
MILJØVURDERING
Lokalplan 1134 og kommuneplantillæg 16
Regnvandsbassin ved Præstemarken

I denne miljøvurdering gøres rede for påvirkning af vandløb og beskyttet natur ved 
gennemførelse af forslag til lokalplan 1134 og kommuneplantillæg 16, herunder 
etablering af et regnvandsbassin ved Præstemarken i Hedensted og separatkloa-
kering af oplandet til regnvandsbassinet. 
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1 RESUMÉ
Hedensted Spildevand ønsker at etablere et nyt regnvandsbassin ved Præstemar-
ken i Hedensted. 

Lokalisering af nyt regnvandsbassin (blå cirkel) og Hedensted Centralrenseanlæg (rød firkant)
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Separatkloakering af oplandet til regnvandsbassinet vil indebære, at udledning af 
urenset husspildevand til vandløbet Tilløb til Torup Bæk i situationer med kraftig 
regn vil ophøre. Ved separatkloakering adskilles regnvand og husspildevand i se-
parate systemer og alt spildevand fra området vil kunne blive afledt til Hedensted 
Renseanlæg via de eksisterende kloakledninger.

Regnvandsbassinet er nødvendigt for at tilbageholde og rense regnvandet fra det 
nye regnvandssystem inden det udledes i bækken, sådan at vandløbet ikke påvir-
kes.

Hedensted Spildevand har anmodet Hedensted Kommune om at udarbejde en lo-
kalplan til placering af regnvandsbassinnet. Inden lokalplanen kan vedtages, skal 
der udarbejdes en miljøvurdering af planen.

I henhold til  LBK nr 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal kommunen ved udar-
bejdelse af lokalplanforslag inddrage en vurdering af, om planen kan få en væsent-
lig indvirkning på miljøet. 

Formålet med vurderingen er at vurdere den sandsynlige væsentlige indvirkning på 
miljøet, som en gennemførelse af lokalplanen kan medføre i forhold til den aktuelle 
miljøtilstand. 

Hvis planforslaget antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der 
foretages en miljøvurdering, som kan indgå i planens redegørelse. Hedensted 
Kommune har besluttet at der skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen 
med fokus på påvirkning af:

 overfladevand,
 spildevand,
 vandløb og søer,
 fauna, flora og biologisk mangfoldighed.

Miljøvurderingen skal indeholde en grundig redegørelse og forslag til, hvordan de 
enkelte miljøpåvirkninger kan mindskes således, at de ikke vil være til skade for de 
påvirkede recipienter. Miljøvurderingen skal beskrive såvel positive, negative og 
neutrale konsekvenser for miljøet.

Lokalplan 1134 og kommuneplantillæg 16

Det areal, som Hedensted Forsyning ønsker reserveret til regnvandsbassin ved 
Præstemarken er delvist omfattet af gældende lokalplan nr. 95 Boligområde - He-
densted, der udlægger arealet til boligformål. Planforslaget indebærer at arealan-
vendelsen ændres, idet anvendelsen af arealet vil overgå til teknisk anlæg.



4 (40)

Arealet omfatter to matrikler, 17ae og 17ha Hedensted By, Hedensted. Arealet er 
omfattet af de gældende kommuneplanrammer 5.B.32 og 5.R.22, som ligeledes 
fastlægger anvendelsen til boligformål.

For den kommende lokalplan 1134 udarbejdes derfor kommuneplantillæg nr. 16 for 
et teknisk anlæg.

Afgrænsning af Lokalplanområde 1134. 
 
Arealet er i dag ubebygget og fremstår som grønt areal.

Indenfor lokalplanområdet ønskes etableret et regnvandsbassin i forbindelse med 
separatkloakering af et område i Hedensted by, hvor der i dag er et fællessystem, 
dvs. at både spildevand og overfladevand ledes i dag til rensningsanlægget ved 
Daugård og i situationer med kraftig regn aflastes systemet ved overløb af opspæ-
det spildevand til Tilløb til Torup Bæk.

Bassinet etableres på matrikel 17ae og 17ha Hedensted By, Hedensted med et vo-
lumen på 6.400 m3. Fra bassinet etableres udløb til Tilløb til Torup Bæk.

Vedtagelse af lokalplanforslag 1134 og tillæg 16 til kommuneplanen vil muliggøre 
separatkloakering af oplandet til regnvandsbassinnet ved Præstemarken. Separat-
kloakering af de områder, der i dag er fælleskloakerede, er en målsætning i spilde-
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vandsplanen, idet separatkloakering indebærer, at spildevandsledningerne ikke 
overbelastes ved kraftig regn.

Miljømål og miljøstatus
Vandområdeplan

Vandområdeplan 2015-2021 fastlægger miljømålet for vandløb til en god økolo-
gisk tilstand. Ved bedømmelse af den økologiske tilstand i vandløb anvendes i re-
gi af vandplanerne og vandområdeplanerne en skala som angiver ukendt, dårlig, 
ringe, moderat, god og høj tilstandsklasse. 

For den kommende planperiode foreligger der en basisanalyse for målsætning og 
tilstand i vandløbene, Miljøstyrelsens Webgis, basisanalyse 2019. Målsætningen 
for vandløbene er her fortsat god økologisk tilstand. Den samlede økologiske til-
stand i vandløbene er klassificeret som moderat økologisk tilstand som følge af 
parameteren forekomst af fisk i vandløb.

Mht. smådyr (DVFI) er tilstanden i Torup Bæk inkl. tilløb og strækningen i Rhoden 
Å nedstrøms god økologisk tilstand. 

Tilstanden mht. smådyr i Skrædderskov Bæk ved Hedensted Renseanlæg er med 
basisanalysen klassificeret til ringe økologisk tilstand.
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Økologisk tilstand mht. smådyr (DVFI). Miljøstyrelsens Webgis februar 2020 (Vandområdeplan basisa-
nalyse 2019). Regnvandsbassin blå cirkel og Hedensted Renseanlæg rød cirkel.

Vejle Fjord er i Vandområdeplan 1.11 målsat til god økologisk tilstand. Rhoden Å 
udløber i den ydre del af Vejle Fjord, og tilstanden i vandområdet er dårlig økolo-
gisk tilstand mht. ålegræs. Det er primært tilførslen af næringssalte, der har betyd-
ning for ålegræs udbredelsesdybde.

Natura 2000-områder

Før udløbet i Vejle Fjord løber Rhoden Å gennem habitatområde 67, Skove langs 
nordsiden af Vejle Fjord. Habitatområdet er en del af Natura 2000-område 78, 
som også omfatter Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. Udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området er vist nedenfor.
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Natura 2000 planen angiver, at arter og naturtyper skal have en gunstig beva-
ringsstatus. 

De væsentligste trusler mod en gunstig bevaringsstatus er tilgroning, uhensigts-
mæssig hydrologi, påvirkning fra landbrugsarealer, næringsstofpåvirkning, invasi-
ve arter samt prædation og forstyrrelse af fugle. 

Lokalplanområdet ligger i en afstand på over 5 km fra Natura 2000 området og 
planen vil ikke indebære direkte påvirkninger heraf.

§3 beskyttet natur og arter

I tilknytning til Torup Bæk findes en række områder der er beskyttet iht. Naturbe-
skyttelseslovens §3.

Nedstrøms lokalplanområdet findes engarealer langs med og mosearealer i umid-
delbar tilknytning til Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk.

Der er ikke registreret forekomst af særligt beskyttede arter, herunder rødlistede 
arter, Bilag II og Bilag IV arter i nærområdet for regnvandsbassinnet og Tilløb til 
Torup Bæk.

Alternativer
Der foreligger ikke forslag til alternativer til placering af regnvandsbassinet ved 
Præstemarken. Regnvandsbassinets placering er givet ud fra intentionerne i Spil-
devandsplanen om at gennemføre separatkloakering af områder, der i dag er fæl-
leskloakerede. Hvis der gennemføres separatkloakering af oplandet ved Præste-
marken vil der blive behov for at etablere et regnvandsbassin før udløbet i Tilløb til 
Torup Bæk.

Hvis det fremlagte planforslag ikke gennemføres (0-alternativ) vil regnvand fra 
oplandet fortsat skulle afledes via fælleskloak til renseanlæg. I perioder med kraf-
tig regn vil der derfor fortsat forekomme aflastninger af fælleskloakken med udled-
ning af urenset spildevand opspædet med regnvand til Tilløb til Torup Bæk.
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Miljøvurdering
Miljøvurderingen er baseret på en faglig udredning af de ændrede udledninger til 
hhv. Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk af opspædet spildevand i form af overløb 
fra spildevandskloak ved kraftig regn og overfladevand i form af afledning af regn-
vand fra veje og befæstede arealer. 

På baggrund af de ændrede udledninger foretages en vurdering af påvirkningerne 
af recipienterne Tilløb til Torup Bæk, Torup Bæk, Rhoden Å og Vejle Fjord. Desu-
den vurderes påvirkningen af natur i tilknytning til vandløbet. 

Torup Bæk og Tilløb til Torup Bæk

Tilløb til Torup Bæk udløber i Torup Bæk. Tilløbet og Torup Bæk er beskyttede 
vandløb iht. Naturbeskyttelsesloven.

Vandplanernes retningslinje for udledning af overfladevand angiver, at hvor der er 
risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangs-
punkt reduceres til skønnet naturlig afstrømning fra et ubefæstet areal. 

Udledning fra det nye regnvandsbassin vurderes at kunne give anledning til risiko 
for en hydraulisk påvirkning af Tilløb til Torup Å. På baggrund af en nærmere ro-
busthedsanalyse for vandløbet vil det kunne fastlægges om der reelt er behov for 
yderligere forsinkelse af regnvand, og dermed behov for at vurdere muligheder for 
at reducere den potentielle negative hydrauliske påvirkning.

Ved udledning af regnvand tilføres vandløbet organisk stof i begrænset omfang. 
Tilløb til Torup Bæk må forventes væsentligt kumulativt påvirket af regnbetingede 
udløb fra øvrige oplande. Vandføringen er relativt lille i forhold til udledning af 
regnvand og der kan derfor kun forventes en begrænset fortynding af koncentra-
tionen i den øvre del af vandløbet. Det samme gør sig gældende for Torup Bæk.

Udledningen fra regnvandsbassinet ved Præstemarken vurderes dog ikke at for-
ringe vandløbets tilstand væsentligt idet den øgede tilførsel af organisk stof er be-
grænset og det vurderes, at de fysiske forhold i vandløbet er relativt gode med 
hensyn til substrat og gradient på den øvre del af tilløbet nedstrøms udledningspo-
sitionen. Samtidig vil den direkte påvirkning med opspædet spildevand ophøre, og 
de hygiejniske forhold vil derfor forbedres tydeligt.

For Torup Bæks øvre, nordlige løb vil en væsentlig overløbsmængde med opspæ-
det spildevand ophøre, hvis der gennemføres separatkloakering. Belastningen 
med organisk stof vil her kunne reduceres. Det vurderes derfor, at disse tiltag vil 
kunne indebære en positiv påvirkning af Torup Bæks nordlige løb mht. belastning 
med organisk stof og muliggøre en forbedring af tilstanden. Dog vil der også her 
kunne opstå hydrauliske problemer ved kraftige regnhændelser, hvor der afledes 
fra samtlige udløb samtidig.

Hvis der gennemføres separatkloakering i alle oplandene og etableres et regn-
vandsbassin ved Præstemarken vil belastningen med organisk stof af Torup Bæk 
nedstrøms Tilløb til Torup Bæk reduceres samlet med ca. 757 kg BOD pr. år.

Det vurderes at udledningen af kobber og zink ikke vil give anledning til overskri-
delse af gældende miljøkvalitetskrav, idet koncentrationerne ikke vil overskride de 
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niveauer, hvor der kan forventes påvirkning af vandløbsorganismer. Ligeledes vur-
deres, at udledningen af regnvand ikke vil give anledning til overskridelse af mil-
jøkvalitetskrav for bly, idet den beregnede koncentration er lavere end miljøkvali-
tetskravet for bly.

Rhoden Å og Skrædderskov Bæk

Etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken og gennemførelse af separat-
kloakering vil indebære, at mængden af overløb reduceres, og påvirkningen med 
opspædet spildevand forventes at ophøre.

For vandløbet Rhoden Å nedstrøms udløbet af renseanlægget reduceres den 
samlede belastning med organisk stof. Årsagen til dette er primært ophør af over-
løb med urenset regn- og spildevand. 

Rhoden Å vil også blive mindre belastet med fosfor mens belastningen med kvæl-
stof beregningsmæssigt øges lidt.

Vandføringen i Skrædderskov Bæk, som er et lille vandløb, er helt domineret af 
udledningen fra Hedensted Renseanlæg. Den reducerede tilførsel af regnvand til 
bækken udgør en meget lille del af den tilladte udledning, og det vurderes ikke at 
kunne indebære en væsentlig påvirkning af tilstanden i bækken. 

Det vurderes samlet, at etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken og evt. 
gennemførelse af yderligere separatkloakering i oplande herved ikke vil indebære 
en væsentlig påvirkning af Skrædderskov Bæk mht. vandføring og belastning med 
organisk stof set i lyset af den tilladte udledning fra Hedensted Renseanlæg. 

Det vurderes ligeledes samlet, at etablering af regnvandsbassin ved Præstemar-
ken og evt. gennemførelse af yderligere separatkloakering i oplande herved ikke 
vil indebære en væsentlig negativ påvirkning af Rhoden Å set i lyset af de relativ 
små ændringer i den årlige belastning med organisk stof.

Den samlede reducerede belastning med organisk stof ved gennemførelse af se-
paratkloakering vurderes dog i begrænset omfang at kunne medvirke til at forbed-
re tilstanden i Rhoden Å nedstrøms tilløbet fra Torup Bæk og fra renseanlægget 
via Skrædderskov Bæk.

Vejle Fjord og Habitatnatur

Idet belastning af Rhoden Å nedstrøms Skrædderskov Bæk ikke ændres som føl-
ge af planen, og belastningen af Rhoden Å med organisk stof reduceres, vurderes 
det, at planen ikke vil påvirke habitatområdet negativt, herunder arter og naturty-
per på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område Skove langs nordsiden af 
Vejle Fjord.

Vejle Fjord er i Vandområdeplan 1.11 målsat til god økologisk tilstand. Rhoden Å 
udløber i den ydre del af Vejle Fjord, og tilstanden i vandområdet er dårlig økolo-
gisk tilstand mht. ålegræs. Det er primært tilførslen af næringssalte, der har betyd-
ning for ålegræs udbredelsesdybde.

Hvis der kun gennemføres etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken, og 
effekten af de øvrige mulige tiltag ikke indregnes, vil belastningen med kvælstof 
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isoleret set øges med ca. 100 kg kvælstof på årsbasis. Sammenholdes den sam-
lede ændrede belastning med kvælstof med den samlede belastning af Ydre Vejle 
Fjord er påvirkningen dog helt ubetydelig idet fjorden har en årlig belastning på i 
størrelsesordenen 1.000 ton kvælstof pr. år.

§3 beskyttet natur

Ud fra de karakteriserede naturtyper og terrænforholdene vurderes at udledningen 
fra regnvandsbassinet ikke væsentligt vil kunne påvirke beskyttet natur. Truslerne 
er her primært tilgroning.

Det vurderes at tilstanden i naturområderne primært vil afhænge af pleje af de 
vandløbsnære arealer i form af afgræsning og rydning af pil mv. Det vurderes der-
for, at udledningen ikke vil ændre tilstanden i de beskyttede naturområder.

Beskyttede arter

Der er ikke særligt beskyttede arter i tilknytning til Tilløb til Torup Bæk, herunder 
bilag IV arter. 

