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Hovborg - Borgerinddragelse 
FAQ – spørgsmål og svar  

 

Spørgsmål fra lokalrådsmødet 

SPØRGSMÅL SVAR 

- Er det nødvendigt at nedlæg-

ge renseanlægget? 

Ja 

- Hvad koster det på egen 

grund? 

 

Det afhænger så meget med de konkrete forhold på de enkelte grunde, 

at vi ikke kan komme med et standardsvar her. 

- Kan LAR laves i fællesskab 

mellem flere husstande? 

 

Ja. Det skal bare dimensioneres derefter 

- Hvad i skybrudssituationer – 

og vand fra naboen løber ind 

til mig? 

 

Det ville også ske selvom der var separatkloakeret. Hverken kloak eller 

regnbed dimensioneres efter skybrud. 

- Hvornår udbetales returpenge 

fra tilslutningsbidraget? 

 

Tidligst i foråret 2018, og da først når anlæg på egen grund er etableret 

og færdigmeldt. 

- Hvornår skal jeg senest være 

færdig? 

 

½ år efter Vejen Forsyning er færdige med deres anlæg i vejen 

- Hvornår sker hvad ? 

 

 

 

- Hvad med andre ledningsejere 

( gas, vand, tele…) 

 

De relevante ledningsejere vil blive informeret inden udførelsen af For-

syningens arbejder 

- Hvad med erhvervsejendom-

me? Hvad med Aktivitetshuset 

? 

 

Individuelle løsninger for erhverv. Vejen Forsyning kontakter erhvervs-

bygninger. 

- Hvad er fælles arealer? 

 

Arealer som ejes af Kommunen, fx veje, grønne områder og P-pladser. 
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- Hvor meget må ideer på løs-

ninger i fællesarealer koste? 

 

I idégenereringsfasen er alle løsningsforslag velkomne. Efterfølgende, 

når det nødvendige omfang af bl.a. opgravning kendes, skal der ses på 

hvilke ideer der er mulige at inddrages og på de økonomiske rammer. 

 

- Hvem er min kontakt person? 

 

Carsten Sundbæk, Vejen Forsyning (CASU@vejenforsyning.dk) eller 

Kirsten Kofod, Vejen Kommune (KK@vejen.dk) 

 

- Hvilke datoer ligger ”åbent 

hus” arrangementerne? 

 

Arrangementer ligger d. 6., 19. og 25. april, alle dage fra kl. 15.00 – 

18.00 

Hvad med udlejede boliger? 

 

Ejere har modtaget informationsbrochuren  i deres e-boks 

Hvordan finansieres de løsninger vi 

foreslår? 

Der skal søges ud fra de løsninger, vi lander på. Der følger altså ingen 

fast sum penge med automatisk. Jo flere, der kobler fra og selv hånd-

terer regnvandet, jo flere penge er der til de fælles grønne områder. 

Det afhænger dog også af, hvilke områder der skal arbejdes med og 

hvilke løsninger, der vælges. 

 

Må man selv grave en faskine ned?  Ja, det må man godt. 

 

Kan vi få et erfaringstal?  

 

Det afhænger så meget med de konkrete forhold på de enkelte grunde, 

at vi ikke kan komme med et standardsvar her. 

 

Hvem opsamler borgernes ideer?  Det gør projektgruppen. Efter borgermødet kan nye ideer sendes til   

Carsten Sundbæk ( CASU@vejenforsyning.dk) 

 

Hvad er afstandskravene til LAR 

anlæg? 

 

Som hovedregel 5 meter fra en bygning og 2 m fra skel 

Hvem betaler vedligeholdelse af 

hhv. LAR-anlæg og separatsystem? 

Forsyningen er forpligtet til at vedligeholdes kloaksystemet i vejarealer. 

Grundejerne er som i dag selv forpligtet til at vedligeholde kloaksystem 

på egen grund, både LAR og separatsystem. 

 

Forventes der flere rotte-gener ifm. 

projektet 

Rotter kan ikke undgås, men skal holdes nede i kloakken. Forsyningen 

renoverer det offentlige ledningssystemet så de bliver tidssvarende og 

tætte og dermed minimere rotte gener. På egen grund er grundejerne 

forpligtet til at sørge for at deres kloaksystem er tæt og tidssvarende.   

 

Hvad skal der gøres ved vejvand, fx 

i lavtliggende områder i Hol-

meåvænget? 

Der er ikke fastlagt løsninger endnu, og gode ideer er velkomne. Det er 

selvfølgelig klart at vand altid vil strømme nedad og at der skal tages 

hensyn til dette i valg af løsninger. Hvis vi ikke finder kreative løsninger 

skal vi betale for at pumpe det. 

 

Må man vaske bil med sæbe eller er 

dette et miljøproblem? 

