21.12.2020

Orientering om separering af Hvam Mejeriby
Udvalget for Miljø, Forsyning og Klima har på deres møde den 16. november 2020
besluttet, at Vestforsyning skal fortsætte med det oprindelige projekt, som udvalget også
tidligere har godkendt.
Da udvalget og Vestforsyning er bekendt med, at der er ejendomme i Hvam, der allerede
er separeret og forberedt til afledning via skelbrønde, vil der som også tidligere meldt ud
blive fundet løsninger for disse ejendomme senest når omstændighederne tillader en
fysisk dialog igen med de enkelte grundejere
Der var et ønske fra udvalget, at der skulle tilbydes mere information til grundejerne, og
Vestforsyning vil derfor tilbyde en skurvognsløsning, hvor der vil være mulighed for at
komme og snakke med en medarbejder fra Vestforsyning, Kaj Bech og vores rådgiver.
Datoer vil blive meldt ud senere når der er styr på corona-restriktionerne efter nytår.
I mellemtiden kan vi kontaktes på mail og telefon:
Susanne Kirkgaard-Sehested på tlf.: 96127413 eller sks@vestforsyning.dk
Hvis det ikke allerede er sket, vil det være en god idé, hvis du/I tager kontakt til en
anlægsgartner / kloakmester for at få kortlagt, hvad der er muligt på din/jeres grund.
Skulle der være nogen, der ikke har været afklaret omkring udtræden af kloakforsyningen
for regnvand, vil vi åbne op for, at man stadig kan træde ud.
Formularen findes her: www.vestforsyning.dk/media/3107/aftale-om-udtraeden.pdf
For ejendomme som fortsat ønsker at aflede regnvand fra matriklen til forsyningens
regnvandssystemer etableres der én rende pr. ejendom, som leder regnvandet på tværs af
fortovet til rendestenen/vejen.
Vi har desværre kun mulighed for at tilbyde ét afledningspunkt pr. ejendom iht.
lovgivningen, men lodsejer kan for egen regning få etableret en ekstra rende på tværs af
fortovet efter nærmere aftale med Vestforsyning. En ekstra rende koster ca. 1.700 kr.
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Fotoregistrering af ejendomme
Vi er forpligtet af vores forsikring til at foretage en udvendig fotoregistrering af bygningerne
i området inden anlægsarbejdet, så vi efterfølgende kan afgøre, om anlægsarbejdet mod
forventning har forårsaget skader på bygningerne. Såfremt du som lodsejer ikke ønsker, at
Vestforsyning skal fortage den udvendige fotoregistrering af din ejendom, skal du kontakte
os senest den 8. januar 2021 og har derefter selv ansvaret for at foretage fotoregisteringen
og kunne dokumentere en evt. skade overfor forsikringsselskabet.
Du skal endvidere som ejer selv sikre, at din ejendom (hus og fundament) kan holde til, at
vi arbejder med tunge maskiner i nærheden (læs mere i Byggelovens §12). Det er dog
vores erfaring, at vibrationsniveauet fra anlægsarbejder ikke skader ejendomme.
Vi forventer at påbegynde arbejdet senest i maj 2021. Der vil blive sendt information
angående opstart til de berørte grundejere etapevis med parcel-skitser mv. sammen med
åbningstider i skurvognen.
Alt vores informationsmateriale om Hvam kan stadig findes her:
www.vestforsyning.dk/hvam
Du/I ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
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