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Spørgsmål – Svar i forbindelse med afholdelse af borger-
møder d. 20. og 22. april 2017 
 
Tekniske spørgsmål 
Pumpestation 
 
Hvordan ser pumpestationen ud? 
Svar: Der kan ses et eksempel i power point gennemgangen. 
 
Kan folks nuværende pumper fra eget system genbruges? 
Svar: Nej, HSPV(Hedensted Spildevand) skal sikre overvågning på den tekniske installa-
tion, derfor skal pumpestationerne være ens med det nuværende system. 
 
Vil pumpestationen komme under folks nuværende låg? 
Svar: Ja. 
 
Kommer der en snitter i pumpestationen? 
Svar: Ja. 
 
Hvad gør man hvis den nuværende septiktank med pumpe er inde i et skur? 
Svar: Så vil det være nødvendigt at placerer pumpestationen uden for den eksisterende 
septiktank, så HSPV altid kan sikre service og vedligeholdelse. 
 
Hvad gør man, når man har en 6000 liter samletank? 
Svar: Den kan også anvendes til at sætte en pumpestation i. 
 
Hvilken model af pumpe vælges? 
Svar: Modellen er ikke valgt endnu, derfor kan den ikke vises. 
 
Hvad med dækslerne på pumpestationerne, hvis der bliver oversvømmelse? 
Svar: Dækslerne er tætte op til 1 meter vandsøjle.  
 
Hvor stor er pumpestationen? 
Svar: Den er 60 cm i diameter. 
 
Kan en glasfibertank med pumpe genbruges? 
Svar: Nej, HSPV er nød til at standardisere, så meget som muligt. 
 
Bliver pumpestation tinglyst? 
Svar: Ja, alle pumpestationer og ledninger vil blive tinglyst. 
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Er pumpestationerne tætte? 
Svar: De er vandtætte op til 1 meters vandtryk. 
 
Hvor langt må der være fra pumpestation/brønd til el-skab? 
Svar: Der må maks. være 5 meter. 
 
Hvad gør man, når man har 2 septiktanke? 
Svar: Det kun den ene som vil der blive anvendt. Lukning/sløjfning af den anden septik-
tank vil være grundejerens ansvar.  
 
Hvor meget frirum bliver der over septiktanken? 
Svar: Det bliver tilpasset for hver enkelt ejendom/sommerhus. 
 
Bliver septiktanken fyldt op? 
Svar: Der bliver sat en brønd ned i den eksisterende septiktank, og der vil komme fyld-
materiale i det resterende af septiktanken. 
 
Pumpens levetid? 
Svar: ca. 15 år. 
 
Hvad kan pumpen klare? 
Svar: Næsten alt, dog ikke stofklude. 
 
Hvordan bliver der holdt øje med pumpestationerne? 
Svar: Kommer elektronisk overvågning på alle pumpestationer. 
 
Hvis septiktanken er over 50 år gammel, kan den så anvendes? 
Svar: Bare den er tæt. 
 
Hvor stort et reservoir er der i pumpestationen på egen grund? 
Svar: Det formodes at den vil kunne rumme en halv dags forbrug. 
 
Er der alarmer på pumpestationen? 
Svar: Ja, der er alarmer som vil være forbundet med HSPV’s vagtordning.  
 

Elinstallation 
Hvordan bliver strømmen etableret, og hvem betaler for strømmen til pumpe-
stationen?  
Svar: Strømmen etableres sammen med kloakledningen ind til den enkelte ejendom. Det 
gør HSPV. 
 
Hvordan kommer el-skabet til at se ud? 
Svar: Der er vist et eksempel i power point-præsentationen. 
 
 

Ledninger 
Hvor stort er røret ind til den enkelte ejendom? 
Svar: Det er 40 mm. 
 
 
Hvor langt ind på grunden sættes stikket? 
Svar: Normalt sættes der kun et stik 1 m ind på grunden, men HSPV har valgt at sætte 
en ny ledning hele vejen ind til den nuværende septiktank, septiktanken vil kunne benyt-
tes som pumpestation. 
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Hvem står for service på pumpestationer og trykledninger? 
Svar: Det gør HSPV. 
 
