
Separatkloakering  
Hvor, hvordan og hvad skal du gøre?
Hedensted Spildevand ønsker med denne folder, at informere omkring 
de ændringer, som det forestående kloaksepareringsprojekt har for den 
enkelte grundejer inden for det markerede område herunder.

HEDENSTED SPILDE VAND INFORMERER

Vi informerer nu fordi:
Vejbedene og vejtrugene giver ud over nedsivning mulighed for at 
skabe nogle grønne kiler i området. De fungerer også som helleanlæg 
og hastighedsregulerende foranstaltninger. Endelig kan vejbede og 
vejtrug være med til at forbedre biodiversiteten i byen. 

Men - en løsning med nedsivning af regnvand på de offentlige 
arealer kræver, at det gennemføres i hele området. 

I nærmeste fremtid laves et tillæg til spildevandsplanen i Hedensted 
Kommune, der giver mulighed for den beskrevne løsning.

Tillægget sendes i høring i en periode på 8 uger. I den periode har du 
mulighed for at indsende dine kommentarer, spørgsmål eller ideer til 
Hedensted Kommune.

Hvornår starter arbejdet: 
Når høringsperioden er gennemført, opsamles de indkomne forslag, 
som efterfølgende behandles politisk af Hedensted Kommune.

Efter godkendelse skal den enkelte grundejer tage stilling til, 
hvorvidt de ønsker at udtræde for regnvand.  
Herefter begynder en projekteringsperiode med de valgte løsninger.

Det er Hedensted Spildevands forventning, at arbejdet går i gang i 
2022.

Hvad betyder arbejdet for hverdagen:
Udskiftning af gamle afløbsledninger betyder desværre, at der 
vil forekomme støv og støj i området. Der vil kun være tale om 
midlertidige gener, når der graves på den vej, man selv bor på.

Når vi graver kan det blive nødvendigt at lave omkørsler, og der kan 
være  kortvarige ændrede tilkørselsforhold, når den enkelte ejendom 
passeres. Der vil altid være gående adgang til alle ejendomme.

Hvis du vil vide mere:
Der vil løbende ske opdatering omkring projektet på Hedensted 
Spildevands hjemmeside www.hspv.dk Her kan du finde yderligere 
informationer om projektet. 

Du kan også sende din mailadresser og/eller telefonnummer til os på 
projekt@hspv.dk. Så vil du løbende modtage informationer på mail 
eller sms, når der sker noget.

HEDENSTED SPILDEVAND INFORMERER

Hedensted Spildevand ser 
frem til et godt samarbejde i de 
kommende år.

Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48 , 8721 Daugård

Mail: projekt@hspv.dk

www.hspv.dk



Hedensted Spildevand skal i gang med at renovere kloakker-
ne i oplandet til Torup Bæk. De er nedslidte og ikke længere 
tidssvarende. 

På nuværende tidspunkt løber regnvand og spildevand i 
samme rør. I forbindelse med ledningsfornyelsen skiller vi 
regnvand og spildevand ad i to separate systemer - såkaldt 
separatkloakering.

Det har mange fordele. Vi får fornyet spildevandssystemet, der 
er nedslidt. Det kan være med til at forhindre rotter. Rensean-
lægget bliver kun brugt til spildevand. Vi kan udlede regnvand 
til vandløb med et minimum af rensning. Og hvis der opstår 
oversvømmelser vil det være med regnvand. 

Men det kan faktisk gøres endnu smartere. I jeres område 
egner jordbundsforholdene sig til det, der kaldes Lokal Af-
ledning af Regnvand - eller LAR. Det betyder, at i stedet for 
at lede regnvandet væk i rør, så kan vandet sive ned i jorden - 
f.eks.gennem regnbede, vejtrug og faskiner.

Det betyder, at der skal lægges færre rør i jorden, samtidigt 
med at vi øger biodiversiteten i byen, bedre forholdene for 
de bløde trafikanter og ikke mindst får vi flere grønne og blå 
områder.

VEJTRUG er en lille grøft med en dybde på ca. 15-20 cm.

Det er tanken, at udvalgte veje kun skal have ét fortov i frem-
tiden. Det fortov som fjernes, erstattes af et vejtrug med en 
fordybning, hvor regnvandet ledes hen og nedsiver. (Markeret 
med grøn på kortet på forsiden)

Hvor der anvendes vejtrug, sikres det, at vejvandet ikke kan 
finde vej ind på de enkelte grunde ved kraftig regn.

Der kan ikke parkeres i vejtrugene efterfølgende, og parkering 
skal derfor ske udenfor vejtruget, eller i modsatte side af vejen. 

Der etableres kørefaste indkørsler, der hvor indkørslerne er i dag.

VEJBEDE er et nedsivningsbed etableret 
i en del af kørebanen, som også kan fun-
gere som trafikregulerende foranstaltning.

På Hyben Allé og Birke Allé etableres 
vejbedene, så de også fungerer som hel-
leanlæg, der kan være med til at regulere 
hastigheden på vejene.

Vejbedene plantes til med græs eller 
lignende, som skaber en grøn kile på 
vejene. (Markeret med blå på kortet på 
forsiden)

Regnvandet fra vejene håndteres på vejoverfladen, hvorfra det løber hen til et vejtrug eller et vejbed, og 
nedsiver. Vejbede og vejtrug er med til at skabe en grønnere bydel og giver en positiv gevinst for miljøet.

VEJTRUG OG VEJBEDE – HVAD ER DET?

Eksisterende  
system

Separeret  
system

Lokal Afledning af  
Regnvand (LAR)

Du har mulighed for at få refunderet 18.000 kr. inkl. 
moms, hvis du vælger at lave din egen LAR-løsning, 
hvor du lader regnvandet nedsive i haven i regn-
bede, fordybninger i græsplænen eller til nedgravede 
faskiner. Der findes mange gode ideer til håndtering 
af regnvand på egen grund, og du kan hente inspira-
tion på nettet, f.eks. her: www.laridanmark.dk. 

Betingelser for at få refunderet  
18.000 kr. inkl. moms. 
–  Der skal laves en udtrædelsesaftale med Hedensted 

Spildevand. 
–  Aftalen skal efterfølgende tinglyses på grunden. 
–  Færdigmeldingen skal indsendes.
–  Intet regnvand må afledes fra grunden.

Vælger du at udtræde for regnvand, er 
beslutningen bindende og kan ikke siden 
ændres.

Hvad skal du gøre?
Du skal som grundejer sørge for at få adskilt regnvand og spildevand på egen grund.  
Der har du to muligheder:

PRIVATE GRUNDE

Du 
skal koble dit 

regnvand på et regnvands-
stik, Hedensted Spildevand 
etablerer. Regnvandet ledes til et nedsivningsan-
læg i vejen. Arbejdet skal udføres og attesteres af 
en autoriseret kloakmester, som du selv vælger og 
betaler. Når kloakmesteren er færdig med arbej-
det, skal kloakmesteren indsende en kloakplan og 
en færdigmelding til Hedensted Kommune.

Almindelig afledning af regnvand:  Anden mulighed for håndtering af dit regnvand: 

Under alle omstændigheder skal alle de berørte bor-
gere adskille regnvand og spildevand på egen grund.  
Når Hedensted Spildevand er færdig med arbejdet 
på offentlige veje og arealer, fastsætter Hedensted 
Kommune en endelig tidsfrist for adskillelsen på den 
enkelte grund. 


