
Informationsmøde den 25. juni 2019
på Korning Skole
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Dagsorden

• Velkomst og præsentation
• Baggrund for projektet
• Projektet
• Tidsplan
• Hvad betyder det for dig?
• Kommunal information
• Spørgsmål
• Afrunding
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Rådgiver, Cowi
Projektleder Dan Julsen Tel. 5640 6723

Hedensted Spildevand 
Projektleder Mette D. Hansen Tel. 7674 9271

Hedensted Kommune
Spildevandsmyndighed     Anders Reuss Tel. 7975 5625 

PowerPoint, spørgsmål og svar af almen interesse lægges ud på 
Hedensted Spildevands hjemmeside – www.hspv.dk

Præsentation

3

http://www.hspv.dk/


Baggrund for projektet
 Gældende spildevandsplan
 Korning renseanlæg er nedslidt og ønskes nedlagt, der kan 

ikke pumpes med regnvandet
 Overløb af opspædet spildevand til Korning Bæk

Hvad opnår vi?
 Nye og tætte ledninger
 Deling af regn- og spildevand
 Stop for  af opspædet spildevand til Korning Bæk
 Mulighed for nedlæggelse af Korning renseanlæg
 Minimere risikoen for opstuvning af spildevand i kældre, 

haver, veje mv.
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Eksisterende forhold
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Projektet
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Hvad kommer til at ske
 Etablering af hovedledninger
 Etablering af stikledninger
 Afretning af veje og udlægning af asfalt

 Omkørsler/afspærring
 Løbende orientering om afspærringer, arbejder på 

privat grund mv.
 Ikke kørende adgang til ejendommen i kortere 

perioder
 Parkering
 Støj, støv og rod
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Tidsplan
 Orienteringsbrev bla.

lidt om hvad der skal laves, fotoregistrering, §12, privat 
kloakarbejde, rotter mv

 Valg af entreprenør: august 2019

 Opstart august 2019
 Rækkefølge for arbejdet fastlægges i samarbejde med entreprenør
 Forventet afslutning uge 52 2019

Yderligere tidsplan vil, når arbejdet påbegyndes, blive lagt ud på 
Hedensted Spildevands hjemmeside http://www.hspv.dk/Projekter

 Der kan forekomme forsinkelser pga. vinter
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http://www.hspv.dk/Projekter


Eksisterende afløbssystem
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Inden separering på privat grund
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Efter separering på privat grund
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Hvad betyder det for dig?
Hedensted Spildevand:
 Etablering af stikledning til spildevand og skelbrønd ca. 1,0 m inden 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 man ønsker, at udføre separeringen inden stikledninger er etableret 

kontaktes Cowi
 Hvis ejendommen allerede er separeret kontaktes Cowi

Andet:
 Nedsivning af regnvand kan være en mulighed – husk at søge tilladelse ved 

kommunen
 Nye tætte ledninger kan medføre at grundvandsspejlet stiger
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Forberedelse for Grundejer 
 Du kan med fordel: 

 finde dine kloaktegninger se evt. filarkiv
 beslutte om du :

 forsat vil lede al regnvand til kloakken
 vil nedsive dele af eller alt regnvandet selv 

 Kontakt evt. en kloakmester så du kan være forberedt 
når du bliver kontaktet at Hedensted spildevand. 
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Rotter
 Bekæmpelse i kloakken (HSPV)
 Forebyggende bekæmpelse på overfladen 
 Indkapslede smækfælder
 Kontaktperson Maria Sørensen 7975 5683
 Se evt. mere om rotter på www.rotteangreb.dk
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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 tilslutningen.

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

2. Andet brev er selve påbuddet om tilslutningen.

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 kloakplan. 

Skemaet kan hentes på Hedensted Kommunes hjemmeside: 
http://www.hedensted.dk/media/311893/Faerdigmeldingsskema.pdf
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http://www.hedensted.dk/media/311893/Faerdigmeldingsskema.pdf


Kommunal information
 Bygningstegninger/kloakplan

 Du kan tilgå kommunens byggearkiv på:
 www.filarkiv.dk
 Kræver nem-ID
 Du søger adresse frem i søgefeltet.
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http://www.filarkiv.dk/


Kommunal information
 Har du behov for hjælp til filarkiv?

 Kontakt kommunen tlf. 7975 5666

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

 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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http://www.hedensted.dk/borger/bolig,-byggeri-og-flytning/min-bolig/laan-til-betaling-af-grundskyld
mailto:betaling@hedensted.dk?body=Husk,%20at%20det%20ikke%20er%20sikkert%20at%20skrive%20personlige%20oplysninger%20som%20fx%20helbredsm%C3%A6ssige%20eller%20%C3%B8konomiske%20oplysninger%20-%20eller%20dit%20cpr-nummer%20i%20en%20almindelig%20e-mail.%20Du%20kan%20skrive%20sikkert%20til%20os%20via%20Digital%20Post%20p%C3%A5%20www.hedensted.dk/kontakt


Spørgsmål?
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