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Du modtager denne  
folder, fordi du ejer en 
ejendom i Hvam Meje- 
riby, hvor Vestforsy- 
ning i 2019 skal i gang 
med at skille regn-
vand fra spildevand I 
kloakledningerne.

Du kan her blive klog-
ere på, hvad der kom-
mer til at ske, og hvad 
det betyder for dig.

Informationsfolder

hvam mejeriby skal
separatkloakeres



Holstebro Kommune har besluttet, at alle kommunens fælleskloakerede områder skal separeres over 
en årrække. Rækkefølgen bestemmes af tilstanden på det eksisterende system. Vi kloakseparerer ud 
fra en helhedsbetragtning, hvor vi gerne, udover at sikre vores bække, åer og søer, vil berige Hvam 
Mejeriby med et mere grønt og blåt look, hvor grønne bede og blåt vandspejl bliver en del af bybilledet.

I dag er der fælleskloak i Hvam Mejeriby. Det betyder, at spildevand fra husene løber i samme ledning 
som det regnvand, der strømmer fra tage, fliser og andre befæstede arealer. Når vi separatkloakerer, 
opdeler vi kloaknettet i to – Den eksisterende fællesledning vil i fremtiden kun håndtere spildevandet, 
og vi etablerer i stedet en løsning, hvor regnvandet håndteres på overfladen, hvilket vil sige i haver og 
på veje. På den måde kan vi bedre håndtere kraftige regnskyl og undgå overløb til søer og vandløb. 
Det opdelte kloaksystem forhindrer også, at der kommer spildevand i din kælder eller i lavtliggende 
områder.

Formålet er at sikre et rent vandmiljø og minimere risikoen for: 

• at du får spildevand i din kælder og på din grund under kraftigt regnvejr. 

• rotter i de offentlige kloakker. 

• forurening af vandløb, fjorde og hav. 

• mindske belastningen af renseanlæg. 

• sikre at regnvandet bliver i nærområderne og medvirker til grundvands-
dannelse.

separa-hvad-for-noget?

Før separatkloakering Efter separatkloakering
Nedsivning*

* *

*



Du skal træffe beslutning om følgende: 

1. Vil du håndtere regnvandet på egen grund?
2. Vil du aflede regnvandet til vejen?

Hvis din ejendom allerede er separatkloakeret, skal regnvandet kunne afledes på terræn og ud på ve-
jen. Hvis du allerede har lavet en godkendt nedsivning af regnvand på din ejendom og du kun afleder 
spildevand fra din ejendom, skal der ikke ske yderligere, så fremt anlægget er lovligt og fungerer nor-
malt. For at fortsætte med denne løsning, skal du fremsende dokumentation til Holstebro Kommune.

Du vil selv komme til at stå for opdelingen af regnvand og spildevand på din egen grund. Dette skal ske 
i samarbejde med en autoriseret kloakmester. Det er en god idé at finde tegningerne over dit kloaksys-
tem frem som det første, og evt. drøfte dem med en kloakmester.

Hvis jorden er egnet til det, kan regnvandet nedsives på egen grund. Det kræver en tilladelse, som kan 
fås hos Holstebro Kommune.

hvad skal du selv gøre?

Hvis du vælger at lave lave nedsivning eller anden lokal håndtering af regnvandet på din egen 
grund, så der overhovedet ikke ledes regnvand fra din grund og ud til vejen, har du mulighed for at 
træde ud af kloakopland og ikke længere have ret til at aflede regnvand til kloak/vej, men samtidig 
modtager du 20.000. kr. i tilskud til anlæg på egen grund. 

Rent praktisk betyder det at du vil få en blanket, hvorpå du skal tilkendegive, om du ønsker at 
træde ud af fællessystemet og håndtere alt vandet selv på din egen grund. Herefter vil du blive 
bedt om at aflevere en afløbstegning, der viser, at du kan håndtere al vand selv i et godkendt 
LAR-anlæg. Afløbstegningen skal være godkendt af en autoriseret kloakmester. Herefter foretager 
kommune og forsyning en vurdering af om det foreslåede anlæg kan tillades og accepteres i for-
hold til udtræden af kloakoplandet. Når anlægget på din egen grund er færdigetableret og færdig-
meldt til kommunen, udbetales tilslutningsbidraget, og der underskrives en aftale om, at man er 
udtrådt af forsyningen, for så vidt angår regnvand. 



eksempler på løsninger
udført på egen grund

Afledning via 
afløbsrende

Nedsivning via fald til 
bed med underjordisk
faskine

Opsamling i regn-
vandsbeholder



Afledning fra privat 
til offentlig grund via 
render

Opsamling i spejlsø

Nedsivning i bed



Entreprenør: Entreprenøren er ansat af Vestforsyning til at udføre arbejdet med at separatkloakere.