Ja, det må man gerne.  

Det anbefales at bruge sæber som er miljøvenlige. Der henvises til de 

enkelte produkters specifikationer for anvendelse. 
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Hvad skal kloakmesteren godkende 

og hvad må man lave selv? 

Kloak med spildevand skal håndteres af en kloakmester. 

Separering af spildevand og regnvand skal laves af en kloakmester, 

mens anlæg til håndtering af alene regnvand fx faskiner må man hånd-

tere selv. 

Grundejeren skal sammen med sin kloakmester indsende en ansøgning 

til kommunen der viser hvordan kloaksystemet på egen grund ønskes 

separeret.  

Efter kommunen har godkendt dette, kan kloakmesteren udfører sepa-

reringen fra spildevandet og anlæg til regnvandshåndtering kan lave.  

Når kloakanlægget er udført indsendes dokumentation på det udførte 

fx med billeder og en underskrift fra den aut. Kloakmester på at det er 

udført korrekt. 

Herefter vil Forsyningen kunne tilbagebetale tilslutningsbidraget på 

25.000,- kr. 

 

Er tilbagebetalt tilslutningsbidraget 

på 25.000,- kr. skatte frit? 

Og bliver pensionister modregnet i 

deres ydelse ved tilbagebetalingen? 

 

Kirsten Bruun fra lokalrådet har undersøgt dette ved en revisor. Her er 

svaret at da det er tilbagebetaling af et bidrag som tidligere er blevet 

betalt skal der ikke betales skat af beløbet. 

Spørgsmål om modregning af ydelser kan rettes til Borgerservice. 

Ved store bygninger kan tagnedløb 

fjernes? 

Ja. Tagrende kan fjernes, men det kan være uhensigtsmæssigt pga. 

regnvandet bl.a. vil løbe ned langs murværk og fundament  

 

Hvad sker der ved erhvervsejen-

domme? 

De vil blive kontaktet individuelt ift. løsninger og tilbagebetaling af til-

slutningsbidrag 

 

Hvad koster Forsyningens anlæg af 

ny pumpestation, trykledning og 

nedlægning af Hovborg rensean-

læg? 

Der følges op på dette spørgsmål. 

Hvor langt ned skal faskiner ligge? Faskiner skal ligge over grundvandet og under dine regnvandslednin-

ger, så vandet kan løbe til. 

Frostfri dybde er ca. 80-90 cm under terræn, men hvis faskinen står 

tom fordi regnvandet er trukket ned i jorden kan den eventuelt place-

res 40 cm under terræn. Det afhænger af jordtyper og hvad der etable-

res ovenover. 

 

Når regnvandet fjernes fra kloaksy-

stem i vejen, vil ledningerne ikke 

stoppe til med spildevand? 

 

Forsyningen renovere ledningsanlægget så det er tidssvarende og funk-

tionsdygtig, bl.a. sådan at rørene er glatte og selvrensende. Det er 

forsyningens ansvar at sikre at der ikke sker tilstopning i hovedlednin-

gerne i vejen. 

 

Hvad med indkørsler der hælder ud 

mod vejen? 

Ligesom i dag er grundejerens forpligtet til at holde vand inde på eget 

areal 

 

Har Kommunen mine kloaktegnin-

ger? 

På weblager.dk ligger tegninger og dokumenter fra byggesagsarkivet. 

(Gælder for år 2007 og ældre. Nyere dokumenter kan efterspørges hos 

Kommunen)  
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Bliver det billigere at være forbru-

ger efter separering af kloakken? 

 

Nej 

Kan man lave LAR løsninger hvis 

man har asbest-tag eller er der 

risiko for forurening? 

 

Man kan godt etablere LAR selvom man har asbesttag. 

Vejen til Holsted skal udvides. Kan 

gravearbejdet forgå samtidigt med 

kloaksaneringsarbejdet? 

 

Samarbejdet med Kommunen pågår allerede. 

Kan der måles på hvor meget vand 

der pumpes fra Hovborg til Holsted-

renseanlæg og justere betalingen 

efter dette? 

Der vil blive målt på vandmængden der pumpes Hovborg. 

Du betaler for det vand, du får leveret og du betaler for at komme af 

med det igen som spildevand. Begge dele afregner vi efter den årlige 

aflæsning af din vandmåler. 

 

Hvorfor bevarer man ikke rens-

ningsanlægget i Hovborg? 

 

Det er ikke rentabelt at renovere Hovborgs eget rensningsanlæg 

Hvad koster en faskine? Det afhænger af hvor stor den er og hvor den placeres.  

Spørg din kloakmester. 

 

Hvornår skal alle byer i Vejen 

Kommune separat kloakeres ? 

Planer for separatkloakering fremgår af Kommunens spildevandsplan. 

 

 


