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1. Information af kunder/borgere, når der skal separeres på privat ejendom
I det følgende er der udarbejdet en oversigt over hvem der gør hvad, hvornår i relation til information af private grundejere, der skal separere på egen grund.
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Hvem og hvornår /

Hvornår

Herning Kommune (HK)

Herning Vand (HV)

Andre

Hvad
Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan eller tillæg hertil

HK offentliggør på www.herning.dk – 8 ugers offentlig høring

TMU, ØKE BYR

Politisk 1. behandling
1. borgermøde

Tidligst muligt og gerne i 1. uge af den of-

Orientering om kommende tillæg til spildevand og HV’s planer om kloakfornyelse i lokalområde

fentlige 8 ugers høring

HK deltager

HV afholder og arrangerer

Orientering om HV nyhedsmail
Endelig vedtagelse af spildevandsplan eller tillæg hertil

Løbende.

Politisk 2. behandling (endelig vedtagelse)

Se www.herning.dk

Orienteringsbrev 1 til grundejeren

Umiddelbart efter tillægget er vedtaget og

Relevante grundejeren informeres om betydningen af tillægget for dem, herunder 5 års fristen for separering.

offentliggjort

HK offentliggør på www.herning.dk

TMU, ØKE, BYR
Orienteringsbrev fra HV til den enkelte grundejer

Følgende foldere vedlægges orienteringsbrev:
”Separering”
”Når du skal bygge om”
Orientering om ”Nyhedsservice for private og erhverv”
Herudover orientering på www.herningvand.dk
Varsling om påbud om separering

1 år før separering på egne grund skal

HK sender udkast til varslingsbrev til HV til kommente-

Grundejeren får 4 ugers frist til kommentering af varsel om påbud

være gennemført, jf. spildevandsplanen

ring/kvalitetssikring

HV kommenterer/kvalitetssikre udkast til varslingsbrev.
HV fremsender adresseliste til HK

Behandling af bemærkninger til påbudsvarsel

Efter 4 ugers frist er udløbet

HK orienterer HV om indkomne bemærkninger, modtagede

HV orienterer HK om indkomne bemærkninger, modtage-

”som-udført-tegninger mv.

de ”som-udført-tegninger”mv.

HK tilretter adresselisten

HV opdatere Envidrift for ejendomme der evt. har separeret frivilligt

Påbud om separering

Ca. 10 måneder før separering på egne

HK sender udkast til påbudsbrev til HV til kommente-

HV kommenterer/kvalitetssikre udkast til påbudsbrev.

grund skal være gennemført, jf. spilde-

ring/kvalitetssikring.

HV orienterer løbende HK om modtagede ”som-udført-

vandsplanen

HK orienterer løbende HV om modtagede ”som-udført-

tegninger”

tegninger

HV opdatere Envidrift for ejendomme der har separeret

HK deltager, hvis relevant (eksempelvis vej-afd.)

HV afholder og arrangerer

2. borgermøde

6 måneder før grave/anlægsopgaven star-

Afholdes i mindre byer og lokalsamfund i samarbejde med borgerforeninger når plan- og detajlprojekt er konkret

ter

Kontakt til erhvervslivet
Orientering om HV´s nyhedsmail
Orienteringsbrev 2 til grundejeren

Udsendes 3 – 6 måneder inden opstart af

General info om projektet og kontaktoplysninger på bygherre og rådgivere

kloakfornyelsen (efter 2. borgermøde)

Orienteringsbrev fra HV til den enkelte grundejeren

Oversigstegning
Byggelovens § 12 er vedlagt
Samtykkeerklæring er vedlagt og returneres til Herning Vand
Rottebekæmpelse vedlagt (Herning Kommunes)
Følgende foldere vedlægges orienteringsbrev:
”Separering”
”Skelbrønd”
”Nyhedsservice for private og erhverv”
Herudover orientering på www.herningvand.dk
Opstarts- og nabobrev til grundejer og berørte naboer

Udsendes umiddelbart inden opstart af

Oplysninger på:

projektet

Opstarts- og nabobrev udsendes af HV,

Laves i samarbejde med entrepre-

- Entreprenør

nøren

- Tilsyn
- Projekterende
Evt. oplysninger angående tømning af affaldsbeholdere osv.
Løbende orientering til myndigheder:

Løbende under grave-/ anlægsarbejdets

Information vedrørende tilkørselsforhold osv. Sendes bl.a. til politi, brand, sygehuset, taxa, hjemmepleje, renovation,

udførelse

Orienteringsbrev fra HV

Koordinering med
øvrige myndighe-

bredskab osv

der

Løbende orientering til beboerne:

Løbende under grave-/ anlægsarbejdets

Information vedrørende tilkørselsforhold til de enkelte ejendomme som er berørt af kloakfornyelsen sker ved tilmelding til

udførelse

HV nyhedsmail samt omdeles i postkassen hos berørte ejendomme
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Orienteringsbrev fra HV
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