I Natura 2000-området er der bestande af Bæklampret og Isfugl, som begge er 
anført på udpegningsgrundlaget for området. Som følge af afstanden til Natura 
2000-området vil der ikke forekomme direkte påvirkninger af Natura 2000-områ-
det. Idet planen ikke vil indebære en væsentlig negativ påvirkning af vandløbene, 
vurderes ligeledes, at der ikke vil være en indirekte påvirkning af arter og de natur-
typer som udgør deres levesteder.

Miljømæssige foranstaltninger
Lokalplan 1134 og kommuneplantillæg 16 vil muliggøre etablering af et regn-
vandsbassin ved Præstemarken. Etablering af regnvandsbassinet er et miljømæs-
sigt tiltag der skal reducere den hydrauliske påvirkning af recipienten Tilløb til 
Torup Bæk og indebærer også, at regnvandet renses før udledning i vandløbet.

Planen giver mulighed for at bassinet etableres med et volumen på 6.400 m3 og et 
vådvolumen på 2.900 m3. Der er med udgangspunkt i dimensioneringen af regn-
vandsbassinet foretaget beregninger af den hydrauliske belastning og belastnin-
gen med organisk stof og næringssalte. 

Beregningerne viser, at hvis der gennemføres separatkloakering i oplandet til 
regnvandsbassinet, vil der kunne opstå risiko for hydraulisk påvirkning af recipien-
ten. Inden separatkloakering og etablering af regnvandsbassinet skal der derfor 
foretages en nærmere vurdering af vandløbets sårbarhed overfor den forventede 
hydrauliske påvirkning. Hvis der gennemføres separatkloakering i andre oplande 
med udløb til den øvre del af Torup Bæk vil der også her kunne opstå risiko for hy-
draulisk påvirkning.

Beregningerne viser desuden, at etablering af regnvandsbassinet ikke kan forven-
tes at have en væsentlig negativ påvirkning af tilstanden i vandløbene Tilløb til 
Torup Bæk samt nedstrøms Torup Bæk, Rhoden Å og Vejle Fjord, herunder Natu-
ra 2000-område 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.
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Etablering af spildevandskloak i oplandet til regnvandsbassinet vil betyde, at ud-
ledning af urenset spildevand i situationer med kraftig regn vil ophøre. Dette vil ha-
ve en positiv effekt på vandløbet og de hygiejniske forhold.

Afbødende tiltag
Mulige tiltag for at reducere den hydrauliske påvirkning er eksempelvis en øget 
bassinkapacitet og neddrosling af udløb. Etablering af et større bassin vil dog for-
udsætte at der tilvejebringes yderligere areal til etablering af regnvandsbassinnet.

Tilbageholdelse af regnvand opstrøms i oplandet ved regnbede, udlægning af are-
aler til midlertidig opstuvning og evt. indskudte bassiner i oplandet vil kunne redu-
cere spidsbelastning med regnvand i perioder med kraftig regn.

Etablering af nedsivning i oplandet vil kunne reducere den mængde regnvand, der 
tilføres regnvandsbassinet.

Mulige tiltag på udløbssiden er en vandløbsregulering med tilpasning af vand-
løbsprofil, herunder dobbeltprofil og evt. udlægning af lavtliggende arealer langs 
vandløbet til periodevis kontrolleret opstuvning.

En tilbagetrukket udledning fra regnvandsbassinnet vil ligeledes kunne være en 
mulighed, sådan at vandet efter passage af bassinet kan strømme ud på terrænet 
mellem bassin og vandløb, og derfra ud i vandløbet. Herved opnås både en tilba-
geholdelse og yderligere rensning samt evt. spredning i udstrømningen til vandlø-
bet.

Der er med lokalplanforslaget ikke truffet beslutning om at gennemføre afbødende 
tiltag men mulighederne undersøges nærmere i tilknytning til projektering af regn-
vandsbassinet og inden separatkloakering gennemføres. 

Overvågning
Der er ved miljøvurdering af Lokalplan 1134 ikke fundet behov for etablering af 
særskilt overvågning.

Hedensted Kommune fører løbende tilsyn med vandløbene og tilstanden i de §3 
beskyttede naturområder. Desuden gennemføres overvågning af de vandløb, som 
er optaget i Vandområdeplanen, hvor statens overvågning omfatter bl.a. tilstanden 
for fisk, vandplanter og smådyrsfaunaen samt vandløbenes kemiske tilstand.
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2 INDLEDNING

2.1 Baggrund
Hedensted Spildevand ønsker at etablere et nyt regnvandsbassin ved Præstemar-
ken i Hedensted. 

Kort 1: Lokalisering af nyt regnvandsbassin (blå cirkel) og Hedensted Centralrenseanlæg (rød firkant)

Lokalisering af det ny regnvandsbassin fremgår af Kort 1.

Separatkloakering af oplandet til regnvandsbassinet vil indebære, at udledning af 
urenset husspildevand til vandløbet Tilløb til Torup Bæk i situationer med kraftig 
regn vil ophøre. Ved separatkloakering adskilles regnvand og husspildevand i se-
parate systemer og alt spildevand fra området vil kunne blive afledt til Hedensted 
Renseanlæg via de eksisterende kloakledninger.
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Regnvandsbassinet er nødvendigt for at tilbageholde og rense regnvandet fra det 
nye regnvandssystem inden det udledes i bækken, sådan at vandløbet ikke påvir-
kes.

Hedensted Spildevand har anmodet Hedensted Kommune om at udarbejde en lo-
kalplan til placering af regnvandsbassinnet. Inden lokalplanen kan vedtages, skal 
der udarbejdes en miljøvurdering af planen.

2.2 Miljøvurdering af planer
I henhold til  LBK nr 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal kommunen ved udar-
bejdelse af lokalplanforslag inddrage en vurdering af, om planen kan få en væsent-
lig indvirkning på miljøet. 

Formålet med vurderingen er at vurdere den sandsynlige væsentlige indvirkning på 
miljøet, som en gennemførelse af lokalplanen kan medføre i forhold til den aktuelle 
miljøtilstand. 

Hvis planforslaget antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der 
foretages en miljøvurdering, som kan indgå i planens redegørelse. Hedensted 
Kommune har besluttet at der skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.
 
En miljøvurdering skal tage udgangspunkt i lovens brede miljøbegreb, der bl.a. om-
fatter biologisk mangfoldighed, fauna, flora, befolkningens og menneskers sund-
hed, vand og grundvand, jordbund, luft, klima, materielle goder, landskab, kulturarv 
samt arkitektonisk og arkæologisk arv, sikkerhed (større menneskeskabte eller na-
turskabte katastroferisici og ulykker) og ressourceeffektivitet samt det indbyrdes 
forhold mellem disse faktorer. Formålet med vurderingen er at vurdere den sand-
synlige væsentlige indvirkning på miljøet, som en gennemførelse af lokalplanen 
kan medføre i forhold til den aktuelle miljøtilstand.

2.3 Afgrænsning af miljøvurderingen
Hedensted Kommune har i afgrænsningsnotat af 26. september 2019 besluttet, at 
fokus i miljøvurderingen skal være påvirkning af:

 overfladevand,
 spildevand,
 vandløb og søer,
 fauna, flora og biologisk mangfoldighed.

Miljøvurderingen skal indeholde en grundig redegørelse og forslag til, hvordan de 
enkelte miljøpåvirkninger kan mindskes således, at de ikke vil være til skade for de 
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påvirkede recipienter. Miljøvurderingen skal beskrive såvel positive, negative og 
neutrale konsekvenser for miljøet.
 
Ifølge Lov om miljøvurdering skal miljørapporten indeholde følgende elementer (jf. 
bilag 4 til loven): 
 
• En beskrivelse af planens indhold, hovedformål og forbindelse med andre rele-
vante planer.
• De relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvik-
ling, hvis planen ikke gennemføres (0-alternativ).
• En skitsering af og begrundelse for valg af evt. alternativer.
• Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt. 
• Ethvert eksisterende miljøproblem, der er relevant for planen.
• De miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan eller  danske mål-
sætninger, og hvordan der er taget hensyn til disse mål eller miljøhensyn. 
• En beskrivelse af hvordan vurderingen er foretaget (metode). 
• Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. 
• Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver 
eventuel negativ indvirkning på miljøet som følge af planens gennemførelse.
• En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning. 
• Et ikke-teknisk resumé af de oplysninger, der blev givet under ovennævnte punk-
ter.
 
Nærværende miljøvurdering er baseret på det tekniske notat Vurdering af udled-
ning fra regnvandsbassin i Præstemarken 19-02-2020. I notatet er der særskilt fo-
retaget en faglig vurdering af de temaer, som kommunen har udvalgt. Desuden er 
miljøvurderingen baseret på forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt He-
densted Kommunes kommuneplan, spildevandsplan samt Vandområdeplan 2015-
2021, Vandområdeplanens basisanalyse 2021-2017, Natura 2000 plan og handle-
plan for Natura 2000-område Skove langs nordsiden af Vejle Fjord samt kommu-
nens registrering af beskyttet natur (flora og fauna). Desuden relevant faglitteratur 
og offentligt tilgængelige databaser samt oplysninger fra Hedensted Spildevand, jf. 
det ovenfor nævnte tekniske notat.



15 (40)

3 PLANFORHOLD

3.1 Lokalplan og kommuneplan
Det areal, som Hedensted Forsyning ønsker reserveret til regnvandsbassin ved 
Præstemarken er delvist omfattet af gældende lokalplan nr. 95 Boligområde - He-
densted, der udlægger arealet til boligformål. Planforslaget indebærer at arealan-
vendelsen ændres, idet anvendelsen af arealet vil overgå til teknisk anlæg.

Arealet omfatter to matrikler, 17ae og 17ha Hedensted By, Hedensted. Arealet er 
omfattet af de gældende kommuneplanrammer 5.B.32 og 5.R.22, som ligeledes 
fastlægger anvendelsen til boligformål.

For den kommende lokalplan 1134 udarbejdes derfor kommuneplantillæg nr. 16 for 
et teknisk anlæg.

Kort 2. Afgrænsning af Lokalplanområde 1134. 
 
Arealet er i dag ubebygget og fremstår som grønt areal.

Oplandet til det planlagte regnvandsbassin fremgår af Kort 3. Arealanvendelsen i 
oplandet ændres ikke ved lokalplanforslaget.
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Kort 3. Forventet afgrænsning af oplandet Hedensted Syd1 (blå linje) til det nye regnvandsbassin (blå 
ellipse) ved Præstemarken. Et delområde af Hedensted Syd2 (rød linje) indgår ikke i oplandet til det nye 
regnvandsbassin.
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3.2 Regnvandsbassin
Indenfor lokalplanområdet ønskes etableret et regnvandsbassin i forbindelse med 
separatkloakering af et område i Hedensted by, hvor der i dag er et fællessystem, 
dvs. at både spildevand og overfladevand ledes i dag til rensningsanlægget ved 
Daugård og i situationer med kraftig regn aflastes systemet ved overløb af opspæ-
det spildevand til Tilløb til Torup Bæk.

Bassinet etableres på matrikel 17ae og 17ha Hedensted By, Hedensted med et 
volumen på 6.400 m3. Fra bassinet etableres udløb til Tilløb til Torup Bæk.

Eksempel på udformning af regnvandsbassinet i lokalplanforslaget

Bassinet forsynes med vådvolumen på ca. 2.900 m3. Efter separatkloakering føres 
regnvand til det nye bassin fra deloplande med et samlet areal på ca. 46 ha, se 
kort 3.

3.3 Spildevandsplan
Den gældende Spildevandsplan 2015-2020 for Hedensted Kommune giver en 
oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandsaktivitet i Hedensted Kom-
mune.
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Hedensted Kommune. Spildevandsplan 2015-2020. Fælleskloakerede (rød), separatkloakerede (blå) og 
spildevandskloakerede (grøn) oplande ved Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk.

Der er tre typer af kloak i Hedensted:
 Fælleskloakeret, hvor husspildevand og regnvand løber i den samme ledning 

til Hedensted Renseanlæg.
 Separatkloakeret, hvor husspildevand og regnvand løber i hver sin ledning, 

husspildevand løber til Hedensted Renseanlæg, mens regnvand udledes til 
vandløb.

 Spildevandskloakeret hvor kun husspildevand ledes til renseanlæg, mens 
regnvand håndteres lokalt i privat regi.

Vedtagelse af lokalplanforslag 1134 og tillæg 16 til kommuneplanen vil muliggøre 
separatkloakering af oplandet til regnvandsbassinnet ved Præstemarken. Separat-
kloakering af de områder, der i dag er fælleskloakerede, er en målsætning i spilde-
vandsplanen, idet separatkloakering indebærer, at spildevandsledningerne ikke 
overbelastes ved kraftig regn.

https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/vand/regnvand
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4 MILJØMÅL OG MILJØSTATUS

4.1 Vandområdeplan
Hedensted sydøstlige del afstrømmer til Vejle Fjord via Torup Bæk og Rhoden Å. 
Vandløbssystemet indgår i Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland.

Udsnit af Hovedvandopland 1.11 Lillebælt og (del af) Jylland. Rhoden Å vandløbssystem. Rhoden Å, 
angivet med grøn signatur, har udløb i Vejle Fjord. Placering af regnvandsbassin med udløb til Tilløb til 
Torup Bæk ved Præstemarken i Hedensted er markeret med blå cirkel, Hedensted Renseanlæg med 
rød cirkel, overløb ved Hestehaven med rød pil. Hovedvandskel til Hovedvandopland Horsens Fjord 
(1.9) er angivet med  fed blå linje. Miljøstyrelsens MiljøGis 2019.

Vandområdeplan 2015-2021 fastlægger miljømålet for vandløb til en god økolo-
gisk tilstand. Ved bedømmelse af den økologiske tilstand i vandløb anvendes i re-
gi af vandplanerne og vandområdeplanerne en skala som angiver ukendt, dårlig, 
ringe, moderat, god og høj tilstandsklasse. I bedømmelse af vandløbets samlede 
tilstand indgår følgende 3 kvalitetsparametre: Fysiske forhold, Kemiske forhold og 
Økologiske forhold. De økologiske forhold vurderes ud fra 3 separate kvalitetsele-
menter: Forekomst af fisk, makrofytter (vandplanter) og bundlevende invertebrater 
(DVFI, vandløbsinsekter).

Den samlede økologiske tilstand i Torup Bæk og Tilløb til Torup Bæk er moderat 
økologisk tilstand og  målsætningen for vandløbet god økologisk tilstand iht. vand-
områdeplanen er således ikke opfyldt, jf. Miljøstyrelsens Webgis februar 2020, 
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(Vandområdeplan 2015 – 2021). Tilstanden i Rhoden Å er i henhold til den gæl-
dende vandområdeplan moderat økologisk tilstand på en strækning ved tilløbet af 
Torup Bæk og ved renseanlægget. En kort strækning ved Røde Mølle har høj 
økologisk tilstand, jf. nedenstående Kort 4A.

Kort 4A: Økologisk tilstand mht. smådyr (DVFI). Miljøstyrelsens Webgis november 2019 (Vandområde-
plan 2015 – 2021). Regnvandsbassin blå cirkel og renseanlæg rød cirkel.

For den kommende planperiode foreligger der en basisanalyse for målsætning og 
tilstand i vandløbene, Miljøstyrelsens Webgis, basisanalyse 2019. Målsætningen 
for vandløbene er her fortsat god økologisk tilstand. Den samlede økologiske til-
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stand i vandløbene er klassificeret som moderat økologisk tilstand som følge af 
parameteren forekomst af fisk i vandløb.

