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Haderslev Kommune

MYNDIGHEDEN• Myndighed på spildevandsområdet
• Udarbejder spildevandsplan
• Udsender påbud om kloakering



Stormatrikler

BYGHERRER
- Et usædvanligt 
samarbejde

• Bent Petz (Matrikel 45 og 229)
• Erik Finnemann (matrikel 201 og 202)
• Ole Lauritsen (matrikel 218)
• COWI - bygherrerådgiver

Provas
• Selvstændig forsyningsvirksomhed
• 100 % ejet af Haderslev kommune
• Kommunens ”entreprenør” indenfor 

spildevand
• SWECO - bygherrerådgiver



Øsby Entreprenør og 
Kloakservice

ENTREPRENØR

• Har vundet opgaven i udbudskonkurrence 
med 5 deltagere

• Udfører anlægsarbejdet i Sandersvig
• Har den daglige kontakt til jer beboere



Projektet

Et samarbejde mellem Provas og 3 private 
bygherrer med det formål at:

- Finde én entreprenør til det samlede 
arbejde

- Finde den mest optimale overordnede 
løsning

- Slå to fluer med et smæk i form af kun at 
„forstyrre” beboere med et arbejde



Omfang

Provas
- 340 m gravitationsledning
- 1475 m trykledning
- 6 satellitpumpestationer
- 11 LPS-husstandspumpestationer
- 39 brønde (hoved- og skelbrønde)

OMFANG AF PROJEKTET

Stormatrikler
- 1090 m gravitationsledning
- 86 brønde (hoved- og skelbrønde)

Godt 100 ejendomme



OMFANG AF PROJEKTET



OMFANG AF PROJEKTET



Projektmaterialet



Projektmaterialet

Satellit pumpestation LPS pumpestation

Skelbrønd - ProvasSkelbrønd - stormatrikler



Tidsplan

Opgave Periode

Anlægsarbejde September 2018 – juni 2019

Opkrævning af tilslutningsbidrag Juni 2019

Påbud om kloakering Juli 2019 – juni 2020



Myndighedens rolle



Den praktiske udførelse

- Vi fylder
- Vi larmer
- Vi støver



Den praktiske udførelse

Placering af skelbrønde
Skelbrønde ved gravitationsløsninger er som udgangspunkt jf. tegninger

Skelbrønde ved husstande med LPS er aftalt med bygherre

Markeringspæle fra Øsby



Den praktiske udførelse

Adgangsforhold
Uddrag fra SAB (Særlig ArbejdsBeskrivelse)

Af hensyn til brugerne af sommerhusene er der fastsat vilkår til arbejdets udførelse. Der må ikke udføres anlægsarbejde i 
nedenstående perioder:

Efterårsferie: 13.10.2018 – 21.10.2018
Juleferie: 22.12.2018 – 02.01.2019
Vinterferie: 09.02.2019 – 17.02.2019
Påskeferie: 13.04.2019 – 22.04.2019
St. Bededag: 17.05.2019 – 19.05.2019

Endvidere (…) uhindret adgang med bil til alle sommerhuse mellem kl. 17:00-07:00 på hverdage samt hele døgnet lørdag og 
søndag. Der skal hele tiden være mulighed for gående adgang til sommerhusene.



Den praktiske udførelse

Adgangsforhold
- Adgang primært via Hulvejen men i perioder også Sandersvigvej
- Etablering af midlertidige parkeringspladser langs Sandersvig Strandvej
- Midlertidig flytning af sten på østsiden af Sandersvig Strandvej
- Materiale- og materielplads ved Hulvejen
- Evt. materiale- og materielplads ved Sandersvig Strandvej 2
- Adgang for redningskøretøjer



Øvrige forhold

Tømningsordning
- Der er varslet tømning af tanke i uge 35-36 og dette vil være den sidste

Varsling jf. byggelovens § 12
- Orientering om påbegyndelse af anlægsarbejde



Kontakt

Bygherre – Provas
- Projektleder, Per Bruun, pebr@provas.dk, 24 48 19 25
- Fagtilsyn, Peter Burstynowitz, pebu@provas.dk, 21 47 49 58
- Sikkerhedstilsyn, Henrik Bech, henb@provas.dk, 21 21 61 13
- Bygherrerådgiver, Sune Hald, sune.hald@sweco.dk, 27 23 25 15

