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Borger- og informationsmøde – Separatkloakering ved Herredsvej 
– 31. januar 2019

Spørgsmål og svar:

Kan man få lov til at håndtere regnvand på egen grund?
Ønsker man ikke at benytte Hedensted Spildevands regnvandsledning, men ønsker man i 
stedet at håndtere regnvand på egen grund, så skal I ansøge Hedensted Kommune om 
en alternativ regnvandsløsning. På Hedensted Kommunes hjemmeside www.heden-
sted.dk kan I finde ansøgningsskema til alternativ håndtering af regnvand. 

Det er muligt at finde information omkring regnvandshåndtering på hjemmesiden
www.Laridanmark.dk. 

Borgerne, som er omfattet af tillægget til spildevandsplanen, har ret til at komme af med 
regnvand og spildevand til Hedensted Spildevands ledningssystem. Der vil ikke skulle be-
tales ekstra tilslutningsbidrag til Hedensted Spildevand.

Kan man få penge for at håndtere regnvand på egen grund?
Nej, det vil ikke være muligt, da der skal være en økonomisk fordel for Hedensted Spil-
devand før, at de kan tilbagebetale et tilslutningsbidrag. Denne betingelse i er dette kon-
krete projekt ikke opfyldt. 

Lovgivningsmæssigt er det derfor ikke muligt for Hedensted Spildevand at tilbagebetale 
en del af jeres tilslutningsbidrag og lade jer udtræde for regnvand, da det ikke vil økono-
misk fordelagtigt for dem, at lade jer gøre det.
Her ses et uddrag af spildevandsbekendtgørelsen nr. 1469 af 12. december 2017, som 
oplyser dette:

Kapitel 8 
Ophævelse af tilslutningsretten og -pligten

§ 16. Tilladelse til hel eller delvis udtræden af et spildevandsforsyningsselskab kan meddeles af kommunalbestyrel-
sen, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

1) Der er overensstemmelse med kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, jf. § 5, 
stk. 1, nr. 3.
2) Der er enighed herom mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen.
3) Der sker ikke en væsentlig forringelse af spildevandsforsyningsselskabets samlede økonomi.
4) Spildevandsforsyningsselskabet kan fortsat fungere teknisk forsvarligt.
Stk. 2. Hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningsselskabet forudsætter, at tilladelse til alternativ bortskaffel-

se eller afledning er meddelt. Tilladelse til alternativ bortskaffelse kan meddeles, hvis følgende forudsætninger er op-
fyldt:

1) Målene for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt målene for anvendelsen og beskyttel-
sen af grundvandet, som fastsat i bekendtgørelser om henholdsvis miljømål og indsatsprogram udstedt i medfør af 
lov om vandplanlægning ikke tilsidesættes.
2) Kravene i bekendtgørelsens kapitel 10 fastholdes, uanset at der sker reduktion i den godkendte kapacitet.
3) Den samlede spildevandsmængde renses ikke dårligere end hidtil.
Stk. 3. Når de ejendomme, der har fået tilladelse efter stk. 1, er trådt ud af spildevandsforsyningsselskabet, skal det 

indføres i en spildevandsplan, jf. § 5, stk. 1, nr. 9.
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Herunder ses et uddrag af betalingsloven nr. 633 af 7. juni 2010: 

§ 4 a. Spildevandsforsyningsselskabet kan i særlige tilfælde foretage en hel eller delvis tilbagebetaling eller kræve en 
økonomisk kompensation ved ophævelse af en ejendoms tilslutningsret og -pligt til et spildevandsforsyningsselskab. Til-
bagebetalingsbeløbet kan højst fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, som ejendommen ville kunne opkræves på 
tilbagebetalingstidspunktet, såfremt den skulle tilsluttes.

Stk. 2. Ejendomme, der alene udtræder for tag- og overfladevand, kan maksimalt få 40 procent af det i stk. 1 nævn-
te maksimumsbeløb tilbagebetalt. Tilbagebetalingen skal gøres betinget af etablering af alternativ bortskaffelse.

Stk. 3. En ejendom, som har fået ophævet tilslutningsretten og -pligten helt eller delvist, kan ved hel eller delvis gen-
erhvervelse af retten og pligten til at aflede spildevand pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke over-
stige de af spildevandsforsyningsselskabet afholdte udgifter i forbindelse med generhvervelsen af retten og pligten til at 
aflede og kan maksimalt udgøre det i § 2, stk. 2 og 3, nævnte beløb. Såfremt ejendommen ved ophævelse af tilslut-
ningsretten og -pligten har fået tilbagebetalt et beløb efter stk. 1 og 2, skal tilslutningsbidraget dog som minimum udgø-
re dette beløb.