Mht. parameteren smådyr (DVFI) er tilstanden i Torup Bæk inkl. tilløb og stræknin-
gen i Rhoden Å nedstrøms Hestehaven forbedret fra moderat økologisk tilstand til 
god økologisk tilstand, jf. Kort 4A og Kort 4B. 

Tilstanden mht. smådyr i Skrædderskov Bæk ved Hedensted Renseanlæg er med 
basisanalysen omklassificeret fra ukendt tilstand til ringe økologisk tilstand.

Kort 4B: Økologisk tilstand mht. smådyr (DVFI). Miljøstyrelsens Webgis februar 2020 (Vandområdeplan 
basisanalyse 2019). Regnvandsbassin blå cirkel og Hedensted Renseanlæg rød cirkel.

Vejle Fjord er i Vandområdeplan 1.11 målsat til god økologisk tilstand. Rhoden Å 
udløber i den ydre del af Vejle Fjord, og tilstanden i vandområdet er dårlig økolo-
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gisk tilstand mht. ålegræs. Det er primært tilførslen af næringssalte, der har betyd-
ning for ålegræs udbredelsesdybde.

4.2 Natura 2000 og habitatnatur
Før udløbet i Vejle Fjord løber Rhoden Å gennem habitatområde 67, Skove langs 
nordsiden af Vejle Fjord. Habitatområdet er en del af Natura 2000-område 78, 
som også omfatter Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. Udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området er vist nedenfor.

Natura 2000 planen angiver, at arter og naturtyper skal have en gunstig beva-
ringsstatus. Vurdering af en række væsentlige trusler har indgået konkret i kort-
lægning og tilstandsvurdering af naturtyper og levesteder inden for det gennemfør-
te NOVANA-program. Natura 2000 basisanalysen 2016 – 2021 angiver tilstanden 
for naturtyperne.

De væsentligste trusler mod en gunstig bevaringsstatus er tilgroning, uhensigts-
mæssig hydrologi, påvirkning fra landbrugsarealer, næringsstofpåvirkning, invasi-
ve arter samt prædation og forstyrrelse af fugle. 

Lokalplanområdet ligger i en afstand på over 5 km fra Natura 2000 området og 
planen vil ikke indebære direkte påvirkninger heraf.

På områdets udpegningsgrundlag er anført Vandløb (3260), Tidvis våd eng (6410) 
samt Bæklampret (1096) og for fuglebeskyttelsesområde nr. 45 Isfugl (Y), som te-
oretisk vil kunne påvirkes indirekte, hvis tilstanden af Rhoden Å ændres væsent-
ligt.
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4.3 §3 Natur
I tilknytning til Torup Bæk findes en række områder der er beskyttet iht. Naturbe-
skyttelseslovens §3.

Nedstrøms lokalplanområdet findes engarealer langs med og mosearealer i umid-
delbar tilknytning til Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk.
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§3 beskyttet natur ved øvre del af Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk. Placering af regnvandsbassin er 
angivet med blå cirkel.
Signaturer: Eng grøn, Mose brun, Overdrev gul og Sø blå skravering og vandløb blå stiplet linje.

§3 beskyttet natur nedstrøms regnvandsbassin ved Tilløb til Torup Bæk. Signaturer: Eng grøn, Mose 
brun, Overdrev gul og Sø blå skravering. Numre henviser til foto og tabel.
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§3 beskyttet eng (1) ved øvre del af Tilløb til Torup Bæk. 

Mose og overdrev (3 og 4) ved Tilløb til Torup Bæk.

Naturarealerne har moderate HNV score på 4 – 6 (High Natur Value, skala 1 – 15, 
hvor høj er bedst), dog har en mose og et overdrev en score på hhv. 7 og 8.

Hedensted Kommune har registreret naturtilstanden (I – IV, hvor lavest er bedst) 
som anført i nedenstående tabel. Områderne er beskrevet fra vest mod øst.
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§3 beskyttet natur langs Tilløb til Torup Bæk. Numre henviser til kort og foto. 

Naturtype Natur-
tilstand

H
N
V

Tilstand og trusler Indsats

1: Fersk eng III 6 Domineret af græsser
Trusler:
Tilgroning med buske, ligesom resten af 
strækningen langs Torup Bæk

Rydning af pil 
på de våde 
arealer og slå-
en og tjørn på 
de tørre

2: Eng 4 Domineret af græsser og stauder

3: Mose - kær II 7 Sphagnum- og/el mosrig bund (p1): 2) 
spredt/rudimentært 
Vegetation domineret af bredbl. urter og 
halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet 
Trykvandspåvirket bund (p3): 3) ud-
bredt/veludviklet 
Fugtige, artsrige kratpartier (p4): 2) 
spredt/rudimentært

Trusler: Tilgroning med pil og indkapsling 
af slåen, så dyrene holder op med at 
græsse arealet.

Rydning af 
vedplanter, 
især slåen

4: Overdrev I 8 Urterig vegetation med mange rosetplan-
ter (p2): 3) udbredt/veludviklet 
Stejle uopdyrkelige skrænter, evt. m. få-
restier (p3): 3) udbredt/veludviklet 
Nedbidte træer og buske med fodpose 
(p4): 3) udbredt/veludviklet 

Trusler: Tilgroning med slåen

Rydning af slå-
en

5: Mose 5

6: Mose IV 5 Ensartede bestande af tagrør el. a. høje 
græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet
Ensartede bestande af høje næringskræ-
vende stauder (n2): 2) spredt/rudimen-
tært. Jævn, kulturpåvirket bund uden ter-
rænvariationer (n3): 3) udbredt/veludvik-
let

Pleje ikke mulig 
eller særligt på-
krævet

7: Mose IV 5 Ensartede bestande af tagrør el. a. høje 
græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet 
Ensartede bestande af høje næringskræ-
vende stauder (n2): 2) spredt/rudimen-
tært. Jævn, kulturpåvirket bund uden ter-
rænvariationer (n3): 3) udbredt/veludvik-
let 

8: Eng III 6 Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudi-
mentært 
Vegetation domineret af bredbl. urter og 
halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet 
Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) ud-
bredt/veludviklet 

Afgræsses
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Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke 
tilstede 

Trusler: Ingen

§3 beskyttet mose (5 og 6) i baggrunden ved udløb af Tilløb til Torup Bæk i Torup Bæk

4.4 Arter
Der er ikke registreret forekomst af særligt beskyttede arter, herunder rødlistede 
arter, Bilag II og Bilag IV arter i nærområdet, ref. Naturdata.miljoeportal.dk.

Nedstrøms sammenløbet af Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk er der registreret 
en bestand af butsnudet frø.

5 ALTERNATIVER
Der foreligger ikke forslag til alternativer til placering af regnvandsbassinet ved 
Præstemarken. Regnvandsbassinets placering er givet ud fra intentionerne i Spil-
devandsplanen om at gennemføre separatkloakering af områder, der i dag er fæl-
leskloakerede. Hvis der gennemføres separatkloakering af oplandet ved Præste-
marken vil der blive behov for at etablere et regnvandsbassin før udløbet i Tilløb til 
Torup Bæk.

Hvis det fremlagte planforslag ikke gennemføres (0-alternativ) vil regnvand fra 
oplandet fortsat skulle afledes via fælleskloak til renseanlæg. I perioder med kraf-
tig regn vil der derfor fortsat forekomme aflastninger af fælleskloakken med udled-
ning af urenset spildevand opspædet med regnvand til Tilløb til Torup Bæk.
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6 MILJØVURDERING

6.1 Metode

Miljøvurderingen er baseret på en faglig udredning af de ændrede udledninger til 
hhv. Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk af opspædet spildevand i form af overløb 
fra spildevandskloak ved kraftig regn og overfladevand i form af afledning af regn-
vand fra veje og befæstede arealer, jf. bilag 1. 

På baggrund af de ændrede udledninger foretages en vurdering af påvirkningerne 
af recipienterne Tilløb til Torup Bæk, Torup Bæk, Rhoden Å og Vejle Fjord. Desu-
den vurderes påvirkningen af natur i tilknytning til vandløbet. 

Beregningsforudsætninger
I de følgende afsnit specificeres regnvandsafledninger til hhv. Tilløb til Torup Bæk 
(det vestlige, øvre tilløb til Torup Bæk) og Torup Bæk (det nordligste stræk af 
Torup Bæk, opstrøms det vestlige tilløbs udløb i Torup Bæk). Afledningerne speci-
ficeres for hhv. statussituationen med fælleskloak og en fremtidig situation efter 
gennemført separatkloakering og etablering af nyt regnvandsbassin.

De indregnede vandmængder er baseret på en historisk 30 års regnserie for Vejle 
renseanlæg. Dimensionering af bassinet er baseret på MIKE Urban modelbereg-
ninger. Ud fra de beregnede afledte vandmængder er der beregnet udledt mæng-
de af organisk stof og næringssalte (Total N og Total P) ved anvendelse af 
SAMBA beregningsmodel. I beregning af de afledte stofmængder er der taget ud-
gangspunkt i følgende typiske indhold i regnvand samt rensegrader for regnvands-
bassiner med vådvolumen /ref. Faktablad om dimensionering af våde regnvands-
bassiner, Aalborg Universitet 2012/. 

BOD:      6 mg/l, rensegrad 20 - 40 %
Tot.-N:    2 mg/l, rensegrad 20 - 60 %
Tot.-P: 0,3 mg/l, rensegrad 60 - 80 %

Indhold af organisk stof og næringssalte i regnvandet vil reelt variere afhængigt af 
det konkrete opland, årstid, nedbørsintensiteter og varighed. Renseeffekt i våde 
bassiner vil variere med bassinvoluminer og oplandsareal, nedbørsvariation og 
dermed opholdstid i bassinet. Der er ikke indregnet renseeffekt ved direkte udled-
ninger af regnvand.

I statussituationen sker der overløb i form af spildevand opspædet med regnvand. 
I denne situation er der ikke tale om renseeffekter. Overløbsmængderne for de en-
kelte oplande er baseret på modelberegninger med MIKE Urban. Stofmængderne 
i overløbene er ligeledes beregnet individuelt for de enkelte oplande med SAMBA.
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6.2 Beregninger
Ved gennemførelse af separatkloakering i oplande vest for Torup Bæk og nord for 
Tilløb til Torup Bæk ændres den tilførte spildevandsmængde til renseanlægget, 
idet der ikke vil ske regnbetingede overløb af opspædet spildevand til Tilløb til 
Torup Bæk og til Torup Bæk. Beregningsmæssigt udgjorde den samlede mængde 
spildevand i overløbene 4.485  m3/år, svarende til  25% (ved estimeret opspæd-
ningsgrad 1:3) af det samlede overløb til Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk på 
17.939 m3/år.  

Belastning af renseanlægget vil reduceres med den regnvandsmængde der frem-
over afledes lokalt, dvs. den øgede mængde regnvand, der afledes via udløbsbyg-
værker til Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk. I statussituationen renses denne 
mængde regnvand på renseanlægget, mens det i plansituationen renses ved en 
lavere rensegrad i de våde regnvandsbassiner.

Fra 2011 har Hedensted Renseanlæg tilladelse til at udlede renset spildevand via  
Skrædderskov Bæk til Rhoden Å. Der udledes renset spildevand fra op til 45.000 
PE.
 
I en årsperiode 2018 til 2019 blev der udledt i alt 3.026.752 m3, svarende til 8.270 
m3/døgn. Indholdet af kvælstof og fosfor i spildevandet er lavere end de tilsvarende 
nøgletal for renseanlæg, mens indholdet af COD er lidt højere, jf. Tabel 1. På ren-
seanlægget er der opnået rensegrader som anført i tabellen. 

Tabel 1: Hedensted Renseanlæg. Driftsjournal 13. november 2019 og Miljøstyrelsens nøgletal for almin-
delige spildevandsparametre.

Parameter
mg/l

HE RA 
Indløb

HE RA 
Udløb

Rensegrad    
%

Nøgletal 
Indløb

Nøgletal 
Udløb

COD 643 24 94,3 630 47
BI5 (BOD) 300 9,5
Tot.-N 40 2,9 92,2 53 9,8
Tot.-P 7 0,44 93,0 11 1,8

Nøgletal: Ref. Opdatering af nøgletal for miljøfarlige stoffer i spildevand fra renseanlæg. Miljøministeriet 
2014.

Belastningen af renseanlægget ændres og indregnes renseeffekten på hhv. rense-
anlægget og konservativt lave rensegrader for de våde regnvandsbassiner fås 
samlet de ændrede belastninger af de enkelte recipienter og renseanlægget som 
anført i Tabel 2.
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Tabel 2. Ændrede belastninger af recipienter og Hedensted Renseanlæg (HE RA) ved separatkloake-
ring samt etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken. Stofmængder er baseret på lave rensegra-
der iht. Faktablad om dimensionering af  våde regnvandsbassiner, AU 2012. Ref.: Bilag 1.

*: Belastningen med spildevand fra Præstemarken (PM) øges idet spildevand der går til overløb i vand-
løbet vil i plansituationen føres til renseanlægget. 25% af overløbsmængden ved Torup Bæk og Tilløb til 
Torup Bæk er regnet som spildevand og stofmængden i dette spildevand er beregnet ud fra nøgletal. 
Den anførte afvigelse angiver forskellen mellem beregning ud fra nøgletal og beregning ud fra SAMBA.
**:Ved beregning af stofmængder ved udledning fra HE RA er aktuel rensegrad for hhv. BOD (94%), 
Tot.-N (92%) og Tot.-P (93%) på HE RA anvendt (2018-2019). Den samlede stofbalance er udført for et 
punkt i Rhoden Å nedstrøms udløb fra renseanlægget. 
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Den volumenmæssige belastning af renseanlægget reduceres som følge af sepa-
ratkloakeringen. Reduktionen er dog minimal set i forhold til den samlede udled-
ning fra renseanlægget, som udgør i størrelsesordenen 2,5 – 3 mio. m3 om året. 
Belastningen med organisk stof og fosfor øges som følge af at spildevand, der i ek-
sisterende situation går i overløb fremadrettet føres til renseanlægget. Belastnin-
gen af renseanlægget med kvælstof vurderes at være uændret eller minimalt øget.

Den samlede stofbalance for Rhoden Å inkl. Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk in-
debærer en reduceret belastning med organisk stof og fosfor og en lille forøgelse 
af kvælstofbelastningen. Det skal dog bemærkes at forøgelsen ligger indenfor usik-
kerhed ved beregningsmetoden.

Påvirkningen af de enkelte recipienter som følge af de ændrede afløb for regnvand 
vurderes i de følgende afsnit.



32 (40)

6.3 Torup Bæk
Tilløb til Torup Bæk udløber i Torup Bæk. Tilløbet og Torup Bæk er beskyttede 
vandløb iht. Naturbeskyttelsesloven. I Vandområdeplanen er vandløbet karakteri-
seret som et lille vandløb af ikke-blødbundstypen.

Hydraulisk påvirkning 

Vandløbets medianminimumvandføring er oplyst til 5 l/s. Baseret på data fra Rho-
den Å vandløbssystem estimeres følgende karakteristiske afstrømninger for Torup 
Bæk:

Vandplanernes retningslinje for udledning af overfladevand angiver, at hvor der er 
risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangs-
punkt reduceres til 1  l/s pr. ha (totalt areal), svarende til skønnet naturlig afstrøm-
ning fra et ubefæstet areal. 

Udledning fra det nye regnvandsbassin er beregnet til 200 l/s for et opland på 46 
ha og afledning fra det planlagte bassin vurderes at kunne give anledning til risiko 
for en hydraulisk påvirkning af Tilløb til Torup Å.

Udledningen fra regnvandsbassinnet vil ske via udløb UHE2 og vil øges med 
74.088 m3/år, fra 3.184 m3/år i overløb til 77.272 m3 regnvand pr. år.

