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Vedr. kloakering af sommerhusområde 
 
De seneste tre måneder har vi forberedt det afløbssystem, som i fremtiden skal modtage 
spildevandet fra sommerhusområdet, hvor du er registreret som lodsejer. 
Vi er nu klar til en grundig undersøgelse af jordbundsforholdene i hele området. Denne 
undersøgelse er nødvendig, så vi bedst muligt kan håndtere den høje grundvandsstand og 
derefter finde den bedste metode til at anlægge de nye kloakker og brønde. 
I sensommeren forventer vi at påbegynde kloakeringen. Det er et arbejde, der har været længe 
ventet, og som påkalder sig en stor interesse fra lodsejere og beboere. 
 
Vi har fundet en ny løsning 
Vi har nu konstateret, at den løsning, der tidligere har været omtalt, ikke er gangbart.  Derfor vil vi 
gerne give en status i god tid, før arbejdet går i gang.  
 
Tidligere har der været diskuteret en løsning, hvor en pumpe kunne placeres i en eksisterende 
septiktank på den enkelte grund. Denne løsning har vi nu analyseret, og vi kan konkludere, at 
dette ikke er gangbart - af flere grunde: 

• For det første er det en løsning, som med stor sandsynlighed vil give langt flere driftsstop 

og reparationer, da de enkelte pumper i højere grad vil tørre ud i vinterhalvåret. Det vil 

betyde, at man ikke kan bruge toilet, bad og håndvask, før pumpen er repareret. 

• For det andet er denne løsning langt fra optimal i forhold til drift og vedligeholdelse, hvilket 

gør den langt dyrere i daglig drift. 

• For det tredje vil denne løsning blive så dyr for Hedensted Spildevand, at det vil gå hårdt ud 

over vores anlægsopgaver andre steder i vores forsyningsområde de kommende år. 

• For det fjerde vil denne løsning koble lodsejerne på kloaknettet på langt mere fordelagtige 

vilkår end alle andre i Hedensted Spildevands forsyningsområde/kommune. Dette strider 

dels imod det grundlæggende princip om lighed for loven, dels må Hedensted Spildevand 

ifølge loven ikke etablere anlæg på privat grund. 

Vi må derfor konkludere, at den løsning, der tidligere har været omtalt, ikke er gangbar – hverken 
teknisk eller lovgivningsmæssigt. 
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Hvad gør vi i stedet? 
I stedet vil Hedensted Spildevand udføre kloakering med samlebrønde for flere matrikler. Disse 
brønde skal placeres i vejene, og desuden får hver matrikel sin egen skelbrønd maksimalt 1 meter 
inde på grunden. Det er den samme løsning, som vi normalt tilbyder, når vi kloakerer nye områder. 
Det betyder, at der skal føres en ledning fra huset og ud til den nye skelbrønd. Dette arbejde er 
lodsejerens ansvar og skal udføres for lodsejerens egen regning, når først Hedensted Spildevand 
har afsluttet kloakeringen i det pågældende område. 
 
Dertil kommer tilslutningsbidraget, som i 2019 udgør 38.712,00kr. inkl. moms. 
 
Hvad bliver næste skridt? 
I løbet af sensommeren vender vi tilbage med en mere præcis tidsplan for de enkelte delområder – 
hvor og hvornår vi går i gang og hvornår vi forventer at afslutte hvert delområde. Denne tidsplan vil 
i sensommeren kunne ses på vores hjemmeside hspv.dk.  
Vi skal dog understrege, at enhver tidsplan rummer en vis usikkerhed. Derfor vil vi løbende 
opdatere tidsplanen på hjemmesiden. 
I skrivende stund forventer vi at påbegynde kloakeringen i løbet af september 2019. 
Vi forventer inden sommerferien at kalde ind til et fællesmøde for beboerne i det første delområde, 
hvor I kan stille spørgsmål til forløbet og projektet. 
 
Har du spørgsmål eller kommentarer? 
Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til det videre forløb.  
Du kan sende dine spørgsmål til projekt@hspv.dk eller ringe på 76 74 92 72.  
 
 

Med venlig hilsen  
Hedensted Spildevand 
 
 
Lasse Røjkjær Toftebjerg 
Ingeniør 
 
 
PS: Hvis du tilmelder dig SMS-service med dit navn, sommerhus-adresse, telefonnummer og 
mailadresse, får du en sms, når vi har nyt om bl.a. tidsplanen og hele projektet på vores 
hjemmeside.  
 
Indtast oplysningerne på HSPV.dk, så hører du direkte fra os, når vi har nyt at fortælle.  
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