
Notatark

Sagsnr. 06.00.05-P20-4-15

Sagsbehandler
Lisbeth Appel Bjergbæk

24.7.2017

Høringsnotat

Tillæg 10 til spildevandsplan 2015-2020 – Separering af kloaksystem og ophævelse af til-
slutningspligt og –ret for tag- og overfladevand for ejendomme i området ved Horsensvej 
i Hedensted.

I notatet er hovedindholdet af høringssvarene listet op, og efterfølgende har administra-
tionen kommenteret på hver enkelt.

Der er indkommet 4 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt i deres fulde ordlyd som bi-
lag 4. Der er ikke modtaget høringssvar, der går imod planforslaget om separatkloake-
ring af området. Samtlige høringssvar omhandler afledning af spildevand fra kælderni-
veau. Dels muligheden for at opnå dispensation for at aflede regnvand fra kælderskakter 
og lyskasser, dels den administrative praksis der er, for at forsyningsselskaber ikke er 
forpligtet til at aftage spildevand fra kælderniveau. Det sidste spørgsmål ligger uden for 
myndighedens område og besluttes alene af Hedensted Spildevand.

1. Karin Petz Rasmussen og Torben Rasmussen, Horsensvej 50, 8722 Hedensted
Karin og Torben foreslår at kloakledningerne lægges i en dybde der sikrer afledning fra 
kælderniveau. Samtidig foreslås at grundejerne dækker ekstraomkostninger for Heden-
sted Spildevand. Derudover er der en række forslag til vejfornyelsesprojektet, hvorfor 
henvendelsen er videresendt til Drift og Anlæg.
Administrationens bemærkninger: Spørgsmål vedrørende afledning fra kælderniveau 
ligger ikke inden for kommunalbestyrelsens beslutningsrum. I vejledningen til betalings-
loven står der, at i den administrative praksis er det fastslået, at en grundejer skal kunne 
aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation, og at det som et led i kloakforsynin-
gens forsyningspligt er kloakforsyningen, der skal bekoste de foranstaltninger, der er 
nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.

2. Jens Poulsen, Horsensvej 17, 8722 Hedensted
Jens Poulsen mener det er uheldigt at Hedensted Spildevand ikke har til hensigt at lægge 
den nye spildevandsledning i en dybde der muliggør afledning ved gravitation fra kælder-
niveau fra huse på Horsensvej.
Endvidere mener Jens Poulsen, at der bør kunne opnås dispensation for afledning af 
regnvand fra kælderskakter og lyskasser.
Administrationens bemærkninger: Se punkt 1. Vedrørende mulighed for dispensation 
til at aflede regnvand fra kælderskakter og lyskasser til spildevandsstikket, vil admini-
strationen behandle alle ansøgninger og i samarbejde med Hedensted Spildevand afgøre 
om ansøgningen kan imødekommes på baggrund af en vurdering af den enkelte ansøg-
ning.

3. Rikke og Dennis Mortensen, Horsensvej 21, 8722 Hedensted
Rikke og Dennis udtrykker undren over Hedensted Spildevands afvisning af at sikre af-
ledning fra kælderniveau. Rikke og Dennis fornemmer stor utilfredshed blandt naboerne 
over denne beslutning. Rikke og Dennis foreslår at ejendommene der skal kloaksepareres 
ikke stilles ringere, i forhold til kælderafledning, end tidligere.
Administrationens bemærkninger: Se punkt 1 
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4. Ellen Ejsing, Hedebogade 21, 8700 Hedensted
Ellen vil blive berørt af Hedensted Spildevands beslutning om ikke at sikre afledning fra 
kælderniveau. Ellen håber at kommunen vil genoveje muligheden for at lægge kloakled-
ningerne i en dybde der sikrer afledning fra kælderniveau.
Administrationens bemærkninger: Se punkt 1