Koordineret med separatkloakering af oplandet til regnvandsbassinet kan der blive 
behov for justering af oplandsgrænserne mellem de eksisterende udløb og det nye 
regnvandsbassin. Dette kan samlet indebære, at udledningen af regnvand øges 
med yderligere 18.236 m3/år, fra 129.373 m3/år til 147.609 m3/år.

Den samlede øgede udledning til Tilløb til Torup Bæk vil derfor kunne blive i stør-
relsesordenen 92.324 m3/år, hvis de nævnte tiltag gennemføres.

Tilsvarende vil der for Torup Bæk (nordlige tilløb) kunne ske en øget tilførsel af 
regnvand ved separatkloakering og nedlæggelse af overløbsbygværker. Udlednin-
gen fra oplandene til Torup Bæk vil derved kunne øges med 68.123 m3/år, fra 
14.674 m3 i overløb pr. år til 82.797 m3 regnvand pr. år.

Den samlede øgede udledning til Torup Bæk nedstrøms Tilløb til Torup Bæk vil 
derved kunne blive i størrelsesordenen 160.447 m3/år. I beregningerne er der in-
dregnet en reduktion af de samlede oplandsarealer fra status til plansituationen på 
19 ha med et reduceret areal på ca. 12 ha, som evt. kan overgå til oplande med 
nedsivning af regnvand. Indregnes dette vil den samlede ændrede udledning til 

l/sek
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Torup Bæk (30.916 m3/år) og Tilløb til Torup Bæk (92.243 m3/år) være i størrel-
sesordenen 123.159 m3/år.

På baggrund af en nærmere robusthedsanalyse for vandløbet vil det kunne fast-
lægges om der reelt er behov for yderligere forsinkelse af regnvand, og dermed 
behov for at vurdere muligheder for at reducere den potentielle negative hydrauli-
ske påvirkning.

Kort 5: Oversigt over udledning af regnvand til Torup Bæk og tilløb hertil. Arealinformation 2019.

Organisk stof

Ved udledning af regnvand tilføres vandløbet organisk stof i begrænset omfang. I 
beregning af belastninger af recipienter er der taget udgangspunkt i et indhold af 
BOD på 6 mg/l. Den vejledende kravværdi for vandløbsvand er 1,8 mg/l, jf. Vand-
plan 2009 - 2015, bilag 7, hvis der skal opnås en god økologisk tilstand mht. DVFI.

Regnvandsbassinet forventes dimensioneret med et vådvolumen på 2.900 m3 for 
et reduceret opland på 15 ha, svarende til 193 m3 pr. ha reduceret opland. Der for-
udsættes derfor en rensegrad i bassinet svarende til 20 % for BOD (jf. /ref. Fak-
tablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet 2012/) 
og en BOD koncentration i udledt regnvand på ca. 4,8 mg/l.

Tilløb til Torup Bæk må forventes væsentligt kumulativt påvirket af regnbetingede 
udløb fra øvrige oplande, jf. Kort 5. Vandføringen er relativt lille i forhold til udled-
ning af regnvand og der kan derfor kun forventes en begrænset fortynding af kon-
centrationen i den øvre del af vandløbet. Det samme gør sig gældende for Torup 
Bæk.
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Udledningen fra regnvandsbassinet ved Præstemarken vurderes dog ikke at for-
ringe tilløbets tilstand væsentligt idet den øgede tilførsel af organisk stof kun er 
212 kg på årsbasis og det vurderes, at de fysiske forhold i vandløbet er relativt go-
de (DFI ca. 0,8) med hensyn til substrat og gradient på den øvre del af tilløbet 
nedstrøms udledningspositionen. Samtidig vil den direkte påvirkning med opspæ-
det spildevand ophøre, og de hygiejniske forhold vil derfor forbedres tydeligt.

Hvis der som led i separatkloakering i øvrige oplande med overløb/udledning til 
Tilløb til Torup Bæk, vil dette kunne indebære en yderligere tilførsel af organisk 
stof på ca. 83 kg pr. år. Samlet øget tilførsel til Tilløb til Torup Bæk vil derved kun-
ne udgøre ca. 294 kg BOD på årsbasis, jf. Tabel 2.

For Torup Bæks øvre, nordlige løb vil en væsentlig overløbsmængde med opspæ-
det spildevand ophøre, hvis der gennemføres separatkloakering, mens belastnin-
gen af regnvandsudledninger øges som anført i tabel 2. Belastningen med orga-
nisk stof vil kunne reduceres med 1.051 kg BOD på årsbasis. Det vurderes derfor, 
at disse tiltag vil kunne indebære en positiv påvirkning af Torup Bæks nordlige løb 
mht. belastning med organisk stof og muliggøre en forbedring af tilstanden. Dog vil 
der også her kunne opstå hydrauliske problemer ved kraftige regnhændelser, hvor 
der afledes fra samtlige udløb samtidig.

Hvis der gennemføres separatkloakering i alle oplandene og etableres et regn-
vandsbassin ved Præstemarken vil belastningen med organisk stof af Torup Bæk 
nedstrøms Tilløb til Torup Bæk reduceres samlet med ca. 757 kg BOD pr. år.

Metaller

Indholdet af metaller i afledt regnvand skal opfylde de gældende miljøkvalitets-
krav. For kobber og zink er der iht. Faktablad om dimensionering af våde regn-
vandsbassiner, Aalborg Universitet 2012, tale om typiske koncentrationer af totalt 
indhold på hhv. 15 og 100 mg/l. Miljøkvalitetskravene er fastsat for indhold af op-
løst metal, og derfor er der i det følgende anvendt data fra regnearket DHI Regn-
kvalitet v. 1.3, som er baseret på målinger af filtreret regnvand fra en række for-
skellige oplandstyper.

Nedenstående er koncentration af metaller ved en fortyndingsfaktor på 1 beregnet 
med DHI Regnkvalitet v. 1.3 for et opland med boliger og mindre veje. Der er ikke 
indregnet rensning i regnvandsbassin.
Tabel 3: koncentration af metaller i vandløbet ved en fortyndingsfaktor på 1 beregnet med DHI Regn-
kvalitet v. 1.3

Stof Koncentration µg/l Miljøkvalitetskrav µg/l

Zink (filt.) 11 7,8

Kobber (filt.) 3,5 1

Bly (filt.) 0,16 1,2

DHI RegnKvalitet v. 1.3. Beregnet koncentration i regnvand for et opland med veje og boligområder. 
Uden rensning og fortyndingsfaktor 1. 
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Ved en lav rensegrad på 40 % for zink (jf. /ref. Faktablad om dimensionering af vå-
de regnvandsbassiner, Aalborg Universitet 2012/) vil koncentrationen i regnvand 
udledt via vådt bassin være ca. 6,6 µg/l og det generelle miljøkvalitetskrav for zink 
på 7,8 µg/l kan forventes opfyldt.

Ved en lav rensegrad på 60 % for kobber (jf. /ref. Faktablad om dimensionering af 
våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet 2012/) vil koncentrationen i udledt 
regnvand være ca. 1,4 µg/l og det generelle miljøkvalitetskrav for kobber på 1 µg/l 
kan ikke umiddelbart forventes opfyldt.

For kobber og zink er det imidlertid fastlagt, at det er den biotilgængelige koncen-
tration af stoffet, der skal opfylde kravet. DHI har for Miljøstyrelsen foretaget en 
vurdering af den biotilgængelige fraktion af udvalgte metaller. Som anført i Bioa-
vailability modelling of three metals in Danish freshwater systems, DHI 2014, esti-
meres for danske vandløb en PNEClokal (predicted no effect concentration) for 
kobber og zink på hhv. over 10 og 25 μg/l for 80% af vandløbene. På denne bag-
grund vurderes udledningen af kobber og zink ikke at give anledning til overskri-
delse af kravet.

Ligeledes vurderes, at udledningen af regnvand ikke vil give anledning til overskri-
delse af miljøkvalitetskrav for bly, idet den beregnede koncentration er lavere end 
miljøkvalitetskravet for bly, jf. Tabel 3.

6.4 Rhoden Å og Skrædderskov Bæk
Etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken og gennemførelse af separat-
kloakering vil indebære, at mængden af overløb reduceres, jf. Tabel 2, og påvirk-
ningen med opspædet spildevand forventes at ophøre.

For vandløbet Rhoden Å nedstrøms udløbet af renseanlægget reduceres den 
samlede belastning med organisk stof, jf. Tabel 2. Årsagen til dette er primært op-
hør af overløb med urenset regn- og spildevand, men modvirkes til dels ved at 
regnvand fremover ikke renses på renseanlægget, men til en vis grad renses via 
de våde bassiner før udløb, hvor der alt andet lige er en lavere renseeffekt end på 
renseanlægget. 

Den samlede reducerede belastning af Rhoden Å vil beregningsmæssigt udgøre 
636 kg organisk stof og op til 36 kg Tot.-P, mens belastningen med kvælstof be-
regningsmæssigt øges lidt, 49 kg Tot.-N. I denne opgørelse er indregnet tiltag 
med separatkloakering og nedsivning af regnvand i deloplande.

Ved etablering af regnvandsbassinnet ved Præstemarken og separatkloakering i 
oplandet hertil set isoleret, dvs. uden gennemførelse af separatkloakering i de øv-
rige oplande, vil påvirkningen af vandløbssystemet indebære en øget udledning 
fra UHE2 af organisk stof på 212 kg/år samt 98 kg Tot.-N og 2 kg Tot.-P pr. år. 

Den øgede udledning vil dog delvist modvirkes eller neutraliseres, dels ud fra en 
forventning om en mindre reduktion i overløbsmængden fra udligningsbassinet 
ved Hestehaven, dels ved en reduceret udledning fra renseanlægget svarende til 
den mængde regnvand, der fremover udledes fra regnvandsbassinet og dels ved 
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en forbedret rensning af det sanitære spildevand, der i statussituationen udledes 
urenset i forbindelse med overløb ved UHE2.

Der foreligger ikke pålidelige målinger af overløbsmængden ved Hestehaven. Ud-
ligningsbassinet modtager spildevand og opspædet spildevand fra andre dele af 
Hedensted end oplandene ved Tilløb til Torup Bæk og på det foreliggende grund-
lag kan en retvisende opgørelse af en mindre reduktion i den tilførte regnvands-
mængde med spildevandet til udligningsbassinet ikke udføres.

Det er oplyst, at udledning fra Hedensted Renseanlæg sker til Skrædderskov 
Bæk, som har udløb i Rhoden Å. Skrædderskov Bæk er et §3 beskyttet vandløb 
som er målsat til god økologisk tilstand. Tilstanden i Skrædderskov Bæk er mode-
rat økologisk tilstand.

Ved etablering af regnvandsbassinet ved Præstemarken udledes beregningsmæs-
sigt 74.088 m3 regnvand pr. år til Tilløb til Torup Bæk. Belastningen af Hedensted 
Renseanlæg, og dermed udledningen fra renseanlægget, vil reduceres tilsvaren-
de. Renseanlægget har tilladelse til at udlede op til 2.664.500 m3/år (tørvejrs-
mængde). Vandføringen i Skrædderskov Bæk, som er et lille vandløb, er derfor 
helt domineret af udledningen fra renseanlægget. 

Den reducerede tilførsel af regnvand, som udgør ca. 2,3 % af den tilladte udled-
ning, vurderes ikke at kunne indebære en væsentlig påvirkning af tilstanden i bæk-
ken. Indregnes separatkloakering af øvrige oplande ved den øvre del af Torup 
Bæk vil den samlede reducerede tilførsel af vand til renseanlægget/Skrædderskov 
Bæk udgøre ca. 136.613 m3/år, jf. Tabel 2, svarende til ca. 5% af den tilladte ud-
ledning på årsbasis. Belastningen af Skrædderskov Bæk med organisk stof øges 
med 41 kg på årsbasis.

Det vurderes samlet, at etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken og evt. 
gennemførelse af yderligere separatkloakering i oplande herved ikke vil indebære 
en væsentlig påvirkning af Skrædderskov Bæk mht. vandføring og belastning med 
organisk stof set i lyset af den tilladte udledning fra Hedensted Renseanlæg. 

Det vurderes ligeledes samlet, at etablering af regnvandsbassin ved Præstemar-
ken og evt. gennemførelse af yderligere separatkloakering i oplande herved ikke 
vil indebære en væsentlig negativ påvirkning af Rhoden Å set i lyset af de relativ 
små ændringer i den årlige belastning med organisk stof.

Tilstanden i Rhoden Å er iht. seneste viden, jf. basisanalysen 2019, god – høj  
økologisk tilstand, dog moderat økologisk tilstand på en delstrækning, se kort 4B. 

Den samlede reducerede belastning med organisk stof ved gennemførelse af se-
paratkloakering vurderes dog i begrænset omfang at kunne medvirke til at forbed-
re tilstanden i Rhoden Å nedstrøms tilløbet fra Torup Bæk og fra renseanlægget 
via Skrædderskov Bæk.

6.5 Vejle Fjord og habitatnatur
Idet den hydrauliske belastning af Rhoden Å nedstrøms Skrædderskov Bæk ikke 
ændres som følge af planen, og belastningen af Rhoden Å med organisk stof re-
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duceres, vurderes det, at planen ikke vil påvirke habitatområdet negativt, herunder 
arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område Skove langs 
nordsiden af Vejle Fjord.

På udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er anført Vandløb (3260), Tid-
vis våd eng (6410) samt Bæklampret (1096) og for fuglebeskyttelsesområde nr. 45 
Isfugl (Y), som ville kunne påvirkes indirekte, hvis tilstanden af Rhoden Å blev æn-
dret væsentligt.

Vejle Fjord er i Vandområdeplan 1.11 målsat til god økologisk tilstand. Rhoden Å 
udløber i den ydre del af Vejle Fjord, og tilstanden i vandområdet er dårlig økolo-
gisk tilstand mht. ålegræs. Det er primært tilførslen af næringssalte, der har betyd-
ning for ålegræs udbredelsesdybde.

Hvis der kun gennemføres etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken, og 
effekten af de øvrige mulige tiltag ikke indregnes, vil belastningen med kvælstof 
isoleret set øges med ca. 98 kg Tot.-N på årsbasis. 

Sammenholdes den samlede ændrede belastning med kvælstof, som udgør ca. 
49 kg/år, jf. Tabel 2, med den samlede belastning af Ydre Vejle Fjord er påvirknin-
gen dog helt ubetydelig, jf. nedenstående oversigt, der viser en årlig belastning på 
i størrelsesordenen 1.032 ton/år for Vejle Fjord.
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Vandområdeplan 2015 – 2021. Belastningsopgørelse.

6.6 Påvirkning af §3 natur
Ud fra de karakteriserede naturtyper og terrænforholdene vurderes at udledningen 
fra regnvandsbassinet ikke væsentligt vil kunne påvirke eng og overdrev. Trusler-
ne er her primært tilgroning.

Moseområderne langs Tilløb til Torup Bæk kan ved høje vandstande i åen blive 
påvirket af regnvand og derved næringsstoftilførsel. Den vestligste mose har en 
høj naturtilstand med forekomst af Sphagnum- og mosrig bund. Vegetation er do-
mineret af bredbladede urter og halvgræsser med forekomst af fugtige, artsrige 
kratpartier. I området er registreret  udbredt/veludviklet trykvandspåvirket bund 
hvilket indikerer, at der er et grundvandstryk over terræn. Det betyder, at området 
hydrologisk primært er betinget af trykvandet.

