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Indstillingsnotat  
 

Åben overskrift 

 

Overskrift 

Godkendelse af hovedprincipper for udarbejdelse af lokalplan 1152 for Udvidelse af Juels-

minde Renseanlæg med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 og spildevandsplantillæg 

nr. XX. 

 

Beslutningstema 

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi skal tage stilling til hovedprincipper for ud-

arbejdelse af lokalplan 1152 for Udvidelse af Juelsminde Renseanlæg med tilhørende 

kommuneplantillæg nr. 31 og spildevandsplantillæg nr. XX. 

 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

 

Personale 

 

Historik 

Ingen bemærkninger. 

 

Sagsfremstilling 

Palsgaard A/S har på vegne af Hedensted Spildevand (ejer af Juelsminde Renseanlæg, 

Gludvej 8, matr. nr. 29a, Kirkholm By, As) anmodet om principiel godkendelse af, at der 

udarbejdes en lokalplan for det markerede område på Bilag 1. 

 

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om etablere et biologisk spildevands-

renseanlæg hos Juelsminde Renseanlæg, hvor der modtages rå-spildevand fra Palsgaard 

A/S. Tilledningen af rå-spildevand foretages i en lukket rørledning. Rørledningen er etab-

leret og bliver i dag anvendt til at lede forrenset spildevand fra Palsgaard til Juelsminde 

Renseanlæg. Palsgaard har i dag et forrenseanlæg placeret hos Palsgaard, men anlægget 

har ikke kapacitet til at rense spildevandet tilstrækkeligt, og rensemetoden er ikke læn-

gere tidssvarende. 

  

Der er derfor behov for udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg for at mu-

liggøre et biologisk spildevandsrenseanlæg. Planlægningen skal sikre, at anlægget kan 

virkeliggøres på en hensigtsmæssig måde i forhold til de planmæssige rammer samt mil-

jøhensyn, herunder sikkerhed, der også fremtidssikrer planområdet. Planlægningen lig-

ger i tråd med Hedensted Kommunes igangværende planlægning for udvidelsen af Pals-

gaards produktionsbygninger. 
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Planområdet 

Juelsminde Renseanlæg er placeret syd for Palsgaard A/S ud til Gludvej. Området af-

grænses mod øst af en å, mod nord og syd af markarealer og mod vest af Gludvej. Om-

rådet består af forskellige driftsbygninger, procestanke og administrationsbygninger.  

 

Planområdet er omkranset af et beplantningsbælte med en bredde på ca. 20-45 meter og 

en højde på ca. 12 meter, der gør at anlægget ikke fremstår synligt i landskabet. Eneste 

adgangsvej til planområdet er fra Gludvej ad en mindre indkørsel med allétræer. Inden 

for området er der interne veje, parkeringsanlæg samt stier.  

 
Eksisterende planlægning  

Området omfattet af kommuneplanramme 1.T.01 - Juelsminde Renseanlæg, der udlæg-

ger området som teknisk anlæg og med en maks. bebyggelseshøjde på 8,5 meter. 

 

Området er omfattet af Lokalplan nr. L39 for Hedensted Rensningsanlæg, der blev udar-

bejdet i 1989 i forbindelse med etableringen af renseanlægget. Lokalplanen udlægger 

området til renseanlæg med en maks. højde på 8,5 meter. 

  

Den nye planlægning er ikke forenelig med kommuneplanrammen og den eksisterende 

lokalplan, da den forudsætter, at det biologiske spildevandsrenseanlæg har en højde på 

op til 15 meter. 

 
Fremtidige forhold 

Formålet med en ny lokalplan er at sikre en afledning af processpildevandet for Palsgaard 

A/S samt at sikre Hedensted Spildevands egen fremtidige udvikling i området. Planlæg-

ningen skal tage hensyn til de landskabelige og naturmæssige værdier samt klimatiske 

udfordringer, der knytter sig til stedet og de omkringliggende områder. Indpasning og 

hensynstagen til landskabet prioriteres højt og vil også gøre det fremadrettet. 
 

Det biologiske spildevandsrenseanlæg planlægges placeret i lokalplansområdets nordøst-

lige hjørne inden for beplantningsbæltet, således at det visuelle udtryk fra Gludvej æn-

dres mindst muligt.  

 

Renseanlægget vil blive etableret og ejet af Palsgaard på lejet grund hos Juelsminde 

Renseanlæg. Drift og vedligehold af spildevandsanlægget vil ske af Juelsminde Rensean-

læg. 