Bygherre – Stormatrikelejere
- Bygherrerådgiver, Claus Skovgaard Nielsen, clsn@cowi.com, 24 69 66 92

Entreprenør – Øsby Entreprenør og Kloakservice
- Brian Anker, brian@osbyek.dk, 21 71 79 92

Myndighed
- Teknik og miljø, teknikmiljoe@haderslev.dk, 74 34 34 34 



Spørgsmål og orientering

Spørgsmål og orientering
Er der spørgsmål?
Er der særlige forhold, du kan orientere om?



Kloakering af Sandersvig

Hvorfor kloakeres Sandersvig?



Baggrunden for kloakering

• Kloakeringen af sommerhusområdet i Sandersvig blev besluttet af Byrådet i den 
tidligere Christiansfeld Kommune i 80’erne.

Kloakeringen blev optaget i Ny Haderslev Kommunes spildevandsplan ved 
kommunesammenlægningen i 2007.

• Der er mange argumenter, som taler for, at en kloakering af 
sommerhusområdet er en god idé.
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Mine rettigheder og pligter som 
grundejer

Tilslutning til forsyningens kloak
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Hvad sker der i praksis? 

Provas sætter enten et spildevandsstik eller en lodsejerbrønd ved 
skellet til din ejendom.

Når Provas har gjort det, så har de ret til at opkræve et tilslutningsbidrag (ca. 
37.000 kr.) fra dig. 

Hvornår kan der opkræves tilslutningsbidrag?
Betalingsloven:
§ 2 stk. 10. Tilslutningsbidraget forfalder, når en ejendom tilsluttes eller kan 
tilsluttes et spildevandsforsyningsselskab
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Hvad sker der i praksis?

Tilslutningspligten indtræder når stik eller lodsejerbrønd er sat ved ejendommen

• Det betyder, at du som grundejer er forpligtet til at sørge for,

a) at din nuværende spildevandsløsning nedlægges og
b) at husspildevandet fremover afledes til forsyningens kloak.

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester jf. autorisationslovens § 7.

Miljøbeskyttelsesloven:
§ 28 stk. 4. Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til 
grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal 
være gennemført. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed. 
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Hvor lang tid får jeg til at tilslutte 
ejendommen til forsyningens kloak?

• Byrådet har valgt, at tilslutningsfristen som udgangspunkt skal være 1 år.

• Du vil som grundejer modtage et brev fra kommunen. I brevet  vil det fremgå, 
hvornår ejendommen senest skal være tilsluttet kloakken.

Brevet, Orientering om tilslutning, forpligter grundejeren!

Miljøbeskyttelsesloven:
§ 28 stk. 4. Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til 
grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal 
være gennemført. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed.
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Hvad skal jeg gøre, når jeg har mulighed for 
tilslutning?

1) Du skal kontakte en autoriseret kloakmester.

Kloakmesterens opgave er at fjerne ejendommens eksisterende 
spildevandsløsning fx septiktank/trixtank/samletank.
Derefter skal husspildevandet tilsluttes forsyningens kloakledning.

2) VIGTIGT!

Når arbejdet er udført, skal kloakmesteren indsende en færdigmelding inklusiv 
en ”som udført kloaktegning” til kommunen. 

Kommunen lukker ikke sagen og retter ikke ejendommens BBR, før vi har 
modtaget færdigmeldingen.
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Hvad, hvis jeg undlader at tilslutte 
ejendommen til forsyningens kloakledning?

• Når fristen for tilslutning udløber vil kommunen gøre status over alle 
ejendommene.

• Kommunen vil indskærpe overfor de ejendomme, som kommunen ikke har 
modtaget en færdigmelding fra, at de hurtigst muligt  får bragt forholdet i 
orden.

• Efterkommer grundejer ikke indskærpelsen, vil kommunen anmelde det 
ulovlige forhold og overdrage sagen til Syd- og Sønderjyllands Politi. 

Miljøbeskyttelsesloven:
§ 110 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med 
bøde den, der
1) overtræder…§ 28 stk. 4.
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