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 Direkte kontakt 
 Dato: 3. marts 2021 
 

 
Kontakt: mdh 

 Direkte tlf.: 76749271 
 E-mail: mdh@hspv.dk 

Information fra Hedensted Spildevand 
Hedensted Kommune har vedtaget et tillæg til spildevandsplanen, der ændrer status for Flemming og 
Hornborg, fra at være fælleskloakeret (regnvand og spildevand i samme ledning) til at være planlagt 
separatkloakeret (regnvand og spildevand i hver sin ledning).  
 
Hvad skal ske 
Hedensted Spildevand skal udskifte ledninger i jorden fra en ledning til to ledninger og etablere to 
regnvandsbassiner, hvis formål er at forsinke udledning af regnvandet, således det ledes langsomt ud i 
vandløbene. 
 
I forbindelse med arbejdet vil stikket ind på jeres grunde blive fornyet og der vil blive etableret et ekstra stik, 
hvor I efterfølgende skal få en autoriseret kloakmester til at tilslutte det regnvand, der på nuværende tidspunkt 
blandes med spildevandet fra huset.  
 
Når Hedensted Spildevand er færdige med kloakeringen, vil kommunen fastsætte en frist for, hvornår I senest 
skal have ændret kloaksystemet på jeres grund til ledninger med regnvand og spildevand hver for sig.  
 
Hedensted Spildevand har kLAR Miljørådgivning til projektering og efterfølgende tilsyn, når kloakeringen går i 
gang. 
 
Inden anlægsarbejdet begynder, vil kLAR Miljørådgivning foretage en udvendig fotoregistrering af husene, der 
hvor der graves. Dette sker for at kunne påvise, om evt. revner er opstået/udviklet under anlægsarbejdet, eller 
om det er gamle skader. kLAR Miljørådgivning forventer at foretage denne fotoregistrering af bygningerne i 
uge 22-23. I behøver ikke at være hjemme, når registreringen foretages, men hvis I har ønsker om det, kan 
det aftales. I vil få yderligere information om projektet fra rådgiveren, inden fotoregistreringen foretages. 
 
Hvornår kommer vi? 
Hedensted Spildevand forventer at gå i jorden efter sommerferien 2021 og afslutte arbejdet omkring årsskiftet 
2023. 
 
Hvad betyder arbejdet for hverdagen: 
Udskiftning af de gamle ledninger betyder desværre, at der vil forekomme støv, støj og møg i området. Der vil 
kun være tale om midlertidige gener, når der graves på den vej, man selv bor på. 
 
Omkørsler vil blive nødvendige, når der graves, og ændrede tilkørselsforhold, når den enkelte matrikel 
passeres. Der vil altid være gående adgang til alle ejendomme.  
 
På Hedensted Spildevands hjemmeside https://www.hspv.dk/ vil der blive lagt yderligere information op, 
efterhånden som arbejdet skrider frem. Ligeledes vil det også være muligt at finde kontaktoplysninger på 
relevante personer. 
 
 
Med venlig hilsen  
Hedensted Spildevand  
 
Mette Dybkjær Hansen  
Ingeniør 
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