Bliver der udført individuelle løsninger? 
Svar: Ja, der bliver lavet en løsning alt efter, hvordan det eksisterende ser ud. 
 
Hvad med regnvandet? 
Svar: Der skal ansøges om nedsivningstilladelse ved Hedensted Kommune. 
 
Er det muligt at skyde det nye rør gennem et eksisterende rør på 110 mm? 
Svar: Det kan være muligt. 
 
Kommer de nye rør under de eksisterende drænrør? 
Svar: Ja. 
 
Arbejde i vejareal 
Hvem står for vedligehold af pumpestationer og reetablering af veje og stier? 
Svar: Vedligeholdelsen af pumpestationen er HSPV’s ansvar. 
Det gør HSPV, der bliver taget billeder før der graves op, så veje og stier bliver som før 
opgravningen. 
Vejen vil blive reetableret til eksisterende standard. 
 
Bliver der gravet i græsrabatten eller i vejen? 
Svar: Der graves strategiske huller under udførsel af arbejdet, hvorfra der kan udføres 
opgravningsfri anlægsarbejde.  
 
Hvilken side af vejen kommer kloakledningen til at ligge i? 
Svar: Det kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt. 
 
Hvor meget vil blive gravet op? 
Svar: HSPV forventer at udfører så meget som muligt via opgravningsfri metoder.  
Det er dog nødvendigt at lave opgravningshuller, hvor det ikke er muligt at skyde under 
jorden. 
 
Hvad med grundvandet? 
Svar: Det kan blive nødvendigt med midlertidig grundvandssænkning. 
 
Laves der trykledninger til trykledning? 
Svar: Ja. 
 
Hvor mange husmandspumpestationer kan samles på den samme ledning? 
Svar: Som det ser ud på nuværende tidspunkt vil der kunne samles 20. 
 
 
 
Arbejde på egen grund 
Forpligter man den vindende Entreprenør til at kontakte grundejerne i området? 
Svar: Nej, det gør man ikke.  
HSPV må dog gerne oplyse, hvem der har fået opgaven og så kan grundejerne selv kon-
takte Entreprenøren med henblik på tilbud på arbejdet på egen grund. 
 
Vil det sige man bliver tilkoblet med det samme, når pumpestationen er sat op? 
Svar: Ja, man kan ikke vente med at blive koblet til. 
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Hvad har borgeren af forpligtigelser? 
Svar: Borgeren skal sende dokumentation ind til Hedensted Kommune(HK) på at deres 
eget kloaksystem internt på grunden er tæt, samt at der ikke ledes regnvand/drænvand 
til spildevandssystemet. 
 
 
Hvornår er det muligt at booke projektleder fra HSPV før eller efter sommerfe-
rien? 
Svar: Muligheden vil være der, når spildevandsplanen vedtages, og kan gøres via HSPV’s 
hjemmeside. 
 
Skal HK have bevis for at kloakledninger på egen grund er tætte? 
Svar: Ja, der vil blive givet en frist på ca. 6 mdr. for at få lavet undersøgelsen, fristen 
gælder fra modtagelsen af brev fra Hedensted Kommune. 
 
Hvad nu, hvis man har køkkenvand der går ud i en sivebrønd? 
Svar: Køkkenvasken skal kobles sammen med det resterende internt spildevandssystem. 
 
Skal man også have kontrolleret husets kloakledninger, hvis de kun er 3 år 
gamle? 
Svar: Ja, selv nye systemer kan være med fejl, det ser vi desværre ofte. 
 
Hvad med dem der har fået en garanti fra HK om at må benytte deres gamle sy-
stem 10 år endnu? 
Svar: HK mener ikke at have udstedet denne garanti, men det vil blive undersøgt. 
Hvis man har specifikke spørgsmål, er man velkommen til at kontakte HK. 
 
Andet 
Hvis ekstragrunden ligger indenfor strandbebyggelseslinje, er den så taget ud 
af spildevandsplanen? 
Svar: Ja, det vil den være i de fleste tilfælde, men kontakt HK for at få det undersøgt. 
 