Samlet vurderes, at udledning af regnvand via vådt regnvandsbassin til Tilløb til 
Torup Bæk ikke vil indebære en væsentlig negativ påvirkning af moseområderne 
nedstrøms udløbet i form af øget næringsstoftilførsel ind i områderne ved høje 
vandstande. Det vurderes at tilstanden i naturområderne primært vil afhænge af 
pleje af de vandløbsnære arealer i form af afgræsning og rydning af pil mv. Det 
vurderes derfor, at udledningen ikke vil ændre tilstanden i de beskyttede naturom-
råder.

6.7 Arter
Der er ikke særligt beskyttede arter i tilknytning til Tilløb til Torup Bæk, herunder 
bilag IV arter. Der er en bestand af butsnudet frø knyttet til moseområder langs 
Torup Bæk.

Det vurderes, at udledningen af regnvand til Torup Bæk og Tilløb til Torup Bæk ik-
ke vil påvirke bestanden af butsnudet frø negativt. Arten er knyttet til våde bioto-
per, og den øgede udledning af regnvand til vandløbet vurderes derfor ikke at for-
ringe dens levested i området.

I Natura 2000-området er der bestande af Bæklampret og Isfugl, som begge er 
anført på udpegningsgrundlaget for området. Som følge af afstanden til Natura 
2000-området vil der ikke forekomme direkte påvirkninger af Natura 2000-områ-
det. Idet planen ikke vil indebære en væsentlig negativ påvirkning af vandløbene, 
vurderes ligeledes, at der ikke vil være en væsentlig indirekte påvirkning af arter 
og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

7 PLANENS MILJØMÆSSIGE FORANSTALTNINGER
Lokalplan 1134 og kommuneplantillæg 16 vil muliggøre etablering af et regn-
vandsbassin ved Præstemarken. Etablering af regnvandsbassinet er et miljømæs-
sigt tiltag der skal reducere den hydrauliske påvirkning af recipienten Tilløb til 
Torup Bæk og indebærer også, at regnvandet renses før udledning i vandløbet.

Planen giver mulighed for at bassinet etableres med et volumen på 6.400 m3 og et 
vådvolumen på 2.900 m3. Der er med udgangspunkt i dimensioneringen af regn-
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vandsbassinet foretaget beregninger af den hydrauliske belastning og belastnin-
gen med organisk stof og næringssalte. 

Beregningerne viser, at hvis der gennemføres separatkloakering i oplandet til 
regnvandsbassinet, vil der kunne opstå risiko for hydraulisk påvirkning af recipien-
ten. Inden separatkloakering og etablering af regnvandsbassinet skal der derfor 
foretages en nærmere vurdering af vandløbets sårbarhed overfor den forventede 
hydrauliske påvirkning. Hvis der gennemføres separatkloakering i andre oplande 
med udløb til den øvre del af Torup Bæk vil der også her kunne opstå risiko for hy-
draulisk påvirkning.

Beregningerne viser desuden, at etablering af regnvandsbassinet ikke kan forven-
tes at have en væsentlig negativ påvirkning af tilstanden i vandløbene Tilløb til 
Torup Bæk samt nedstrøms Torup Bæk, Rhoden Å og Vejle Fjord, herunder Natu-
ra 2000-område 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.

Etablering af spildevandskloak i oplandet til regnvandsbassinet vil betyde, at ud-
ledning af urenset spildevand i situationer med kraftig regn vil ophøre. Dette vil ha-
ve en positiv effekt på vandløbet og de hygiejniske forhold.

7.1 Afbødende tiltag
Mulige tiltag for at reducere den hydrauliske påvirkning er eksempelvis en øget 
bassinkapacitet og neddrosling af udløb. Etablering af et større bassin vil dog for-
udsætte at der tilvejebringes yderligere areal til etablering af regnvandsbassinnet.

Tilbageholdelse af regnvand opstrøms i oplandet ved regnbede, udlægning af are-
aler til midlertidig opstuvning og evt. indskudte bassiner i oplandet vil kunne redu-
cere spidsbelastning med regnvand i perioder med kraftig regn.

Etablering af nedsivning i oplandet vil kunne reducere den mængde regnvand, der 
tilføres regnvandsbassinet.

Mulige tiltag på udløbssiden er en vandløbsregulering med tilpasning af vand-
løbsprofil, herunder dobbeltprofil og evt. udlægning af lavtliggende arealer langs 
vandløbet til periodevis kontrolleret opstuvning.

En tilbagetrukket udledning fra regnvandsbassinnet vil ligeledes kunne være en 
mulighed, sådan at vandet efter passage af bassinet kan strømme ud på terrænet 
mellem bassin og vandløb, og derfra ud i vandløbet. Herved opnås både en tilba-
geholdelse og yderligere rensning samt evt. spredning i udstrømningen til vandlø-
bet.

Der er med lokalplanforslaget ikke truffet beslutning om at gennemføre afbødende 
tiltag men mulighederne undersøges nærmere i tilknytning til projektering af regn-
vandsbassinet og inden separatkloakering gennemføres. 
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Tilløb til Torup Bæk nedstrøms udløb fra regnvandsbassin ved Præstemarken.

7.2 Overvågning
Der er ved miljøvurdering af Lokalplan 1134 ikke fundet behov for etablering af 
særskilt overvågning.

Hedensted Kommune fører løbende tilsyn med vandløbene og tilstanden i de §3 
beskyttede naturområder. Desuden gennemføres overvågning af de vandløb, som 
er optaget i Vandområdeplanen, hvor statens overvågning omfatter bl.a. tilstanden 
for fisk, vandplanter og smådyrsfaunaen samt vandløbenes kemiske tilstand.

8 BILAG

Bilag 1: Vurdering af udledning fra regnvandsbassin i Præstemarken. Teknisk No-
tat. Sweco 19-02-2020
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Afgrænsning af miljøvurdering på LP 1134 og KP tillæg 16

Indledning

Hedensted Kommune udarbejder følgende planforslag: Lokalplan nr. 1134 og Kommune-
plantillæg nr. 16 Regnvandsbassin ved Præstemarken. Kommunen har besluttet, at plan-
forslaget skal suppleres af en miljørapport jf. miljøvurderingsloven1.

Hedensted Kommune skal ifølge miljøvurderingsloven indlede miljøvurderingen med
en afgrænsning af miljørapportens indhold. Afgrænsningen har til formål at beskrive,
hvilke miljøtemaer, der skal behandles i miljøvurderingen og vil indgå i miljørapporten.
Afgrænsningen af miljørapportens indhold fremgår af dette afgrænsningsnotat.
I afgrænsningsnotatet beskrives også, hvordan miljøvurderingen af disse temaer forven-
tes udført. 

Kommunen skal ifølge miljøvurderingsloven foretage en høring af de berørte myndighe-
der, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens indhold.

Et udkast til afgrænsningsnotat skal derfor sendes til de berørte myndigheder, som i
høringsperioden kan komme med bemærkninger til afgrænsningen. Myndigheden
fastsætter en passende frist for, hvornår høringssvar skal være modtaget.

Beskrivelse af planforslaget

Planforslaget har til formål at skabe plangrundlaget for at udlægge et område i Heden-
sted til regnvandsbassin. Arealets afgrænsning ses i Figur 1.

Den største del af området er i dag omfattet af lokalplan 95, og kommuneplanramme 
5.B.32. Lokalplanen giver mulighed for at udstykke til 4 åben-lave boliger. 
Et mindre område ligger i landzone kommuneplanramme 5.R.22.

Bassinet skal bruges i forbindelse med Hedensted Spildevands videre arbejde med at 
gennemføre separatkloakering i Hedensted by, hvor der i dag er et fællessystem, dvs. alt 
spildevand og overfladevand ledes i dag til rensningsanlægget ved Daugård.

1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK 
nr. 1225 af 25/10/2018).
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Figur 1 Afgrænsning af Lokalplanområde

Afgrænsning og Miljøvurdering

Miljøvurderingen skal indeholde en vurdering og afklaring af følgende punkter fra scree-
ningsskemaet (Bilag 1)

5.1 Overfladevand
5.2 Spildevand
5.3 Vandløb
7.1 Fauna, flora og biologisk mangfoldighed samt søer

For nærmere forklaring og uddybning af vurderingen og eventuelle problemstillinger, se 
de enkelte punkter i Bilag 1.

Miljøvurderingen skal indeholde en grundig redegørelse og forslag til, hvordan de enkelte 
miljøpåvirkninger kan mindskes således, at de ikke vil være til skade for de påvirkede re-
cipienter. 

Recipienten for regnvandet er Tilløb til Torup Bæk, den er i Vandområdeplanen målsat 
med ”God økologisk tilstand”2. Den nuværende samlede økologiske tilstand er jf. Vand-
områdeplanen ”Ringe økologisk tilstand”, på baggrund af den ringe økologiske tilstand for 
fisk og moderat økologiske tilstand for smådyr. Dette skyldes en blanding af flere forskel-
lige påvirkninger, men den hydrauliske overbelastning vurderes at være en væsentligt 
del af problemet.  

Overordnet set er det den potentielt øgede tilledning af overflade vand til Torup Bæk, 
samt spørgsmålet om tilstrækkelig kapacitet til forsinkelse, der udløser kravet om en mil-
jøvurderingsrapport. Samtidig gælder for pkt. 7.1, at det ud over hensynet til vandløbet 
skal sikres, at eventuelle foranstaltninger ikke bliver ødelæggende for vandløbsnære be-
skyttede naturområder.

2 Jf. MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021.http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedi-
rektiv2-bek-2019 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019
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Grundlag
Datagrundlaget for miljøvurderingen skal være den fremtidige maksimale tilledning til Til-
løbet til Torup bæk. Det skal regnes efter endt separatkloakeringen oplandet, der leder 
overfladevandet til det ønskede bassin. Rapporten skal således tage højde for, hvor stor 
en mængde vand der ville kunne tilledes bassinet, i forbindelse med separatkloakeringen 
af Hedensted.

Det er således vigtigt, at rapporten tager højde for både den samlede mængde af vand 
der ledes til Thorup Bæk og den potentielle maksimale belastning, der vil kunne komme i 
bækken, ved at man ikke længere skal lede vandet væk fra Hedensted, men udlede det 
tættere på kilden. Hidtil er regnvandet fra Hedensted ledt til det kommunale rensnings-
anlæg og videre til Skrædderskov bæk.

Bilag

Bilag 1: Screeningsskema
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1 BAGGRUND 

Hedensted Spildevand ønsker at etablere et nyt regnvandsbassin i tilknytning til se-
paratkloakering af et område ved Præstemarken i Hedensted.  
 

 

Kort 1: Lokalisering af nyt regnvandsbassin (blå cirkel) og Hedensted Centralrenseanlæg (rød firkant) 

Lokalisering af det ny regnvandsbassin fremgår af Kort 1. Ved separatkloakering af 
oplandet til regnvandsbassinet vil det regnvand, der under de nuværende forhold 
ledes i fællesledning sammen med spildevand til Hedensted Centralrenseanlæg, 
fremadrettet føres til regnvandsbassinnet, og derfra via et nyt udløbsbygværk til Til-
løb til Torup Bæk. Projektet indebærer at aflastninger med opspædet spildevand til 
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vandløbet vil ophøre. Desuden vil mængden af regnvand til renseanlægget reduce-
res. 
 
Hedensted Spildevand har udarbejdet en overordnet saneringsplan for fælleskloak-
ken i Hedensted. Et areal ved Præstemarken indgår til forsinkelse af vand. Heden-
sted Spildevand har anmodet kommunen om at udarbejde en lokalplan til placering 
af et kommende regnvandsbassin på arealet, som er delvist omfattet af gældende 
lokalplan nr. 95 Boligområde - Hedensted, der udlægger arealet til boligformål. 
Området omfatter to matrikler, 17ae og 17ha Hedensted By, Hedensted. De ligger 
inden for kommuneplanrammerne 5.B.32 og 5.R.22. For den kommende lokalplan 
1134 udarbejdes kommuneplantillæg nr. 16 for et teknisk anlæg. 
 

 
Kort 2. Afgrænsning af Lokalplanområde 1134.  
  
Oplandet til det planlagte regnvandsbassin fremgår af Kort 3. 
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Kort 3. Forventet afgrænsning af oplandet Hedensted Syd1 (blå linje) til det nye regnvandsbassin (blå 
ellipse) ved Præstemarken. Et delområde af Hedensted Syd2 (rød linje) indgår ikke i oplandet til det nye 
regnvandsbassin. 
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Hedensted Kommune har d. 26-09-2019 besluttet, at planforslaget skal suppleres 
af en miljørapport, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018). 
Miljøvurderingen skal indeholde en vurdering og afklaring af følgende punkter: 
 

• Overfladevand 
• Spildevand 
• Vandløb 
• Fauna, flora og biologisk mangfoldighed samt søer 

 
Miljøvurderingen skal indeholde en grundig redegørelse og forslag til, hvordan de 
enkelte miljøpåvirkninger kan mindskes således, at de ikke vil være til skade for de 
påvirkede recipienter. 
 
I nærværende notat anføres samlet de ændrede udledninger til hhv. Tilløb til Torup 
Bæk og Torup Bæk af opspædet spildevand i form af overløb fra spildevandskloak 
ved kraftig regn og overfladevand i form af afledning af regnvand fra veje og befæ-
stede arealer. På baggrund af de ændrede udledninger foretages en vurdering af 
påvirkningerne af recipienterne Tilløb til Torup Bæk, Torup Bæk, Rhoden Å og 
Vejle Fjord. Desuden vurderes påvirkningen af natur i tilknytning til vandløbet.  
 
 
 

2 REGNVANDSBASSIN OG SEPARATKLOAKERING 

2.1 Regnvandsbassin ved UHE02 

Bassinet etableres i forbindelse med separatkloakering af et område i Hedensted 
by, hvor der i dag er et fællessystem, dvs. at både spildevand og overfladevand 
ledes i dag til rensningsanlægget ved Daugård og i situationer med kraftig regn af-
lastes systemet ved overløb af opspædet spildevand til Tilløb til Torup Bæk. 

Bassinet etableres på matrikel 17ae og 17ha Hedensted By, Hedensted med et 
volumen på 6.400 m3. Fra bassinet etableres udløb UHE2 til Tilløb til Torup Bæk. 
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Overordnet udformning af regnvandsbassinet 

Bassinet forsynes med vådvolumen på ca. 2.900 m3. Efter separatkloakering føres 
regnvand til det nye bassin fra deloplande med et samlet areal på ca. 46 ha, se 
kort 3. 

Afløbsvandføringen er sat til ca. 3,5 l/s/ha ~200 l/s. Med et bassinvolumen på ca. 
6.400 m3 vil bassinet blive overbelastet med en frekvens på ca. hvert 10. år (ref. 
Krüger, 2019-07-11, B_2). Beregningsforudsætningerne er anført i det følgende 
afsnit. 

2.2 Beregningsforudsætninger 

I de to følgende afsnit 2.3 og 2.4 specificeres regnvandsafledninger til hhv. Tilløb 
til Torup Bæk (det vestlige, øvre tilløb til Torup Bæk) og Torup Bæk (det nordligste 
stræk af Torup Bæk, opstrøms det vestlige tilløbs udløb i Torup Bæk). Aflednin-
gerne specificeres for hhv. statussituationen før separatkloakering og plansituatio-
nen efter gennemført separatkloakering og etablering af nyt regnvandsbassin. Af-
grænsning af deloplande og udledningspositioner fremgår af bilag 1 og 2 /ref. Krü-
ger, Bassinplan 2019-07-11, B_1 og B_2/, for hhv. eksisterende og planlagte for-
hold. Bemærk at de her anvendte numre på deloplande svarer til udløbsnumre på 
tegningerne, og er derfor ikke nødvendigvis i overensstemmelse med spildevands-
planens oplandsnummerering. De indregnede vandmængder er fra de nævnte bi-
lag og baseret på en historisk 30 års regnserie for Vejle renseanlæg. Dimensione-
ring af bassinet er baseret på MIKE Urban modelberegninger med følgende forud-
sætninger: 
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Parameter Anvendt værdi 
Klimafaktor 1,3 
Modelusikkerhed 1,2 
Fortætning 1,0 
Resulterende faktor 1,56 

  
Hydrologisk reduk-
tionsfaktor 

0,9 

Regnserie, Vejle 01.01.1979-
31.12.2018 

Initialtab, mm 0,6 
Sanering Hedensted Syd. Modelberegninger. Notat Krüger 2019-07-05. 