Ønsker man at håndtere regnvand på egen grund, kan man så senere fortryde 
og koble sig på regnvandsledningen igen?
Ja, den ret har man stadig. I er ikke udtrådt med tilbagebetaling og vil derfor have retten 
til igen at koble alt regnvand på regnvandsledningen. Der kan laves løsninger, hvor en 
del af regnvandet håndteres lokalt på egen grund og den resterende del ledes til Heden-
sted Spildevands regnvandsledning.

Hvem vælger hvilken entreprenør, der skal udføre separatkloakering af områ-
det?
Hedensted Spildevand laver et udbud og udvælger derefter hvilken entreprenør, der får 
opgaven. Entreprenøren vil koble huset ledning på spildevandsskelbrønden. Det vil heref-
ter være lodsejer, som skal separere systemet på egen grund, således at regnvand og 
husspildevand bliver adskilt.

Er tidsplanen at separatkloakeringen af området er slut i uge 52 2019?
Ja.

Hvad er fristen for at separatkloakere på egen grund? 
Fristen bliver i størrelsesordenen et halvt år og vil blive fastsat når Hedensted Spildevand 
har meldt klar. I får oplyst fristen når Hedensted Kommune varsler påbud om fristen for 
at gennemføre separatkloakeringen på egen grund. 

Kloakmesteren skal i forbindelse med færdigmeldingen indsende en kloakplan og færdig-
meldingsskema. Herefter kan vi lukke påbudssagen. 

Hvad sker der hvis man ikke overholder påbuddet?
Vi starter altid med en dialog med borgeren. Herefter strammer vi retorikken og kan vi 
ikke finde en løsning, så vil det i sidste ende være domstolene, som overtager sagen. 
Dette vil kunne munde ud i en bøde og dagbøder indtil påbuddet bliver opfyldt, og/eller i 
en selvhjælpshandling. 

Andre spørgsmål og svar fra lignede borgermøder, som kan være relevante:

Hvornår starter kloaksepareringen op og hvor starter I henne? 
Vi lægger en tidsplan ud på Hedensted Spildevands hjemmeside (www.hspv.dk), når vi 
modtager tidsplanen fra entreprenøren. Vi starter med regnvandsbassinet ved Herredsvej 
19, forventet start er maj 2019.

Har borgerne indflydelse på placeringen af den nye skelbrønd? 

http://www.hspv.dk/
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Der kommer en brønd til spildevand og så vil der blive sat stik af til regnvand. Som ud-
gangspunkt vil skelbrønd til spildevand blive placeret samme sted som den eksisterende 
stikledning. Regnvandsstikket vil blive placeret ved siden af skelbrønden. Hvis I har øn-
sker om en anden placering end dette skal I kontakte Hedensted Spildevand eller Heden-
sted Spildevands rådgiver, snarest muligt. (kontaktpersoner fremgår af Hedensted Spil-
devands hjemmeside. Hvis der i det hele taget er særlige forhold omkring jeres ejendom, 
så er det en rigtig god idé at henvende sig til rådgiveren.

Kan man få oplyst placering af stik til grunden? 
Ved at kontakte Hedensted Spildevand, så kan man få oplyst, hvor de nuværende stik er 
placeret på grunden. 

Kan Hedensted Spildevand og Hedensted Kommune rådgive omkring forhold på 
grunden? 
Nej det kan vi ikke. I skal henvende jer til en kloakmester, som vil kunne rådgive jer om-
kring forhold på jeres grund.

Får vi besked om, om det er muligt at komme til vores ejendomme? 
Entreprenøren giver besked til hver enkelt ejendom når tiden nærmer sig for at tilkørsel 
til den enkelte ejendom spærres.

Hvordan gør I med hensyn til arbejdstider? 
Arbejdet vil blive udført i dagtimerne. Der er ikke noget, der taler for at kloakseparerin-
gen skal foregå om natten.

Skal faskiner til nedsivning af regnvand godkendes af kommunen? 
Ja. Ansøgningsskema kan findes på kommunes hjemmeside: https://www.heden-
sted.dk/media/311899/Nedsivning-af-regnvand.pdf. Det er tilladt at lave faskiner selv. 
Man skal dog være opmærksom på, at en kloakmester skal frakoble regnvandet fra det 
eksisterende kloaksystem og dokumentere at frakobling er sket korrekt.

Vil man kunne gøre brug af håndværkerfradrag i forbindelse med kloaksepare-
ringen på egen grund? Dette vil, så vidt kommunen tolker reglerne være muligt på nu-
værende tidspunkt. Link til skats hjemmeside: 
http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759&ik_navn=transport. Kommunen er ikke myndig-
hed på dette område. Spørgsmål skal rettes direkte til skat.
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