Hvor lang tid vil dette projekt komme til at tage? 
Svar: Den endelige tidsplan er ikke vedtaget.  
Tidsplanen vil være afhængigt af vejrliget, samt afsættelses af pengene på HSPV’s bud-
get.  
 
Vil der blive holdt pause udover sommerferien? 
Svar: HSPV forventer ikke at der udføres anlægsarbejde fra oktober til februar – marts. 
 
Hvornår bliver spildevandsplanen godkendt? 
Svar: Forhåbentlig lige før sommerferien 2017. 
 
Hvor og hvordan får man kontrolleret sit eget system? 
Svar: Det anbefales ikke at foretage sig noget før end man får besked på det fra HK i sin 
e-boks. 
Kontrollen af systemet kan gøres ved at få en autoriseret kloakmester til at kontrollerer 
sit interne ledningssystem, f.eks. via en tv-inspektion. 
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Hvordan er tilslutningsbidraget fastsat? 
Svar: Bidraget er fastsat jf. gældende lovgivning, Lovbekendtgørelsen nr. 633 af 
07/06/2010 §2  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=131457 
Bidraget prisreguleres årligt. 
 
Hvem er ansvarlig for sætningsskader på husene? 
Svar: I forbindelse med anlægsstart bliver der taget billeder af alle bygninger og om-
kringliggende arealer. 
Dokumentationen kan bruges til efterfølgende afklaring omkring eventuelle sætningsska-
der.  
Tilsvarende vil der under arbejdet løbende blive registreret samtlige vibrationer. 
 
Bliver der taget prøver i Søkærkanalen før og efter? 
Svar: Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt prøvetagning i kanalen.  
 
Hvor kan man finde det gennemgåede materiale på borgermøderne? 
Svar: Det kan man finde på HSPV’s hjemmeside. 
 
Udføres der gennemgang af reetablering? 
Svar: Ja, der laves 1 års gennemgang og 5 års gennemgang efter reetablering. 
 
Kan HSPV oplyse, hvordan kloakledninger ligger på egen grund? 
Svar: Det kan HSPV desværre ikke. 
Prøv i stedet at kontaktet byggesagsafdelingen ved HK.  
 
Hvor længe vil den enkelte grundejer være påvirket af arbejdet? 
Svar: De vil ca. være påvirket af det 1 – 5 arbejdsdage. 
 
Hvor længe vil man være påvirket af gravearbejdet generelt? 
Svar: Det vil der være stor forskel på, alt efter hvor man bor på vejen – først eller sidst. 
 
Har I referencer til hvordan det nye system vil køre? 
Svar: Det system som er valgt, er et eksisterende system som allerede anvendes i dag.  
 
Kan man ikke lave det som et kloakbidrag, hvor man betaler af til Kommunen? 
Svar: Det er ikke muligt lovgivningsmæssigt. 
 
Kunne det være en god idé at få et samlet tilbud for flere grundejere? 
Svar: Ja, det kan anbefales. 
 
Hvad er prisen pr. m3 vand? 
Svar: 2017-priser: 
740 kr. i stikafgift  
41,25 kr./m3   
 
Hvornår er man færdig med at projektere? 
Svar: Forventelige projekteringsperiode efterår 2017, men forventet opstart forår 2018. 
 
Hvad gør man, hvis man ønsker at stykke noget fra grunden på et senere tids-
punkt? 
Svar: Det vil være muligt ud fra dens tid gældende lovgivning. 
Kontakt HK for nærmere besked.  
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Kontaktoplysninger 
Tilladelser, spildevandsplaner 

Hedensted Kommune 

Spildevandstraks-service 

Tlf.: 79 75 56 25 

Mail:naturogmiljo@hedensted.dk  

Byggemyndighed, tegninger på egen grund 

Hedensted Kommune 

Byggestraks-service 

Tlf.: 79 75 56 05 

Mail: fritidogfællesskab@hedensted.dk 
 

Hedensted Spildevand A/S 

Camilla Torp 

Tlf.: 76 74 92 72 

Mail: ct@hspv.dk 


