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 Direkte kontakt 

 Dato: 16. december 2019 

 Kontakt: lat 

 Direkte tlf.: 76749272 

 E-mail: lat@hspv.dk 

 

 

 

 

Referat fra opstartsmøde d. 8.12.2019 

 
Jeg vil starte med at sige mange tak for det fine fremmøde. Der kom flere end jeg havde forventet 
på trods af vejret, så det var dejligt at se jer der tog sig tid til dette lille møde. 
 
De spørgsmål som der kom på mødet, har jeg prøvet på at skrive nedenfor og med et tilhørende 
svar. 
 

• Placering af skelbrønden 
o Skel brønden placeres omkring 1 meter indenfor skelgrænsen. 

https://hspv.dk/media/1568/2019-02-25-princip-tegning.pdf 
 

• Hvad koster et tilslutningsbidrag i 2020 
o 38.973,75 kr. Inkl. Moms. 

 

• Hvad skal den enkelt grundejer betale 
o Der skal betales et tilslutningsdrag til Hedensted spildevand og der skal betales for 

at anlægge en ny ledningen fra den nye skelbrønd til det eksisterende anlæg. Lige 
ledes skal den nuværende septiktank sløjfes, enten ved opgravning eller ved at 
flyde den op med sand/jord. 
 

• Oplysninger på entreprenøren 
o Entreprenøren der udfører arbejdet for Hedensted spildevand: 

 
VEJLBY KLOAKSERVICE 
Jens Kristan Abildtrup 
Strandvej 171, Vejlby 
7673 Harboøre 
 
Telefon: 2335 4575 
E-mail: mail@vejlbykloakservice.dk 
 

• Tidsplan over det udførte og kommende arbejde 
o Der vil løbende komme en tidsplan over det udførte arbejde, samt over de 

kommende veje der vil blive berørte. 
 

• Hvad må der ledes til kloakken 
o Der må kun tilledes vand fra Toilet, Håndvask, Gulvafløb og køkkenvask. 

https://hspv.dk/media/1568/2019-02-25-princip-tegning.pdf
mailto:mail@vejlbykloakservice.dk
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o Har man installeret pool i sit sommerhus, må der kun tilledes 1 l/s. Dette er for at 
sikre at pumpen kan følge med, samt at andre i området ikke vil opleve problemer 
med at aflede deres spildevand. 
  

• Kan skelbrønden flyttes 
o Skelbrønden kan som udgangspunkt ikke flyttes, ud fra det vi har projektet. Dog vil 

entreprenøren flytte skelbrønden hvis der er store udfordringer der hvor den er 
planlagt placeret.  

o Hvis der ønskes en snak omkring hvor skelbrønden placeres så tag kontakt til 
entreprenøren eller undertegnet.  
  

 
 
 
Med venlig hilsen  
Hedensted Spildevand  
 
 
Lasse Røjkjær Toftebjerg  
Ingeniør 
 


