
  

     
 

Til borgerne i Hornborg Direkte kontakt 
 Dato: 4. april 2022 

 Kontakt Stefan B. Keller 

 Direkte tlf.: +45 27 15 37 38 

 E-mail: sbk@k-lar.dk 

 

 

 

Separatkloakering af Hornborg 
 
Hedensted Spildevand har indgået aftale med entreprenørfirmaet VAM A/S om at udføre 
anlægsarbejdet. Arbejdet starter i april 2022. 
 
Hvad udfører Hedensted Spildevand? 
 
Det nuværende kloaksystem med én ledning, hvor regn- og spildevand ledes sammen, 
udskiftes til et 2 strenget system med en ledning til regnvand og en til spildevand, og der 
etableres to nye stik til din grund – et til regnvand og et til spildevand. Der sættes en ny 
skelbrønd på spildevandsstikket.  
 
Spildevandet vil fremover blive ledt til en ny pumpestation ved broen mellem Hornborg og 
Flemming. Derfra vil det blive pumpet til Hedensted Centralrenseanlæg.  
 
Regnvandet vil, når alle har fået separeret inde på deres egen grund, blive ført til 
regnvandsbassin, som vil forsinke regnvandet inden det udledes Møllebækken.  
 
Hvad skal du gøre?  
 
Når Hedensted Spildevand er færdige med arbejdet i Hornborg, skal regnvand og 
spildevand på din egen grund adskilles og tilsluttes de to nye stikledninger. Dette arbejde 
skal du få en autoriseret kloakmester til at udføre.  
 
Dit gamle stik, som hidtil har fungeret til både regn- og spildevand, samles op i det nye 
regnvandsstik. Det er vigtigt at din kloakmester får koblet spildevandet over i den nye 
skelbrønd på spildevandsstikket. 
 
Hvis dit kloaksystem på grunden allerede er separeret, skal du hurtigst muligt kontakte 
undertegnede, så vi kan sikre, at din ejendom tilsluttes rigtigt under anlægsarbejdet.  
 
Tidsplan 
 
Anlægsarbejdet starter med etablering af pumpestation og ledningsanlæg ved broen over 
Møllebækken, her fra arbejdes der op langs Hornborgvej, første del af Kingosvej, 
Brorsonsvej og dele af Østerenden til Horsensvej. Dette arbejde udføres først for at få 
tilsluttet pumpestationen til en forberedt trykledning i Horsensvej.  
 



  

     
 

Herefter udføres de øvrige veje i byen. Rækkefølgen vil kunne ses på Hedensted 
Spildevands hjemmeside. 
 
Trafikale forhold 
 
I forbindelse med arbejdet, vil der i perioder blive afspærret for kørende trafik til 
ejendomme, dog i så begrænset en periode som muligt. Det vil altid være gående adgang 
til alle ejendomme.  
 
Såfremt, der ikke er tilkørselsmulighed for renovationsvognen, vil entreprenøren flytte 
skraldespanden fra indkørslen frem til renovationskøretøjet og tilbage igen efter tømning.  
 
Fotoregistrering 
 
Alle ejendomme er tidligere fotoregistreret og der er varslet iht. byggelovens §12. 
Der vil være ejendomme (ældre huse og huse hvor der er udført tilbygninger mm.) hvor 
der laves supplerende fotoregistrering. Hvis vi laver supplerende fotoregistreringen ved din 
ejendom, banker vi på døren / lægger en seddel i postkassen om vi har været der.  
 
Løbende opdatering 
 
På Hedensted Spildevands hjemmeside www.hspv.dk vil status og tidsplan løbende 
opdateres. Herudover vil der i forbindelse med anlægsarbejdet blive opsat 
informationstavler 
 
Kontaktpersoner 
 

Funktion Firma Kontakt Telefon Mail 
Rådgiver/tilsynsførende kLAR Stefan B. Keller 27 15 37 38 sbk@k-lar.dk 
entreprenør VAW Søren 

Rasmussen 
40 56 47 05 sbr@vam.dk 

  Keld Jensen 40 72 75 16 fast mand på 
byggepladsen 

Bygherre Hedensted 
Spildevand 

Mette Hansen 76 74 92 71 mdh@hspv.dk 

  
  

Yderligere oplysninger og spørgsmål 
 
Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål, er du meget velkommen til 
at kontakte undertegnede.  
 
Bor du til leje vil det være en stor hjælp hvis du vil aflevere dette brev til din udlejer. 
 
 
Med venlig hilsen   
 
Stefan Keller  
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