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Vedr. kloakering af sommerhusområde 
 
De seneste tre måneder har vi forberedt det afløbssystem, som i fremtiden skal modtage 
spildevandet fra sommerhusområdet, hvor du er registreret som lodsejer. 
Vi er nu klar til en grundig undersøgelse af jordbundsforholdene i hele området. Denne 
undersøgelse er nødvendig, så vi bedst muligt kan håndtere den høje grundvandsstand og 
derefter finde den bedste metode til at anlægge de nye kloakker og brønde 
I sensommeren forventer vi at påbegynde kloakeringen. Det er et arbejde, der har været længe 
ventet, og som påkalder sig en stor interesse fra lodsejere og beboere. 
 
Hvad bliver næste skridt? 
I løbet af sensommeren vender vi tilbage med en mere præcis tidsplan for de enkelte delområder – 
hvor og hvornår vi går i gang og hvornår vi forventer at afslutte hvert delområde. Denne tidsplan vil 
i sensommeren kunne ses på vores hjemmeside hspv.dk.  
Vi skal dog understrege, at enhver tidsplan rummer en vis usikkerhed. Derfor vil vi løbende 
opdatere tidsplanen på hjemmesiden. 
I skrivende stund forventer vi at påbegynde kloakeringen i løbet af september 2019. 
Vi forventer inden sommerferien at kalde ind til et fællesmøde for beboerne i det første delområde, 
hvor I kan stille spørgsmål til forløbet og projektet. 
 
Har du spørgsmål eller kommentarer? 
Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til det videre forløb.  
Du kan sende dine spørgsmål til projekt@hspv.dk eller ringe på 76 74 92 72.  
 
 
Med venlig hilsen 
Hedensted Spildevand 
 
 
Lasse Røjkjær Toftebjerg 
Ingeniør 
 
 
PS: Hvis du tilmelder dig SMS-service med dit navn, sommerhus-adresse, telefonnummer og 
mailadresse, får du en sms, når vi har nyt om bl.a. tidsplanen og hele projektet på vores 
hjemmeside.  
 
Indtast oplysningerne på HSPV.dk, så hører du direkte fra os, når vi har nyt at fortælle.  
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