Fælleskloak: En kloak, hvor regnvand og husspildevand løber i samme ledning.

Nedsivning på egen grund: Du kan lave nedsivning af regnvand på din egen grund. På den måde skal  
din ejendom kun tilsluttes spildevandsledningen og ikke regnvandsledningen.

Opstuvning: Hvis kloaknettet er overbelastet i forbindelse med kraftig regn, kan spildevandet komme  
op af riste og afløb og oversvømme fx lavtliggende områder eller kældre.

Offentligt kloaksystem: De kloakledninger, der løber i fx offentlig vej, og som leder spildevandet væk.

Privat kloaksystem: De ledninger, du har på din egen grund – inden for skel.

Separatkloakering: Opdeling af regnvand og husspildevand i hver sin ledning.

Spildevandsplan 2011-2016: En plan, som laves af Holstebro Kommune, som skal sikre den bedste  
håndtering af spildevandet. I planen udpeges bl.a. de områder, hvor der skal separatkloakeres.  
Du finder planen på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Stikledning: Den del af kloakken, der går ind på din grund.

Vestforsyning: Vestforsyning står for vand, affald og spildevand i Holstebro Kommune.  
Du kan læse mere om Vestforsyning på www.vestforsyning.dk

Udtræder: Grundejeren vælger at udtræde fra fællessystemet, med alt regnvand, ved at håndtere det  
på egen grund og få tilbagebetalt 20.000 kr.

LAR: Lokal Afledning af Regnvand.

Faskine: En faskine er en kasse i jorden fyldt med sten eller lign., som regnvandet fra fx en terrasse ledes hen til.

ordforklaring
Alle udgifter til etablering af det nye offentlige afløbssystem bliver betalt af Vestforsyning. Etablering 
af rende til regnvand ind til din grund, betales af Vestforsyning. Alle udgifter til separering af kloakken 
på din egen grund skal du selv betale, herunder også eventuelle faskiner og andre LAR-anlæg. Dette 
gælder, hvad enten du vælger at lede dit regnvand til det nye system, eller holde det på egen grund.

Særlige forhold eller behov?
Er der nogle særlige forhold vedrørende din ejendom, vil vi meget gerne høre om det. Du må også meget 
gerne give os besked, hvis du er gangbesværet, har behov for særlig transport, er dagplejemor el.lign. 
Så vil vi gøre vores bedste for at tage højde for det i forbindelse med planlægning af adgangsvejene.

Ny måde at samarbejde på
Vestforsyning har indgået aftale med rådgiver EnviDan A/S og entreprenør Kaj Bech A/S inden projek-
tet er færdig beregnet, for at vi kan gøre fuld brug af hinandens kompetencer. Det er derfor muligt at 
trække på Kaj Bech, for at få råd og vejliedning til at finde den bedste løsning for din ejendom.

Hvornår?
Anlæggene i vejene bliver etableret i tidsrummet efterår 2019 til forår 2020.

hvem betaler hvad?



kontakt
Har du spørgsmål?
Den 29. august 2019 inviterer vi til borgermøde, og her har du mulighed for at stille spørgsmål, men du er 
også velkommen til at kontakte os, hvis der opstår problemer, eller du har spørgsmål til arbejdet.
Du kan læse mere om separatkloakering på vores hjemmeside www.vestforsyning.dk.

Vi har allerede været i dialog med Susanne Dixen og Jørgen Tousgaard fra borgerforeningen Borbjerg/
Hvam, og kontakt til dem skal ske via borgerforeningens hjemmeside.

Vi vil løbende informere om projektet på Vestforsynings hjemmeside, ligesom der vil blive opsat skilte på 
gadekæret.

Vil du gerne have mere information om forskellige LAR-løsninger og hvad det er, så gå ind på  
www.laridanmark.dk

Bygherre, Vestforsyning A/S
Projektleder, Susanne Kirkgaard-Sehested 
5158 7413
sk@vestforsyning.dk

Rådgiver, EnviDan A/S
Camilla R. Schrold 
2715 3724
crs@envidan.dk

Entreprenør, Kaj Bech A/S
Lars Andersen 
2270 8859
la@kajbech.dk

Vestforsyning A/S
Nupark 51, 7500 Holstebro
9612 7300
info@vestforsyning.dk
www.vestforsyning.dk
 
Åbent mandag - torsdag 07.30 – 15:45, 
og fredag 07.30 - 12.00
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