Ud fra de beregnede afledte vandmængder er der beregnet udledt mængde af or-
ganisk stof og næringssalte (Total N og Total P) ved anvendelse af SAMBA bereg-
ningsmodel. I SAMBA beregningerne er der ikke indregnet en klimafaktor, og 
vandmængderne fra MIKE Urban beregningerne er således korrigeret sådan at de 
nuværende forhold mht. afledte stofmængder kan sammenlignes proportionalt 
med de udledte mængder i plan situationen. I beregning af de afledte stofmæng-
der er der taget udgangspunkt i følgende typiske indhold i regnvand samt rense-
grader for regnvandsbassiner med vådvolumen /ref. Faktablad om dimensionering 
af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet 2012/.  

BOD:      6 mg/l, rensegrad 20 - 40 % 
Tot.-N:    2 mg/l, rensegrad 20 - 60 % 
Tot.-P: 0,3 mg/l, rensegrad 60 - 80 % 
 

Indhold af organisk stof og næringssalte i regnvandet vil reelt variere afhængigt af 
det konkrete opland, årstid, nedbørsintensiteter og varighed. Renseeffekt i våde 
bassiner vil variere med bassinvoluminer og oplandsareal, nedbørsvariation og 
dermed opholdstid i bassinet. Der er uanset disse forhold regnet med samme stof-
indhold og renseeffekter for udløb via de våde bassiner. Det indebærer en vis 
usikkerhed, men denne opvejes i vurderingerne, idet der ikke sker ændringer for 
de eksisterende bassiner i plansituationen. 

Der er ikke indregnet renseeffekt ved direkte udledninger. 

I statussituationen sker der overløb i form af spildevand opspædet med regnvand. 
I denne situation er der ikke tale om renseeffekter. Overløbsmængderne for de en-
kelte oplande er baseret på modelberegninger med MIKE Urban. Stofmængderne 
i overløbene er ligeledes beregnet individuelt for de enkelte oplande med SAMBA. 

Ved beregning af den spildevandsmængde, der indgår i overløbene, som i plansi-
tuationen overføres til renseanlægget, er det forudsat, at spildevand og regnvand 
er opblandet i forholdet 1:3. Opblandingsforholdet varierer i de enkelte situationer, 
men er for sammenlignelighed af resultaterne regnet konstant. Ledningsanlægget 
er oprindeligt dimensioneret til en belastning ved opspædningsforhold 1:5, men 
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der er efterfølgende tilsluttet flere ejendomme til systemet og sket reduktion i til-
sluttet regnvand. Derfor vurderes derfor, at et opspædningsforhold på 1:3 er mere 
realistisk for den aktuelle gennemsnitlige situation. 

Stofindholdet i spildevand er baseret på driftsjournal for Hedensted Renseanlæg 
nov. 2018 – nov. 2019 (bilag 3). 

 

2.3 Tilløb til Torup Bæk 

Status 

Tilløb til Torup Bæk tilføres regnvand fra deloplande via UHE 4, 20, 21, 23, 35 og 
PUHE samt del af UHE1, idet regnvand fra dele af dette opland ledes til både To-
rup Bæk og Tilløb til Torup Bæk. Desuden afledes overløb fra fælleskloak via UHE 
2 og UHE6. 

Det separatkloakerede oplandsareal er 167 ha med reduceret areal på 41 ha. Det 
fælleskloakerede opland er 69 ha med reduceret areal på 22 ha. 

Der afledes på årsbasis 215.439 m3 regnvand. Med den anførte regnvands-
mængde tilføres Tilløb til Torup Bæk ved lav renseeffekt af våde regnvandsbassi-
ner 1.066 kg BOD, 355 kg Tot.-N og 31 kg Tot.-P om året. 

Ved overløb udledes i alt 3.265 m3 opspædet spildevand. Med den anførte over-
løbsmængde tilføres Tilløb til Torup Bæk 164 kg BOD, 27 kg Tot.-N og 7 kg Tot.-P 
om året. 

De beregnede vand og stofmængder for de enkelte udløb fremgår af nedenstå-
ende skema 1 A og B. Beregningsforudsætninger er anført i afsnit 2.2. 
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Skema 1A: Tilløb til Torup Bæk, Status. x: Regnvand fra dele af oplandet ledes til Torup Bæk. 

 

Skema 1B: Status stofmængder Tilløb til Torup Bæk, hhv. høj og lav rensegrad i regnvandsbassiner. 
 x: Regnvand fra dele af oplandet ledes til Torup Bæk. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

    10 (35) 
 

 
 
 
 
 
 

Plan 

Tilløb til Torup Bæk tilføres regnvand fra deloplande via UHE 2, 4, 20, 21, 23, 35 
samt PUHE. Desuden del af UHE1, idet regnvand fra dele af dette opland ledes til 
både Torup Bæk og Tilløb til Torup Bæk. 

Det separatkloakerede oplandsareal er 226 ha med reduceret areal på 59 ha.  

Der udledes på årsbasis 310.947 m3 regnvand. Med den anførte regnvands-
mængde tilføres Tilløb til Torup Bæk 1.524 kg BOD, 508 kg Tot.-N og 42 kg Tot.-P 
ved lav rensegrad. 

De beregnede vand og stofmængder for de enkelte udløb fremgår af nedenstå-
ende skema. Beregningsforudsætninger er anført i afsnit 2.2. 

 
Skema 2A: Tilløb til Torup Bæk, Plan. x: Regnvand fra dele af oplandet ledes til Torup Bæk. 

 

Skema 2B: Plan stofmængder Tilløb til Torup Bæk, hhv. høj og lav rensegrad i regnvandsbassiner. 
 x: Regnvand fra dele af oplandet ledes til Torup Bæk.  
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2.4 Torup Bæk 

Status 

Torup Bæk tilføres regnvand via UHE 8, 14, 15, 22, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36  og 
38. Desuden afledes overløb fra fælleskloak via UHE  3, 7 og 8. 

Det separatkloakerede oplandsareal er 126 ha med reduceret areal på 49 ha. Det 
fælleskloakerede opland er 35 ha med reduceret areal på 10 ha. 

Der afledes på årsbasis 255.532 m3 regnvand. Med den anførte regnvands-
mængde tilføres Torup Bæks nordlige del 1.318 kg BOD, 439 kg Tot.-N og 44 kg 
Tot.-P ved lav rensegrad i regnvandsbassiner. 

Ved overløb udledes i alt 14.674 m3 opspædet spildevand. Med den anførte vand-
mængde tilføres Torup Bæk 1.263 kg BOD, 176 kg Tot.-N og 51 kg Tot.-P. 

De beregnede vand og stofmængder for de enkelte udløb fremgår af nedenstå-
ende skema 3A og B. Beregningsforudsætninger er anført i afsnit 2.2. 

 
Skema 3A: Torup Bæk nordlige del, Status.  
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Skema 3B: Status stofmængder Torup Bæk, hhv. høj og lav rensegrad i regnvandsbassiner. 
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Plan 

Torup Bæk tilføres regnvand fra deloplande via UHE 7, 8, 10, 14, 15, 22, 27, 30, 
31, 32, 33, 34 og 36. 

Det separatkloakerede oplands areal er 152 ha med et reduceret areal på 51 ha.  

Der afledes på årsbasis 301.122 m3 regnvand. Med den anførte regnvands-
mængde tilføres Torup Bæks nordlige del 1.530 kg BOD, 510 kg Tot.-N og 49 kg 
Tot.-P ved lav rensegrad i regnvandsbassiner. 

De beregnede vand og stofmængder for de enkelte udløb fremgår af nedenstå-
ende skema 4A og B. Beregningsforudsætninger er anført i afsnit 2.2. 

 
Skema 4A: Torup Bæk, Plan. 
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Skema 4B:Plan stofmængder Torup Bæk, hhv. høj og lav rensegrad i regnvandsbassiner. 
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2.5 Hedensted Renseanlæg 

 
Status 

 
Fra 2011 har Hedensted Renseanlæg tilladelse til at udlede renset spildevand til 
Rhoden Å systemet under nedenstående kravværdier. Der udledes renset spilde-
vand fra op til 45.000 PE. 
 

 

 

 
Udledningstilladelse for Hedensted Renseanlæg, 2011. 
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I perioden 13. november 2018 til 13. november 2019 blev der udledt i alt 3.026.752 
m3, svarende til 8.270 m3/døgn, jf. bilag 3 /ref. Hedensted Spildevand, driftsjournal 
pr. 13. nov. 2019/. Der blev udledt 5.043 kg COD (svarende til ca. 2.522 kg BOD), 
633 kg Tot.-N og 133,5 kg Tot.-P i samme periode. På indløbssiden er der registre-
ret et gennemsnitligt indhold af COD på 643 mg/l, Tot.-N på 40 mg/l og Tot.-P på 7 
mg/l. Indholdet af kvælstof og fosfor er således lavere end de tilsvarende nøgletal 
for renseanlæg, mens indholdet af COD er lidt højere, jf. Tabel 1. 
 
På renseanlægget er der opnået rensegrader som anført i nedenstående tabel, jf. 
driftsjournalen for Hedensted Renseanlæg (HE RA).  
 
Tabel 1: Hedensted Renseanlæg. Driftsjournal 13. november 2019 og MST-nøgletal for almindelige spil-
devandsparametre. 

Parameter 

mg/l 

HE RA  

Indløb 

HE RA  

Udløb 

Rensegrad    

% 

Nøgletal 

Indløb 

Nøgletal 

Udløb 

COD 643 24 94,3 630 47 
BI5 (BOD)    300 9,5 
Tot.-N 40 2,9 92,2 53 9,8 
Tot.-P 7 0,44 93,0 11 1,8 

Nøgletal: Ref. Opdatering af nøgletal for miljøfarlige stoffer i spildevand fra renseanlæg. Miljøministeriet 
2014. 
 

 
Udledningstilladelse for Hedensted Renseanlæg, 2011. 
 
Ved hydraulisk overbelastning af spildevandssystemet sker der overløb fra spare-
bassin ved Hestehaven til Rhoden Å. Der foreligger ikke data, idet der i en periode 
har været en defekt måler. I modsætning til tidligere sker der ikke overløb til 
Skrædderskov Bæk. Hedensted Spildevand oplyser, at udløbet for renseanlægget 
sker til Skrædderskov Bæk. 
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Plan 

Ved gennemførelse af separatkloakering i oplande vest for Torup Bæk og nord for 
Tilløb til Torup Bæk, jf. bilag 2, ændres den tilførte spildevandsmængde til rense-
anlægget, idet der ikke vil ske regnbetingede overløb af opspædet spildevand til 
Tilløb til Torup Bæk og til Torup Bæk. Beregningsmæssigt udgjorde den samlede 
mængde spildevand i overløbene 4.485  m3/år, svarende til  25% (ved estimeret 
opspædningsgrad 1:3) af det samlede overløb til Tilløb til Torup Bæk og Torup 
Bæk på 17.939 m3/år.  Før renseanlægget forekommer der aflastninger ved Heste-
haven til Rhoden Å. I plansituationen forudsættes disse aflastninger at blive redu-
ceret, idet belastningen med regnvand fra de ovennævnte oplande reduceres som 
følge af separatkloakering.  Renseanlægget tilføres derfor yderligere 4.485 m3 spil-
devand pr. år, hvor stofmængden i spildevand fra oplandene ved Tilløb til Torup 
Bæk og Torup Bæk beregnes ud fra Miljøministeriets nøgletal for almindelige spil-
devandsparametre og indløbsdata iht. driftsjournalen for Hedensted Renseanlæg, 
jf. Tabel 1 og bilag 3.  
 
Ved udledning fra renseanlægget beregnes de udledte stofmængder som følge af 
den ekstra tilførsel af spildevand på baggrund af de aktuelle rensegrader for BOD, 
Tot.-N og Tot.-P, jf. Hedensted Renseanlægs driftsjournal 13. november 2019, - se 
Tabel 1. 
 
Belastning af renseanlægget vil reduceres med den regnvandsmængde der frem-
over afledes lokalt, dvs. den øgede mængde regnvand, der afledes via udløbsbyg-
værker til Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk. I statussituationen renses denne 
mængde regnvand på renseanlægget, mens det i plansituationen renses ved en 
lavere rensegrad i de våde regnvandsbassiner, jf. afsnit 2.2 og skema 1B – 4B. 
 
Belastningen af renseanlægget ændres derved og indregnes renseeffekten på hhv. 
renseanlægget og konservativt lave rensegrader for de våde regnvandsbassiner 
fås samlet de ændrede belastninger af de enkelte recipienter og renseanlægget 
som anført i Tabel 2. 
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Tabel 2. Ændrede belastninger af recipienter og Hedensted Renseanlæg (HE RA) ved separatkloake-
ring samt etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken. Stofmængder er baseret på lave rensegra-
der iht. Faktablad om dimensionering af  våde regnvandsbassiner, AU 2012. 

 

*: Belastningen med spildevand fra Præstemarken (PM) øges idet spildevand der går til overløb i vand-
løbet vil i plansituationen føres til renseanlægget. 25% af overløbsmængden ved Torup Bæk og Tilløb til 
Torup Bæk er regnet som spildevand og stofmængden i dette spildevand er beregnet ud fra nøgletal. 
Den anførte afvigelse angiver forskellen mellem beregning ud fra nøgletal og beregning ud fra SAMBA. 
**:Ved beregning af stofmængder ved udledning fra HE RA er aktuel rensegrad for hhv. BOD (94%), 
Tot.-N (92%) og Tot.-P (93%) på HE RA anvendt (2018-2019). Den samlede stofbalance er udført for et 
punkt i Rhoden Å nedstrøms udløb fra renseanlægget.  
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I beregning af de særskilte stofbidrag for hhv. spildevand og regnvand i overløb, er 
der taget udgangspunkt i den samlede overløbsmængde, og derefter anvendt hhv. 
nøgletal for regnvand og indløbsdata for spildevand til renseanlægget ved op-
spædningsgrad 1:3. De beregnede stofmængder er herefter sammenholdt med de 
modelberegnede stofbidrag til hhv. Torup Bæk og Tilløb til Torup Bæk. Det fremgår 
at der er en rimelig overensstemmelse med de beregnede data ud fra Samba be-
regningerne og ud fra nøgletallene. Afvigelsen for kvælstof er ca. 25 % og for fosfor 
under 10 %. 
 
Den volumenmæssige belastning af renseanlægget reduceres som følge af sepa-
ratkloakeringen. Reduktionen er dog minimal set i forhold til den samlede udled-
ning fra renseanlægget, som udgør i størrelsesordenen 2,5 – 3 mio. m3 om året. 
Belastningen med organisk stof og fosfor øges som følge af at spildevand, der i ek-
sisterende situation går i overløb fremadrettet føres til renseanlægget. Belastnin-
gen af renseanlægget med kvælstof vurderes at være uændret eller minimalt øget 
som følge af forholdet mellem indholdet i hhv. urenset regnvand og spildevand. 
 
