene Nielsen(LN), Hedensted Kommune
• Anders Reuss (AR) , Hedensted Kommune



Dagsorden
• Baggrund for forslaget til spildevandsplantillægget AR
• Principper for den fremtiden kloakering AR/MDH
• Pause 
• Støttemuligheder AR
• Kommunikation fra kommunen til ejer. AR
• Tidsfrister for høringssvar. AR 
• Etablering af faskine AR
• Eventuelt herunder spørgsmål af generel karakter 
• Afrunding AR



Dagens tema

• Spildevandsplan i høring 
• Ret til at komme med høringssvar
• Fremtidig principper for kloakeringen  



Baggrund for planen
Miljømæssige begrundelser

• Bedre vandkvalitet i Torup bæk
• Slidte kloakker 



Principper for den fremtidige 
kloakering. 



Pause

Det er tid til kage



Støttemuligheder

• Lån i friværdien via kommunen 
• Følgende betingelser skal være 

opfyldt.
• Du eller din ægtefælle er berettiget til 

folkepension
• Du eller din ægtefælle får delpension
• Du eller din ægtefælle får 

socialpension
• Du eller din ægtefælle får efterløn



Link til kommunens hjemmeside

http://www.hedensted.dk/borger/bolig,
-byggeri-og-flytning/min-bolig/laan-til-
betaling-af-grundskyld



Støttemuligheder 

• Hjælp kan fås på kommunens 
borgerservice 79 75 50 00

• Der skal være ansøgt og givet tilsagn fra 
Kommunen inden du igangsætter arbejde 
på egen grund.

• ANSØG i god tid. 
• Der er lidt tvivl om juraen, men send 

bare en ansøgning. 
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Kommunikation fra kommunen 

• Individuel besked såfremt 
spildevandsplanen vedtages. 

• Forvarsel og påbud fra Hedensted 
kommune om at frakoble regnvand 
fra forsyningens spildevandsledning 
frist ca 6 mdr.



Faskine

• Kræver tilladelse
• Frakobling af kloak skal udføres af 

aut. Kloakmester. 
• Færdigmelding er en del af din 

kloakmesterens opgave 



Andre løsninger

• Husk at der er andre løsninger end 
nedsivning se www.laridanmark.dk



Eventuelt 

• Opsamling på spørgsmål af general 
karakter



Tidsfrister

• Klagefrist for miljøvurderingen 13. 
juli 2017.

• Høringssvar vedr. spildevandsplanen 
10. august 2017

• Frist for udtræden 1. december 2017.



Tak for i aften 


