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Præsentation
Hedensted Kommune
Spildevandsmyndighed Anders Reuss Tlf. 79 75 56 25
Spildevandsmyndighed Ann Britt Gassner Tlf. 79 75 56 27 

Hedensted Spildevand 
Mette D. Hansen Tlf. 76 74 92 71
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Praktiske oplysninger
 Powerpoint - oplæg lægges ud på Hedensted 

Spildevands hjemmeside www.hspv.dk
 Spørgsmål og svar af almen interesse lægges ud på 

Hedensted Spildevands hjemmeside
 Projektet er afhængig af endelig politisk godkendelse 

af tillæg 14 til Spildevandsplanen
 Kommunen skal have eventuelle høringssvar senest 

den 14. marts 2019
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Oplandstype - før
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Oplandstype - efter
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Vigtige datoer.  
Spildevandsplanforslag 
 Projektet er endnu ikke endelig godkendt 
 Vi modtager gerne bemærkninger inden den 14. marts 

2019.

Screening for miljøvurdering
 Konklusion miljøvurdering ikke nødvendig
 Klagefrist 14. februar 2019 
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Baggrund for projektet
 Reducere overløb af opspædet spildevand
 Etablere regnvandsbassin, der renser og forsinker regnvandet 

inden udledning i Krollerup bæk
 Utætte og nedslidte ledningsanlæg

Hvad opnår vi?
 Nye og tætte ledninger
 Deling af regn- og spildevand
 Reduktion af forurening fra udledning af opspædet spildevand
 Undgå at pumpe rundt med regnvand
 Minimere risikoen for opstuvning af spildevand i kældre, haver, 

veje mv.
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Baggrund for projektet
 Nye kloakker mindsker risikoen for
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Eksisterende forhold
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Fremtidige forhold
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Hvad kommer til at ske
 Etablering af regnvandsbassin
 Etablering af hovedledninger
 Etablering af stikledninger
 Afretning af veje og udlægning af asfalt

Midlertidige afspærringer 
 Ikke kørende adgang til ejendommen i kortere 

perioder
 Parkering
 Støj, støv og rod
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Eksisterende afløbssystem
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Inden separering på privat grund
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Efter separering på privat grund
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Forløb
Orienteringsbrev bl.a. lidt om hvad der skal 

laves, fotoregistrering, §12, rotter mv.
 Forventet opstart etablering af bassin maj 

2019
Under forudsætning af godkendelse af 

spildevandsplanen fortsættes med 
ledningsarbejdet

Rækkefølge på arbejdet fastlægges i 
samarbejde med entreprenør

 Forventet afslutning uge 52 2019
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Hvad betyder det for dig?
Hedensted Spildevand:
 Etablering af stikledning til spildevand og skelbrønd ca. 1,0 m inde på 

grunden
 Etablering af stikledning til regnvand, der afproppes ved skel
 Retablering af belægning, have mv. til samme stand som i dag

Grundejer:
 Separering af afløbssystemet på privat grund, inkl. evt. omfangsdræn
 Hvis ejendommen allerede er separeret kontaktes Hedensted 

Spildevand snarest muligt.

Andet:
 Nye tætte ledninger kan medføre at grundvandsspejlet hæves
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Når entreprenøren er færdig 
sender Hedensted Spildevand brev 
Brevet fortæller

 at arbejdet er afsluttet 
 er der noget I mener ikke er reetableret korrekt, er det 

vigtigt, at I reagerer hurtigst muligt
 hvordan den enkelte lodsejers spildevand midlertidigt er 

koblet til systemet – dette skal I vise/give til den 
kloakmester, der skal hjælpe jer med jeres separering

 at kommunen sender varsel og påbud med frist for at 
gennemføre separeringen
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Kommunal information
Kommunikation og tidsplan for grundejer:
Hedensted Kommune vil udsende to næsten enslydende breve i forbindelse med 
meddelelse om forpligtelsen til hvornår den nye tilslutning skal være gennemført 
og færdigmeldt.

1. Første brev er et varsel om påbud, som beskriver, hvad et påbud vil 
omfatte.

2. Andet brev er selve påbuddet om, hvornår den nye tilslutning skal 
være gennemført. 

Færdigmelding:
Der skal indsendes et færdigmeldingsskema og kloakplan for udført arbejde til 
Hedensted Kommune. Tilslutningen er ikke godkendt før Hedensted Kommune 
har modtaget færdigmeldingsskemaet samt en kloakplan. Skemaet kan hentes på 
Hedensted Kommunes hjemmeside: 
http://www.hedensted.dk/media/311893/Faerdigmeldingsskema.pdf
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Kommunal information
 Bygningstegninger/kloakplan

 Du kan tilgå kommunes byggesagsarkiv på:
 www.filarkiv.dk
 Kræver nem-ID
 Du søger adresse frem i søgefeltet.
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Kommunal information
 Har du behov for hjælp til byggesagsarkiv?

 Kontakt Rasmus Jeppesen tlf. 7975 5617

 Ingen information 
 Ingen oplysninger på ejendommen
 Oplysningerne er personfølsomme
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Kommunal information
Muligheder for at låne gennem kommunen:
Ejer eller dennes ægtefælle skal opfylde mindst én af følgende betingelser:
 Være fyldt 65 år
 Få udbetalt social pension
 Få udbetalt delpension
 Få udbetalt efterløn
 Der skal være friværdi i ejendommen
 Der tages udgangspunkt i den seneste offentlige vurdering minus gæld i ejendommen
 Der skal tinglyses et skadesløsbrev med pant i ejendommen

Der skal ansøges digitalt fra kommunens hjemmeside 
www.hedensted.dk/borger/bolig,-byggeri-og-flytning/min-bolig/laan-til-betaling-af-ejendomsskatter

 For yderligere information rettes henvendelse til Betaling & Forsikring:
 Cpr. 01-13: Gitte Hagenau, tlf. 7975 5195
 Cpr. 14-31: Randi Qvist, tlf. 7975 5191
 Mail sendes til:

betaling@hedensted.dk
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Eventuelt 
 I kan evt. med fordel slå jer sammen vej for vej og få en 

aftale med den sammen kloakmester og dermed få det 
lidt billigere. 
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Spørgsmål 
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