
Korning Vandværk
Klaks Møllevej 5
8700 Horsens

HEDENSTED
KC)MMUNE

Stationsparken 1

7t60 Tørring
T: 79755000

Rasmus Ørsted Olsen
Dt +4579755659
M:
Mail:
Rasmus.Olsen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 13.02. 00-KOB -375-27

27.9.2022

Ændring af vandforsyningsområde - Korning Vandværk
I forbindelse med etablering af lastbilparkering Exit 57 på del af matr. nr. 9q, Eriknauer
By, Hatting er Korning Vandværk tidligere blevet spurgt, om vandværket er interesseret i

at forsyne området. Der forventes et årligt vandforbrug til proiektet på 120.000 m3.
Korning Vandværk har tilkendegivet, at Vandværket ikke har mulighed for at levere så
store mængder vand til området.
Hedensted Kommune har efterfølgende henvendt sig til SAMN Forsyning om, om de er
interesseret iat forsyne området. SAMN Forsyning har tilkendegivet, at de ønsker at for-
syne området.
På baggrund af projektets størrelse samt at der skal leveres vand over kommunegræn-
sen skal sagen til politisk drøftelse.

eå figur 1 ses den nuværende forsyningsgrænse samt vandværkets forsynede ejen-
domme.
Rå rigur 2 ses de ændrede forsyningsområder. Vandforsyningsområdet som fremover
skal tilhøre SAMN Forsyning er markeret med blåt polygon. Området afgivet til SAMN
Forsyning er stØrre end det igangværende projekt, da der tages højde for fremtidige ud-
videlser af erhvervsområdet.

En ændring af forsyningsområdet kræver, at både Korning Vandværk og SAMN Forsyning
accepterer de nye forsyningsgrænser.

Hedensted Kommune har derfor brug for at Korning Vandværk accepterer de nye forsy-
ningsgrænser.

Korning Vandværk skal ved accept af disse ændrede forsyningsgrænser underskrive
dette brev, og returnere brevet isin fulde længde til undertegnede.
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Figur 1 Korning Vandværks nuværende
domme er markeret med orange cirkel.

Korning Vandværks forsynede ejen-

Figur 2 Afgivet til SAMN Forsyning er markeret med blåt polygon. Kornings
Vandværks forsynede ejendomme er markeret med orange cirkel.
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