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Godkendelse af kloakprojekt, byggemodning af 11 parcehusgrunde på 
Mejerigrunden i Tørring 
 
 Med brev dateret 23. januar 2007 er fremsendt ansøgning om tilladelse til 
byggemodning af 11. stk. parcelhusgrunde på Mejerigrunden i Tørring. 
 
Her meddeles i denne forbindelse godkendelse af kloakprojektet på følgende 
vilkår: 
 
At kloakarbejdet udføres i overenstemmelse med udleveret bilag med 
specifikationer med hensyn til lednings- og brønddimensioner m.v. med følgende 
tilføjelser og præciseringer: 
 

· Kloakarbejdet skal udføres efter gældende normer og forskrifter og alle 
materialer skal være VA-godkendte 

· Området skal kloakeres med separate regn- og spildevandsledninger 
· Spildevandet tilkobles offentlig kloak via en pumpestation inde på 

udstykningsområdet til et tryksat afløbssystem langs Melhedevej 
· Pumpestationen bestykkes med pumper, pumpestyring og overvågning 

efter aftale med driftsleder Kenn Panduro, Hedensted Kommune 
· Regnvand udledes via regnvandsbassin 
· Udledningstilladelse for regnvand skal søges hos Hedensted Kommune, 

Bygnings- og Miljøafdelingen 
· Stikledninger til spildevand og regnvand skal henholds være minimum Ø 

110 og Ø 160 mm PVC 
· Bygherre skal foranledige og bekoste tinglysning af ledningsanlæg over 

private arealer forinden anlægget kan overdrages til kommunen 
· Der skal søges særskilt opgravningstilladelse i forbindelse med 

ledningsarbejde i kommunale vejarealer og kommunale arealer i øvrigt 
· Der skal udføres TV-inspektion på alle udførte regn- og 

spildevandsledninger – inkl. stikledninger til samtlige skelbrønde. Alle 
ledningsstrækninger spules rene umiddelbart inden TV-inspektionen 
udføres og igen inden endelig overtagelse. TV-inspektionen skal udføres af 
et firma som er godkendt og optaget i Danske TV-inspektionsfirmaers 
kontrolordning. TV-inspektionen skal godkendes af Hedensted Kommune, 
inden kloakanlægget kan overdrages til kloakforsyningen. 
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· Efter arbejdets udførelse skal bygherren udarbejde en revideret kloakplan, 
der relaterer til DDN og system 34. Det indmålte projekt skal afleveres til 
Hedensted Kommune i både papirform og digitalt som dsfl-fil. 

 
Bestemmelser om finansiering og aftregning sker i overensstemmelse med 
gældende betalingsvedtægt. Kopi vedlagt. 
 
 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Egon Frydensbjerg 
Afdelingsleder, forsyning 

 
 
  
  

  
  

 