 

Funktion 

Anlægget fungerer ved at der vil blive tilledt maks. 350 m3 rå-spildevand pr. døgn til det 

kommende renseanlæg fra Palsgaard. Der etableres en buffertank og en procestank, 

hvor opholdstiden er ca. 1 døgn. Efter ophold i procestanken separeres spildevand og 

biofilm. Renset spildevand sendes til yderligere rensning hos Juelsminde Renseanlæg, og 

biofilm returneres til reaktortanken.  

 

Slam fra procestanken sendes til afvanding hos Juelsminde Renseanlæg og opsamles i en 

lukket container. Slammængde opgøres til 500 kg. pr. uge og sendes til biogasanlæg, 

når containeren er fuld. Der produceres ca. 20 m3 biogas i timen, der opsamles i et 

gaslager og sendes via et lukket gastæt rørsystem retur til Palsgaard, hvor det anvendes 

i kedelcentraler til opvarmning af processerne. 

 

Fordele ved biologisk spildevandsrenseanlæg  

Det kommende biologiske renseanlæg hos Juelsminde Renseanlæg skal nedbringe indhol-

det af BI5, COD, Fedt/olie, suspenderende stoffer i Palsgaards spildevand inden spilde-

vandet sendes til yderlig rensning hos Juelsminde Renseanlæg.  
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Der sker en omsætning af spildevandet i procestanken, og der produceres biogas, hvoraf 

andelen af metan udgør minimum 70%. Den samlede årlige produktion af biogas på an-

lægget vurderes til at være ca. 175.000 m3 biogas. Den producerede biogas opsamles i 

et gaslager og sendes, via et lukket gastæt rørsystem retur til Palsgaard, hvor det an-

vendes i kedelcentral til opvarmning af processerne.  

 

Biogassen fortrænger til dels anvendelsen af naturgas hos Palsgaard, og derved opnås en 

reduktion i CO2-udledningen. 175.000 m3 biogas fortrænger ca. 175.000 m3 konventio-

nel produceret naturgas pr. år, hvilket svarer til ca. 5% af det samlede naturgasforbrug 

hos Palsgaard. Den samlede besparelse i CO2 ækvivalenter er 460,1 ton pr. år. 

 
Se yderligere beskrivelse af anlægget i notatet - bilag 3.  

 

Lokalplanen vil blive udarbejdet efter følgende overordnede retningslinjer: 

 lokalplanområdet disponeres efter principper vist på figur 6 i Bilag 3, 

 anvendelse til teknisk anlæg, herunder spildevandsanlæg og biogasanlæg 

 en maksimal bygningshøjde på 15 meter. 

 

Den endelige bebyggelsesplan vil blive fastlagt i samarbejde med Hedensted Spildevand i 

den videre planlægning. 

 

Der udarbejdes kommuneplantillæg, så der kan etableres bygningsanlæg i en højde op til 

15 meter. 

 

Miljøforhold  

Lugt  

Det biologiske spildevandsrenseanlæg dimensioneres som et lukket anlæg uden åbne 

tanke eller rørføringer. Biogassen opbevares i lukket gaslager, inden gassen sendes til 

Palsgaard, og inden det anvendes som brændsel i naturgasanlægget.  

 

Støj  

Renseanlægget placeres længst imod øst, således støjen minimeres imod nabo-er vest 

for lokalplanområdet. Nærmeste nabo ligger 250 m vest for anlæggets placering. Der er 

600 m til nærmeste by, som er Hosby. 

 

Landskab 

Hele lokalplanområdet inden for kystnærhedszonen, og der er et dige langs lokalplanens 

sydlige afgrænsning samt inde midt i lokalplanområdet langs det etablerede beplant-

ningsbælte. 
 

Kommunikation 

Ingen bemærkninger. 

 

Lovgrundlag 

Lokalplan udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16. april 2018, § 13 stk. 2 

Kommuneplantillæg udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16. april 2018, 

§ 23 c. 

 
Indstilling 

Administrationen indstiller 

 

Indstillingens indhold 

 

 at der udarbejdes en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg og spilde-

vandsplantillæg i overensstemmelse med de ovenstående retningslinjer 
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Bilag: 

1. Oversigtskort 

2. Indstillingsnotat 

3. Principiel opstart af Lokalplan for Juelsminde Renseanlæg 

 