Den samlede stofbalance for Rhoden Å inkl. Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk in-
debærer en reduceret belastning med organisk stof og fosfor og en lille forøgelse 
af kvælstofbelastningen. Det skal dog bemærkes at forøgelsen ligger indenfor usik-
kerhed ved beregningsmetoden. 
 
Påvirkningen af de enkelte recipienter som følge af de ændrede afløb for regnvand 
vurderes i de følgende afsnit. 
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3 PÅVIRKNING AF RECIPIENTER 

Hedensted sydøstlige del afstrømmer til Vejle Fjord via Torup Bæk og Rhoden Å. 
Vandløbssystemet indgår i Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland. 

 
Udsnit af Hovedvandopland 1.11 Lillebælt og (del af) Jylland. Rhoden Å vandløbssystem. Rhoden Å, 
angivet med grøn signatur, har udløb i Vejle Fjord. Placering af regnvandsbassin med udløb til Tilløb til 
Torup Bæk ved Præstemarken i Hedensted er markeret med blå cirkel, Hedensted Renseanlæg med 
rød cirkel, overløb ved Hestehaven med rød pil. Hovedvandskel til Hovedvandopland Horsens Fjord 
(1.9) er angivet med  fed blå linje. Miljøstyrelsens MiljøGis 2019. 

Vandområdeplan 2015-2021 fastlægger miljømålet for vandløb til en god økolo-

gisk tilstand. Ved bedømmelse af den økologiske tilstand i vandløb anvendes i 
regi af vandplanerne og vandområdeplanerne en skala som angiver ukendt, dårlig, 
ringe, moderat, god og høj tilstandsklasse. I bedømmelse af vandløbets samlede 
tilstand indgår følgende 3 kvalitetsparametre: Fysiske forhold, Kemiske forhold og 
Økologiske forhold. De økologiske forhold vurderes ud fra 3 separate kvalitetsele-
menter: Forekomst af fisk, makrofytter (vandplanter) og bundlevende invertebrater 
(DVFI, vandløbsinsekter). 

Den samlede økologiske tilstand i Torup Bæk og Tilløb til Torup Bæk er moderat 
økologisk tilstand og  målsætningen for vandløbet god økologisk tilstand iht. vand-
områdeplanen er således ikke opfyldt, jf. Miljøstyrelsens Webgis februar 2020, 
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(Vandområdeplan 2015 – 2021). Tilstanden i Rhoden Å er i henhold til den gæl-
dende vandområdeplan moderat økologisk tilstand på en strækning ved tilløbet af 
Torup Bæk og ved renseanlægget. En kort strækning ved Røde Mølle har høj 

økologisk tilstand, jf. nedenstående Kort 4. 

 
Kort 4A: Økologisk tilstand mht. smådyr (DVFI). Miljøstyrelsens Webgis november 2019 (Vandområde-
plan 2015 – 2021). Regnvandsbassin blå cirkel, overløb ved Hestehaven rød pil og renseanlæg rød 
cirkel. 
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For den kommende planperiode foreligger der en basisanalyse for målsætning og 
tilstand i vandløbene, Miljøstyrelsens Webgis, VRD-basis 2019. Målsætningen for 
vandløbene er her fortsat god økologisk tilstand. Den samlede økologiske tilstand i 
vandløbene er klassificeret som moderat økologisk tilstand som følge af parame-
teren forekomst af fisk i vandløb. 

Mht. parameteren smådyr (DVFI) er tilstanden i Torup Bæk inkl. tilløb og stræknin-
gen i Rhoden Å nedstrøms Hestehaven forbedret fra moderat økologisk tilstand til 
god økologisk tilstand, jf. Kort 4A og Kort 4B.  

Tilstanden mht. smådyr i Skrædderskov Bæk ved Hedensted Renseanlæg er om-
klassificeret fra ukendt tilstand til ringe økologisk tilstand. 

 
Kort 4B: Økologisk tilstand mht. smådyr (DVFI). Miljøstyrelsens Webgis februar 2020 (Vandområdeplan 
basisanalyse 2019). Regnvandsbassin blå cirkel og Hedensted Renseanlæg rød cirkel. 
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3.1 Torup Bæk 

Tilløb til Torup Bæk udløber i Torup Bæk. Tilløbet og Torup Bæk er beskyttede 
vandløb iht. Naturbeskyttelsesloven. I Vandområdeplanen er vandløbet karakteri-
seret som et lille vandløb af ikke-blødbundstypen. 

Hydraulisk påvirkning  

Vandløbets medianminimumvandføring er oplyst til 5 l/s. Baseret på data fra Rho-
den Å vandløbssystem estimeres følgende karakteristiske afstrømninger for Torup 
Bæk: 

 
Vandplanernes retningslinje for udledning af overfladevand angiver, at hvor der er 
risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangs-
punkt reduceres til 1  l/s pr. ha (totalt areal), svarende til skønnet naturlig afstrøm-
ning fra et ubefæstet areal.  

Udledning fra det nye regnvandsbassin er beregnet til 200 l/s for et opland på 46 
ha, svarende til 4,35 l/s/ha. Afledning fra det planlagte bassin vil dermed kunne 
give anledning til risiko for en hydraulisk påvirkning af Tilløb til Torup Å. 

Udledningen fra regnvandsbassinnet vil ske via udløb UHE2 og vil øges med 
74.088 m3/år, fra 3.184 m3/år i overløb til 77.272 m3 regnvand pr. år (se skema 1A 
og 2A). 

Koordineret med separatkloakering af oplandet til regnvandsbassinet kan der blive 
behov for justering af oplandsgrænserne mellem de eksisterende udløb og det nye 
regnvandsbassin. Hvis oplandet til UHE6 separatkloakeres og regnvand herfra til-
føres UHE4 og oplandet hertil justeres kan det samlet indebære, at udledningen 
fra udløb UHE4 øges med 18.236 m3/år, fra 129.373 m3/år til 147.609 m3/år (se 
skema 1A og 2A). 

Den samlede øgede udledning til Tilløb til Torup Bæk vil derfor kunne blive i stør-
relsesordenen 92.324 m3/år, hvis de nævnte tiltag gennemføres. 

Tilsvarende vil der for Torup Bæk (nordlige tilløb) kunne ske en øget tilførsel af 
regnvand ved separatkloakering og nedlæggelse af overløbsbygværker (UHE3, 
UHE7 og UHE8 – se skema 3A). Udledningen fra oplandene til de nævnte over-
løbsbygværker til Torup Bæk vil derved kunne øges med 68.123 m3/år, fra 14.674 
m3 i overløb pr. år til 82.797 m3 regnvand pr. år (se skema 3A og 4A). 

l/sek 
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Den samlede øgede udledning til Torup Bæk nedstrøms Tilløb til Torup Bæk vil 
derved kunne blive i størrelsesordenen 160.447 m3/år. I modelberegningerne er 
der indregnet en reduktion af de samlede oplandsarealer fra status til plansituatio-
nen på 19 ha med et reduceret areal på 12 ha, som evt. kan overgå til oplande 
med nedsivning af regnvand. Indregnes dette vil den samlede ændrede udledning 
til Torup Bæk (30.916 m3/år) og Tilløb til Torup Bæk (92.243 m3/år) være i størrel-
sesordenen 123.159 m3/år, jf. Tabel 2. 

På baggrund af en nærmere robusthedsanalyse for vandløbet vil det kunne fast-
lægges om der reelt er behov for yderligere forsinkelse af regnvand, og dermed 
behov for at vurdere muligheder for at reducere den potentielle negative hydrauli-
ske påvirkning. 

Mulige tiltag for at reducere den hydrauliske påvirkning er eksempelvis øget bas-
sinkapacitet og neddrosling af udløb, tilbageholdelse af regnvand opstrøms i op-
landet, etablering af nedsivning i oplandet, tilpasning af vandløbsprofil, herunder 
dobbeltprofil og evt. udlægning af lavtliggende arealer langs vandløbet til periode-
vis kontrolleret opstuvning samt tilbagetrukket udledning fra regnvandsbassinnet, 
sådan at vandet efter passage af bassinet kan strømme ud på terrænet mellem 
bassin og vandløb, og derfra ud i vandløbet. Herved opnås både en tilbagehol-
delse og yderligere rensning samt spredning i udstrømningen til vandløbet. 

 

 
Tilløb til Torup Bæk nedstrøms udløb UHE02 
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Kort 5: Oversigt over udledning af regnvand til Torup Bæk og tilløb hertil. Arealinformation 2019. 

 

Organisk stof 

Ved udledning af regnvand tilføres vandløbet organisk stof i begrænset omfang. I 
beregning af belastninger af recipienter er der taget udgangspunkt i et indhold af 
BOD på 6 mg/l. Den vejledende kravværdi for vandløbsvand er 1,8 mg/l, jf. Vand-
plan 2009 - 2015, bilag 7, hvis der skal opnås en god økologisk tilstand mht. DVFI. 

Regnvandsbassinet er dimensioneret med et vådvolumen på 2.900 m3 for et redu-
ceret opland på 15 ha, svarende til 193 m3 pr. ha reduceret opland. Der forudsæt-
tes derfor en rensegrad i bassinet svarende til 20 % for BOD (jf. /ref. Faktablad om 
dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet 2012/) og en BOD 
koncentration i udledt regnvand på ca. 4,8 mg/l. 

Tilløb til Torup Bæk må forventes væsentligt kumulativt påvirket af regnbetingede 
udløb fra øvrige oplande, jf. Kort 5 og skema 1A. Vandføringen er relativt lille i for-
hold til udledning af regnvand og der kan derfor kun forventes en begrænset for-
tynding af koncentrationen i den øvre del af vandløbet. Det samme gør sig gæl-
dende for Torup Bæk. 

Udledningen fra regnvandsbassinet ved Præstemarken vurderes dog ikke at for-
ringe tilløbets tilstand væsentligt idet den øgede tilførsel af organisk stof kun er 
212 kg på årsbasis og det vurderes, at de fysiske forhold i vandløbet er relativt 
gode (DFI ca. 0,8) med hensyn til substrat og gradient på den øvre del af tilløbet 
nedstrøms udledningspositionen. Samtidig vil den direkte påvirkning med opspæ-
det spildevand ophøre, og de hygiejniske forhold vil derfor forbedres tydeligt. 

Hvis der som led i separatkloakering i øvrige oplande med overløb/udledning til 
Tilløb til Torup Bæk som anført for UHE4 og UHE6, se skema 1A og 2A, vil dette 
kunne indebære en yderligere tilførsel af organisk stof på ca. 83 kg pr. år (skema 
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1B og 2B). Samlet øget tilførsel til Tilløb til Torup Bæk vil derved kunne udgøre ca. 
294 kg BOD på årsbasis, jf. Tabel 2. 

For Torup Bæks øvre, nordlige løb vil en væsentlig overløbsmængde med opspæ-
det spildevand ophøre, hvis der gennemføres separatkloakering, mens belastnin-
gen af regnvandsudledninger øges som anført i tabel 2. Belastningen med orga-
nisk stof vil kunne reduceres med 1.051 kg BOD på årsbasis. Det vurderes derfor, 
at disse tiltag vil kunne indebære en positiv påvirkning af Torup Bæks nordlige løb 
mht. belastning med organisk stof og muliggøre en forbedring af tilstanden. Dog vil 
der også her kunne opstå hydrauliske problemer ved kraftige regnhændelser, hvor 
der afledes fra samtlige udløb samtidig. 

Hvis der gennemføres separatkloakering i alle oplandene og etableres et regn-
vandsbassin ved Præstemarken vil belastningen med organisk stof af Torup Bæk 
nedstrøms Tilløb til Torup Bæk reduceres samlet med ca. 757 kg BOD pr. år. 

Metaller 

Indholdet af metaller i afledt regnvand skal opfylde de gældende miljøkvalitets-
krav. For kobber og zink er der iht. Faktablad om dimensionering af våde regn-
vandsbassiner, Aalborg Universitet 2012, tale om typiske koncentrationer af totalt 
indhold på hhv. 15 og 100 mg/l. Miljøkvalitetskravene er fastsat for indhold af op-
løst metal, og derfor er der i det følgende anvendt data fra regnearket DHI Regn-
kvalitet v. 1.3, som er baseret på målinger af filtreret regnvand fra en række for-
skellige oplandstyper. 

Nedenstående er koncentration af metaller ved en fortyndingsfaktor på 1 beregnet 
med DHI Regnkvalitet v. 1.3 for et opland med boliger og mindre veje. Der er ikke 
indregnet rensning i regnvandsbassin. 
Tabel 3: koncentration af metaller i vandløbet ved en fortyndingsfaktor på 1 beregnet med DHI Regn-
kvalitet v. 1.3 

Stof Koncentration µg/l Miljøkvalitetskrav µg/l 

Zink (filt.) 11 7,8 

Kobber (filt.) 3,5 1 

Bly (filt.) 0,16 1,2 

DHI RegnKvalitet v. 1.3. Beregnet koncentration i regnvand for et opland med veje og boligområder. 
Uden rensning og fortyndingsfaktor 1.  
 

Ved en lav rensegrad på 40 % for zink (jf. /ref. Faktablad om dimensionering af 
våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet 2012/) vil koncentrationen i regn-
vand udledt via vådt bassin være ca. 6,6 µg/l og det generelle miljøkvalitetskrav 
for zink på 7,8 µg/l kan forventes opfyldt. 

Ved en lav rensegrad på 60 % for kobber (jf. /ref. Faktablad om dimensionering af 
våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet 2012/) vil koncentrationen i udledt 
regnvand være ca. 1,4 µg/l og det generelle miljøkvalitetskrav for kobber på 1 µg/l 
kan ikke umiddelbart forventes opfyldt. 



 
 
 
 
 
 
 

    27 (35) 
 

 
 
 
 
 
 

For kobber og zink er det imidlertid fastlagt, at det er den biotilgængelige koncen-
tration af stoffet, der skal opfylde kravet. DHI har for Miljøstyrelsen foretaget en 
vurdering af den biotilgængelige fraktion af udvalgte metaller. Som anført i Bioava-
ilability modelling of three metals in Danish freshwater systems, DHI 2014, estime-
res for danske vandløb en PNEClokal (predicted no effect concentration) for kob-
ber og zink på hhv. over 10 og 25 μg/l for 80% af vandløbene. På denne baggrund 
vurderes udledningen af kobber og zink ikke at give anledning til overskridelse af 
kravet. 

Ligeledes vurderes, at udledningen af regnvand ikke vil give anledning til overskri-
delse af miljøkvalitetskrav for bly, idet den beregnede koncentration er lavere end 
miljøkvalitetskravet for bly, jf. Tabel 3. 

3.2 Rhoden Å og Skrædderskov Bæk 

Etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken og gennemførelse af separat-
kloakering vil indebære, at mængden af overløb reduceres, jf. Tabel 2, og påvirk-
ningen med opspædet spildevand forventes at ophøre. 

For vandløbet Rhoden Å nedstrøms udløbet af renseanlægget reduceres den 
samlede belastning med organisk stof, jf. Tabel 2. Årsagen til dette er primært op-
hør af overløb med urenset regn- og spildevand, men modvirkes til dels ved at 
regnvand fremover ikke renses på renseanlægget, men til en vis grad renses via 
de våde bassiner før udløb, hvor der alt andet lige er en lavere renseeffekt end på 
renseanlægget.  

Den samlede reducerede belastning af Rhoden Å vil beregningsmæssigt udgøre 
636 kg organisk stof og op til 36 kg Tot.-P, mens belastningen med kvælstof be-
regningsmæssigt øges lidt, 49 kg Tot.-N. I denne opgørelse er indregnet tiltag 
med separatkloakering og nedsivning af regnvand i deloplande. 

