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Borgermøde etape 3 nord d. 2. november 2022

3. Etape nord



Dagens program
• Velkomst og præsentation

• Projekt v/ WSP

• Tidsplan og udførelse v/ VAM

• Proces v/Hedensted Kommune

• Borgerens ”To Do” liste v/Hedensted Kommune

• Generelle spørgsmål

• Spørgsmål egen ejendom



Projektet
v/ Lars Daugaard Andersen, WSP



Etape 3 nord



Baggrund for at ændre 

kloakeringen

De primære årsager til at der skal ændres ved 

kloakken i Uldum er: 

1. Der udledes urenset spildevand i Lilleåen 

2. Utæt kloak



LAR-løsninger med grøn rabat



LAR-løsninger med grøn rabat
Grøn rabat

Før Efter



Projekt

Regnvand:

3 muligheder:

• Håndteres på 

egen grund

• Afledes på 

vejen

• Afledes i en 

ledning i 

jorden

Spildevand:

Ny skelbrønd til 

spildevand 

placeres som 

udgangspunkt 

ved eksist. 

stikledning. 

Men endelig 

placering aftales 

direkte mellem 

entreprenøren og 

hver enkelt 

grundejer ude på 

stedet.



Adskillelse af regn- og spildevand

Regnvand via overfladen Regnvand i rørledningStandard



Eksempler på private LAR løsninger



Eksempler på LAR



Eksempler på LAR



Eksempler på LAR



Borgerpjece med eksempler på LAR

https://www.hedensted.dk/media/5310985/C2C-notat-bruger-

udgave-01-12juli2018.pdf

https://www.hedensted.dk/media/5310985/C2C-notat-bruger-udgave-01-12juli2018.pdf


Hvad koster det ?

Håndterer man regnvandet på egen grund og fraskriver sig 

retten til at aflede regnvand, så får man 18.000 kr. inkl. moms 

fra Hedensted Spildevand.

Traditionel adskillelse af regn- og spildevand på privat grund koster typisk 

25.000 kr. – 45.000 kr. inkl. moms

Hvis man selv håndterer regnvandet på egen grund koster det typisk 

10.000 kr. – 30.000 kr. inkl. moms

Forslag: Indhent tilbud fra 2 kloakmestre

Obs: Håndværkerfradrag, pt. ikke aktuelt

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759


Tidsplan og udførelse
v/ Jens Egelund Pedersen, VAM



Forventet tidsplan
Etape 3



Udførelse

Gener fra støv, støj og jord på vejen

Omkørsler

 Begrænset adgang til indkørsel og dør.

 Eventuelle rystelser

Ved særlige behov og ønsker ved f.eks. varelevering eller andet: Tag 

kontakt til VAM medarbejderne.

Dagrenovation: VAM sørger for at stille skraldespande frem hvis 

skraldemanden ikke kan komme til pga gravearbejdet.

Når vi graver i vejen:



Udførelse

 Stikplacering

 Placering af stik/skelbrønd til spildevand (Rød pind)

 Evt. Placering af stik/skelbrønd til regnvand (Blå pind)

Projektets betydning for grundejeren



Kontaktpersoner under udførelsen

Entreprenør, VAM:
Jens Egelund

Tlf.: 4061 8160

E-mail: jpe@vam.dk

Hedensted Spildevand:
Rikke Haahr Mortensen

Tlf.: 76749273

E-mail : rhm@hspv.dk

Men først og fremmest:

Folkene på arbejdspladsen



Kommunens rolle i 

kloakprojektet - Uldum
v/ Anders Reuss, Hedensted Kommune



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. Varsel om påbud, som beskriver, hvad et påbud 

vil omfatte.

2. Selve påbuddet om, hvornår den nye tilslutning 

skal være gennemført.



Bebyggelsesprocent og befæstelsesgrad



Kommunal information

Faskine/regnbed:

• Kræver tilladelse fra kommunen

• Frakobling af kloak skal udføres af aut. 

kloakmester. 

• Færdigmelding er en del af din kloakmesterens 

opgave 



Kommunal information
Myndighedskrav og miljø

Grundejeren skal ansøge kommunen om tilladelse til at nedsive regnvand.

Skema til ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand findes på kommunens hjemmeside 
eller følg link på en af foregående sider i denne præsentation.

Kommunen giver normalt tilladelse til nedsivning af regnvand, når følgende forhold er opfyldt:

• Afledning skal ske til et anlæg, hvortil der kun tilledes regnvand
• Dimensionering, placering og udførelse af anlægget skal sikre, at der ikke opstår gener, samt at 

vandet ikke løber over skel eller hen mod bygninger.
• Afstande til vandindvindingsanlæg og sø, hav eller vandløb er mindst 25 meter
• Afstande til bygninger med beboelse er mindst 5 meter
• Afstand til bygninger uden beboelse er mindst 2 meter
• Afstanden til skel er mindst 2 meter
http://www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg/31582

http://www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg/31582


Kommunal information

https://www.hedensted.dk/media/8061230/ansoegningsskema-nedsivning-af-regnvand.pdf

https://www.hedensted.dk/media/8061230/ansoegningsskema-nedsivning-af-regnvand.pdf


Ansøgning om nedsivning 

af regnvand kan gøres via BOM

Kommunal information



Kommunal information

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: 

https://www.hedensted.dk/media/3172244/nyt-

faerdigmeldingsskema.pdf

https://www.hedensted.dk/media/3172244/nyt-faerdigmeldingsskema.pdf


Kommunal information



Kommunal information

• Bygningstegninger/kloakplan

– Du kan tilgå kommunes byggesagsarkiv på:

• www.filarkiv.dk

• Kræver nem-ID

• Du søger adressen frem i søgefeltet.



Kommunal information

• Har du behov for hjælp til byggesagsarkiv?

– Kontakt tlf. 7975 5626

• Ingen information 

– Ingen oplysninger på ejendommen

– Oplysningerne er personfølsomme



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 
https://www.hedensted.dk/borger/affald,-bolig-og-flytning/min-bolig/laan-til-betaling-af-
ejendomsskatter

• For yderligere information rettes henvendelse til Betaling & Forsikring:
• 79 74 12 97
• Mail sendes til: betaling@hedensted.dk

https://www.hedensted.dk/borger/affald,-bolig-og-flytning/min-bolig/laan-til-betaling-af-ejendomsskatter


Borgerens ”To Do” liste

Første opgave er valg af løsning:

• Regnvand håndteres på egen grund (f.eks. nedsivning/regnbed) 

• Overfladisk afledning til vej eller nedsivningsgrøft. 

• Afledning af regnvand i rørledning

• Kombination af ovennævnte

Kontakt en kloakmester (gerne 2)

Tilkendegivelse af ønske om håndtering på egen grund:

Senest 1. januar 2023



Bekæmpelse af rotter

Ved mindste mistanke om rotter

selvom det bare er når i går aftentur 

så giv besked til kommunen vi har nogen der står klar til at bekæmpe 



Bekæmpelse af rotter

I kan give besked elektronisk her og læse mere om rotter

https://www.hedensted.dk/borger/affald,-bolig-og-flytning/min-bolig/skadedyr/rotter

I kan også ringe på telefon nr. 7975 7300

https://www.hedensted.dk/borger/affald,-bolig-og-flytning/min-bolig/skadedyr/rotter


Generelle spørgsmål…



Tak for i dag 


