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Håndtering af regnvand 

 

Når du køber en grund på Friggsvej i Ølsted, skal du være opmærksom 

på, at der gælder nogle særlige vilkår for håndtering af regnvand på 

grunden. 

 

Regnvandet fra din grund tilsluttes Hedensted Spildevand A/S’ regn-

vandsledning i boligvejen, og der gives tilslutningstilladelse til af-

ledning af en regnvandsmængde på max 1 l/s.  

 

I din skelbrønd er der etableret en regulator, der sikrer at der ikke kan 

afledes mere end 1 l/s. Da der ofte falder mere regn end svarende til en 

afledning på 1 l/s fra din grund, er det nødvendigt at du som grundejer 

sørger for at etablere løsninger på grunden, der forsinker og/eller nedsi-

ver overfladevandet.  

 

Du kan f.eks. vælge at etablere faskiner, smågrøfter/kanaler, regnbede, 

grønne tage eller lignende. Inden du etablerer en sådan LAR-løsning (lo-

kal anvendelse/ afledning af regnvand) på din grund, skal du ansøge 

kommunen om tilladelse.  

  

Du kan finde inspiration til LAR-løsninger mange steder på internettet og 

i diverse publikationer og foldere. 

 

På hjemmesiden www.laridanmark.dk forsøger Teknologisk Institut at 

samle og præsentere al tilgængelig viden om LAR i Danmark. Her er og-

så links til andre hjemmesider, der beskæftiger sig med LAR-løsninger.  

 

Baggrunden for begrænsningen i afledning af regnvand fra grundene på 

Friggsvej er Hedensted Kommunes ønske om at imødekomme kommen-

de klimapåvirkninger i kommunens vandløb. Det er derfor nødvendigt at 

regnvand forsinkes og håndteres tættest muligt på kilden, således at kun 

en mindre mængde regnvand udledes til vandløb. Herved mindskes risi-

koen for oversvømmelser i det nedstrømsliggende vandsløbssystem. 

Spildevandsplanen forudsætter derfor en vis forsinkelse af regnvandet 

både på de enkelte grunde på Friggsvej og i udstykningens fællesarealer. 

Spildevandsplanen og tillæg nr. 19 til spildevandsplanen vedrørende 

Friggsvej, kan ses på kommunens hjemmeside www.hedensted.dk. 

 

Du er velkommen til at kontakte undertegnede hvis du har spørgsmål til 

dette brev eller hvis du har brug for hjælp til at finde en LAR-løsning. 



 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lisbeth Appel Bjergbæk 

Ingeniør  

 


