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Den valgte løsning
Teknik, Praktik og Etapeplan
v/ Morten Korsgaard Pedersen, Orbicon



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



Ændring af kloakeringsform

Det er besluttet at adskille 
regnvand og spildevand

Kort fra Hedensted 
Kommunes spildevandsplan

Rød = fælleskloak

Lilla = separatkloak



Adskillelse af regn- og spildevand

Adskillelse af regn og spildevand kan foregå på flere måder i Uldum.

Traditionel Adskillelse med LAR – Lokal Afledning af Regnvand



Traditionel adskillelse af regn- og 
spildevand medfører i Uldum

1. Forhøjet grundvandsstand

2. Ingen synlige ændringer i bymiljøet

3. Det er som regel en stor omkostning at 
adskille på egen grund 



Adskillelse af regn- og spildevand  
ved Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

1. LAR-løsninger er som regel billigere for borgerne

2. LAR giver mulighed for at gøre byen grønnere og skabe 
bymiljø 

3. En LAR-løsning i Uldum rummer en skybrudssikring af byen

4. En LAR-løsning i Uldum kan være medvirkende til en 
stabilisering af grundvandsspejlet



LAR er ikke løsningen alle steder 

Nord for åen er jordbunden 
leret og nedsivning er ikke 
så oplagt.



Den valgte løsning er derfor:

LAR løsninger syd for åen og traditionel 
adskillelse af regn- og spildevand nord 
for åen



Eksempler på LAR løsninger i veje



LAR løsning med grøn rabat

LAR-løsning med grøn rabat i stedet for fortov i den ene side, er 
den generelle LAR-løsning i Uldum. Vi vælger…

 at lægge en ny spildevandsledning

 at håndtere vejvand i en grøn rabat, hvor fortovet inddrages

 at beholde eksisterende fælleskloak som hoveddræn

 at dræne i den grønne rabat, så vi sikrer funktionen af LAR 
anlægget og en stabilisering af grundvandsspejlet



LAR-løsninger med grøn rabat



LAR-løsninger med grøn rabat
Grøn rabat

Før Efter

Standardløsning 
på de fleste vej



LAR løsninger på centrale veje



LAR løsninger på centrale veje
Midtbyen

LAR i Midtbyen tilpasses 
Midtbysplanen

Møller og Grønborgs
forslag til en plan for 
midtbyen



LAR løsninger på centrale veje
Midtbyen

Midtbyplanen for Uldum lægger op til 
at regnvand transporteres på 
overfladen og opsamles i et gadekær.

Der etableres et regnbed på hjørnet af 
Søndergade, Kirkegade og Tjørnevej, 
hvor regnvand kan nedsive.



LAR løsninger på centrale veje
Højskolebakken



LAR løsninger på centrale veje
Nørregade



LAR løsninger på centrale veje
Nørregade

Regnbedene på Nørregade kan også nedbringe 
hastigheden på Nørregade.

I forbindelse med projektet vil der blive en permanent 
hastighedsnedsættelse til 40 km/t gennem byen.

LAR kan mere end håndtere vand:



Eksempler på private LAR løsninger



Eksempler på LAR



Eksempler på LAR



Eksempler på LAR



Borgerpjece med eksempler på LAR



Etapeopdeling



Etapeplan
Etape 1

Nørregade, syd for Lilleåen

Åparken

Stationsvej

Hallen

Skolen

Højskole

Kirken

Brugsen

Ældrecenter



Etapeplan
Etape 2

Kærvejen

Industrivej

Nordvestvej

Mekuvej

Industrisvinget



Skolen

Ældrecenter

Hallen

Etapeplan
Etape 3

Mekuvej

Dortheasvej

Nørregade, nord for Lilleåen

Skolegade

Kildebakken

Højskolebakken

Bakkegårdsparken

Bakken

Højskole

Kirken

Brugsen



Skolen

Ældrecenter

Hallen

Etapeplan
Etape 4

Nørregade

Åbrinken

Højskole

Kirken

Brugsen

Vestergade

I. P. Hansens Vej

Solsortvej

Lærkevej

Fasanvej
Vesterled



Etapeplan
Etape 5

Midtbyen

Søndergade

I. P. Hansens Vej

Tjørnevej
Kirketoften

Østerled

Kirketoften

Poul M. Møllers Plads

Torvestræde
Slippen

Hallen

Skolen

Højskole

Kirken

Brugsen

Ældrecenter



Forventet Tidsplan



Opstart etape 1: 2019 - 2020

Slut etape 5: 2023 - 2024

Borgerne i de enkelte etaper får 
direkte besked og en mere 
detaljeret tidsplan. 

Der afholdes borgermøde i 
forbindelse med hver etape. 

I den forbindelse skal borgerne i 
etapen tilkendegive om de ønsker 
at håndtere regnvand selv

Forventet tidsplan
2019-2023



Økonomi
v/ Morten Korsgaard Pedersen, Orbicon



Hvad koster det borgeren?

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



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.



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/311899/Nedsivning-af-regnvand.pdf

https://www.hedensted.dk/media/311899/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: 

http://www.hedensted.dk/media/311893/Faerdigm

eldingsskema.pdf

http://www.hedensted.dk/media/311893/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 Rasmus Jeppesen tlf. 7975 5617

• 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 
www.hedensted.dk/borger/bolig,-byggeri-og-flytning/min-bolig/laan-til-betaling-af-ejendomsskatter

• For yderligere information rettes henvendelse til Betaling & Forsikring:
• Cpr. 01-13: Gitte Hagenau, tlf. 7975 5195

• Cpr. 14-31: Randi Qvist, tlf. 7975 5191
• Mail sendes til:

betaling@hedensted.dk

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


Generelle spørgsmål…



Afslutning 
v/Claus Thaisen