Ved etablering af regnvandsbassinnet ved Præstemarken og separatkloakering i 
oplandet hertil set isoleret, dvs. uden gennemførelse af separatkloakering i de øv-
rige oplande, vil påvirkningen af vandløbssystemet indebære en øget udledning 
fra UHE2 af organisk stof på 212 kg/år samt 98 kg Tot.-N og 2 kg Tot.-P pr. år. 
Denne øgede udledning vil dog delvist modvirkes eller neutraliseres, dels ud fra 
en forventning om en mindre reduktion i overløbsmængden fra udligningsbassinet 
ved Hestehaven, dels ved en reduceret udledning fra renseanlægget svarende til 
den mængde regnvand, der fremover udledes fra regnvandsbassinet og dels ved 
en forbedret rensning af det sanitære spildevand, der i statussituationen udledes 
urenset i forbindelse med overløb ved UHE2. 

Der foreligger ikke pålidelige målinger af overløbsmængden ved Hestehaven. Ud-
ligningsbassinet modtager spildevand og opspædet spildevand fra andre dele af 
Hedensted end oplandene ved Tilløb til Torup Bæk og på det foreliggende grund-
lag kan en retvisende opgørelse af en mindre reduktion i den tilførte regnvands-
mængde med spildevandet til udligningsbassinet ikke udføres. 

Det er oplyst, at udledning fra Hedensted Renseanlæg sker til Skrædderskov 
Bæk, som har udløb i Rhoden Å. Skrædderskov Bæk er et §3 beskyttet vandløb 
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som er målsat til god økologisk tilstand. Ved etablering af regnvandsbassinet ved 
Præstemarken udledes beregningsmæssigt 74.088 m3 regnvand pr. år til Tilløb til 
Torup Bæk. Belastningen af Hedensted Renseanlæg, og dermed udledningen fra 
renseanlægget, vil reduceres tilsvarende. Renseanlægget har tilladelse til at ud-
lede op til 2.664.500 m3/år (tørvejrsmængde). Vandføringen i Skrædderskov Bæk, 
som er et lille vandløb, er derfor helt domineret af udledningen fra renseanlægget. 
Den reducerede tilførsel af regnvand, som udgør ca. 2,3 % af den tilladte udled-
ning, vurderes ikke at kunne indebære en væsentlig påvirkning af tilstanden i bæk-
ken. Indregnes separatkloakering af øvrige oplande ved den øvre del af Torup 
Bæk og korrigeres for den ekstra mængde spildevand, der tilføres renseanlægget, 
vil den samlede reducerede tilførsel af vand til renseanlægget/Skrædderskov Bæk 
udgøre ca. 136.613 m3/år, jf. Tabel 2, svarende til ca. 5% af den tilladte udledning 
på årsbasis. Belastningen af Skrædderskov Bæk med organisk stof øges med 41 
kg på årsbasis. 

Det vurderes samlet, at etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken og evt. 
gennemførelse af yderligere separatkloakering i oplande herved ikke vil indebære 
en væsentlig påvirkning af Skrædderskov Bæk mht. vandføring og belastning med 
organisk stof set i lyset af den tilladte udledning fra Hedensted Renseanlæg. Til-
standen i Skrædderskov Bæk er moderat økologisk tilstand. 

Det vurderes ligeledes samlet, at etablering af regnvandsbassin ved Præstemar-
ken og evt. gennemførelse af yderligere separatkloakering i oplande herved ikke 
vil indebære en væsentlig negativ påvirkning af Rhoden Å set i lyset af de relativ 
små ændringer i den årlige belastning med organisk stof. 

Tilstanden i Rhoden Å er iht. seneste viden, jf. basisanalysen 2019, god – høj  

økologisk tilstand, dog moderat økologisk tilstand på en delstrækning, se kort 4B.  

Den samlede reducerede belastning med organisk stof ved gennemførelse af se-
paratkloakering vurderes dog i begrænset omfang at kunne medvirke til at for-
bedre tilstanden i Rhoden Å nedstrøms tilløbet fra Torup Bæk og fra renseanlæg-
get via Skrædderskov Bæk. 
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3.3 Vejle Fjord og habitatnatur 

Før udløbet i Vejle Fjord løber Rhoden Å gennem habitatområde 67, Skove langs 
nordsiden af Vejle Fjord. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er vist neden-
for.

 
På udpegningsgrundlaget er anført Vandløb (3260), Tidvis våd eng (6410) samt 
Bæklampret (1096) og for fuglebeskyttelsesområde nr. 45 Isfugl (Y), som ville 
kunne påvirkes indirekte, hvis tilstanden af Rhoden Å blev ændret væsentligt. 

Idet den hydrauliske belastning af Rhoden Å nedstrøms Skrædderskov Bæk ikke 
ændres som følge af projektet, og belastningen af Rhoden Å med organisk stofre-
duceres, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke habitatområdetnegativt, herun-
der arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 

Vejle Fjord er i Vandområdeplan 1.11 målsat til god økologisk tilstand. Rhoden Å 
udløber i den ydre del af Vejle Fjord, og tilstanden i vandområdet er dårlig økolo-

gisk tilstand mht. ålegræs. Det er primært tilførslen af næringssalte, der har betyd-
ning for ålegræs udbredelsesdybde. 

Hvis der kun gennemføres etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken, og 
effekten af de øvrige mulige tiltag ikke indregnes, vil belastningen med kvælstof 
isoleret set øges med ca. 98 kg Tot.-N på årsbasis.  

Sammenholdes den samlede ændrede belastning med kvælstof, som udgør ca. 
49 kg/år, jf. Tabel 2, med den samlede belastning af Ydre Vejle Fjord er påvirknin-
gen dog helt ubetydelig, jf. nedenstående oversigt, der viser en årlig belastning på 
i størrelsesordenen 1.032 ton/år for Vejle Fjord. 
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Vandområdeplan 2015 – 2021. Belastningsopgørelse. 

4 PÅVIRKNING AF §3 NATUR OG ARTER 

4.1 §3 Natur 

I tilknytning til Torup Bæk findes en række områder der er beskyttet iht. Naturbe-
skyttelseslovens §3, jf. Kort 6 og 7. 

Nedstrøms planlagt udløb fra regnvandsbassinet findes engarealer langs med og 
mosearealer i umiddelbar tilknytning til Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk. 
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Kort 6: §3 beskyttet natur ved øvre del af Tilløb til Torup Bæk. Regnvandsbassin er vist med blå cirkel. 
Signaturer: Eng grøn, Mose brun, Overdrev gul og Sø blå skravering og vandløb blå stiplet linje. 

 
§3 beskyttet eng (1) ved øvre del af Tilløb til Torup Bæk, jf. kort 7.  

Som følge af terrænforholdene, jf. ovenstående og nedenstående foto, vil det kun 
være naturarealerne i området ved udløbet af Tilløb til Torup Bæk i Torup Bæk 
som vil kunne påvirkes, mens engarealerne langs selve tilløbet kun vil kunne på-
virkes i den helt ånære bræmme.  
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Mose og overdrev (3 og 4) ved Tilløb til Torup Bæk, jf. kort 7. 

Naturarealerne har moderate HNV score (High Natur Value, skala 1 – 15, høj er 
bedst) på 4 – 6, dog har en mose og overdrevet en score på hhv. 7 og 8. 

Hedensted Kommune har registreret naturtilstanden (I – IV, lavest er bedst) som 
anført i nedenstående Tabel 4. Områderne er beskrevet fra vest mod øst. 
Tabel 4: §3 beskyttet natur lang Tilløb til Torup Bæk. Numre henviser til Kort 7 og foto.  

Naturtype Natur-
tilstand 

H
N
V 

Tilstand og trusler Indsats 

1: Fersk eng III 6 Domineret af græsser 
Trusler: 
Tilgroning med buske, ligesom resten af 
strækningen langs Torup Bæk 

Rydning af pil 
på de våde 
arealer og 
slåen og tjørn 
på de tørre 

2: Eng  4 Domineret af græsser og stauder  

3: Mose - kær II 7 Sphagnum- og/el mosrig bund (p1): 2) 
spredt/rudimentært  
Vegetation domineret af bredbl. urter og 
halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet  
Trykvandspåvirket bund (p3): 3) ud-
bredt/veludviklet  
Fugtige, artsrige kratpartier (p4): 2) 
spredt/rudimentært 

Trusler: Tilgroning med pil og indkapsling 
af slåen, så dyrene holder op med at 
græsse arealet. 

Rydning af 
vedplanter, 
især slåen 
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4: Overdrev I 8 Urterig vegetation med mange rosetplan-
ter (p2): 3) udbredt/veludviklet  
Stejle uopdyrkelige skrænter, evt. m. få-
restier (p3): 3) udbredt/veludviklet  
Nedbidte træer og buske med fodpose 
(p4): 3) udbredt/veludviklet  

Trusler: Tilgroning med slåen 

Rydning af 
slåen 

5: Mose  5   

6: Mose IV 5 Ensartede bestande af tagrør el. a. høje 
græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet 
Ensartede bestande af høje næringskræ-
vende stauder (n2): 2) spredt/rudimen-
tært. Jævn, kulturpåvirket bund uden ter-
rænvariationer (n3): 3) udbredt/veludvik-
let 

Pleje ikke mulig 
eller særligt på-
krævet 

7: Mose IV 5 Ensartede bestande af tagrør el. a. høje 
græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet  
Ensartede bestande af høje næringskræ-
vende stauder (n2): 2) spredt/rudimen-
tært. Jævn, kulturpåvirket bund uden ter-
rænvariationer (n3): 3) udbredt/veludvik-
let  

 

8: Eng III 6 Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudi-
mentært  
Vegetation domineret af bredbl. urter og 
halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet  
Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) ud-
bredt/veludviklet  
Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke 
tilstede  

Trusler: Ingen 

Afgræsses 
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Kort 7: §3 beskyttet natur nedstrøms regnvandsbassin ved Tilløb til Torup Bæk. Signaturer: Eng grøn, 
Mose brun, Overdrev gul og Sø blå skravering. Numre henviser til Tabel 4 og foto. 

 
§3 beskyttet mose (5 og 6) i baggrunden ved udløb af Tilløb til Torup Bæk i Torup Bæk 

Ud fra de karakteriserede naturtyper og terrænforholdene vurderes at udledningen 
fra regnvandsbassinet ikke væsentligt vil påvirke eng og overdrev. Truslerne er 
her primært tilgroning. 

Moseområderne kan ved høje vandstande i åen blive påvirket af regnvand og der-
ved næringsstoftilførsel. Den vestligste mose (nr 3, jf. kort 7) har en høj naturtil-
stand med forekomst af Sphagnum- og/el mosrig bund. Vegetation er domineret af 



 
 
 
 
 
 
 

    35 (35) 
 

 
 
 
 
 
 

bredbladede urter og halvgræsser med forekomst af fugtige, artsrige kratpartier. I 
området er registreret  udbredt/veludviklet trykvandspåvirket bund hvilket indike-
rer, at der er et grundvandstryk over terræn. Det betyder, at området hydrologisk 
primært er betinget af trykvandet. 

Samlet vurderes, at udledning af regnvand via vådt regnvandsbassin til Tilløb til 
Torup Bæk ikke vil indebære en væsentlig negativ påvirkning af moseområderne 
nedstrøms udløbet i form af øget næringsstoftilførsel ind i områderne ved høje 
vandstande. Det vurderes at tilstanden i naturområderne primært vil afhænge af 
pleje af de vandløbsnære arealer i form af afgræsning og rydning af pil mv. Det 
vurderes derfor, at udledningen ikke vil ændre tilstanden i de beskyttede naturom-
råder. 

4.2 Arter 

Der er ikke registreret forekomst af Rødlistede arter, Bilag II og Bilag IV arter i 
nærområdet, ref. Naturdata.miljoeportal.dk. 

Nedstrøms sammenløbet af Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk er der registreret 
en bestand af butsnudet frø. Det vurderes, at udledningen af regnvand til Torup 
Bæk og Tilløb til Torup Bæk ikke vil påvirke bestanden af butsnudet frø negativt. 
Arten er knyttet til våde biotoper, og den øgede udledning af regnvand til vandlø-
bet vurderes derfor ikke at forringe dens levested i området. 

 

5 BILAG 

 

Bilag 1: Bassinplan eksisterende forhold. Krüger 2019-07-11, B_1 
Bilag 2: Bassinplan, planforhold. Krüger 2019-07-11, B_2 
Bilag 3: Driftsjournal Hedensted Renseanlæg 18.nov. 2018 – 18. nov. 2019 
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Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser 

Screening af: Lokalplan nr. 1134 for regnvandsbassin ved Præstemarken og Kommuneplantillæg nr. 16 

Kort beskrivelse af planen:

Hedensted Spildevand har udarbejdet en overordnet saneringsplan for fælleskloakken i Hedensted. Arealet ved 
Præstemarken indgår til forsinkelse af vand. Hedensted Spildevand har anmodet kommunen om at udarbejde en lokalplan, 
der muliggør at ”Præstemarken 2G” kan eksproprieres, så den kan anvendes til placering af et kommende 
regnvandsbassin.
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Arealet er delvist omfattet af lokalplan nr. 95 Boligområde - Hedensted, der udlægger arealet til boligformål. Men da det er 
et af de få arealer, hvor det vil være muligt at etablere et bassin til forsinkelse af regnvand i forbindelse med kommende 
kloakseparering af fælleskloakken i Hedensted by, er det derfor vigtigt for Hedensted Spildevand, at arealet ikke 
bebygges. 
 
Området omfatter de 2 matrikler 17ae og 17ha Hedensted By, Hedensted. De ligger inden for kommuneplanrammerne 
5.B.32 og 5.R.22. For den kommende lokalplanområde udarbejdes der kommuneplantillæg for et teknisk anlæg.
 
Bassinet vil opleves som en del af et rekreativt område.

Planlægningsgrundlag

Zonestatus:

Nuværende zonestatus: matrikel 17ae ligger i landzone og matrikel 17ha ligger i byzone.

Fremtidig zonestatus: byzone.

Gældende lokalplan:

Matrikel 17ha er omfattet af Lokalplan nr. 95, Hedensted Kommune. Den giver mulighed for at udstykke 4 grunde til åben-
lav bebyggelse. Den sydlige del af lokalplanområdet er udlagt til rekreativt område. Lokalplan 95 aflyses for den del, der 
omfattes af den kommende lokalplan.

Gældende kommuneplan:

Det kommende lokalplanområde er omfattet af kommuneplanramme 5.B32 Toruplunde, der er et boligområde og 
kommuneplanramme 5.R.22 rekreativt område ved Golfbanen. Der udarbejdes derfor et kommuneplantillæg for et teknisk 
anlæg, i dette tilfælde et regnvandsbassin. I følge kommuneplanens retningslinjer skal regnvandsbassiner tilpasses 
omgivelserne og udformes som et rekreativt element.

Gældende Spildevandplan:

Del af matrikel nr. 17ha Hedensted By, Hedensted er udlagt som planlagt spildevandskloakeret i kloakopland HE62. Den 
sydligste del af matriklen er langs det vestlige og sydlige skel af matrikel 17ae Hedensted By, Hedensted, ligesom matrikel 
17ae Hedensted By, Hedensted, beliggende uden for kloakopland omfattet af Spildevandsplan 2015-2020. 
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0 – Alternativet

At delområde A i lokalplan 95 kan udstykkes og bebygges med 4 åben lave boliger og resten af arealet vil ligge som et 
rekreativt område som nu. 

Retsgrundlag for beslutning vedrørende miljøvurdering 

Vurdering i forhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 
25/10/2018).
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(Afkryds i de relevante kasser med JA/NEJ, og udfyld bilag- og punktnummer)

Ja

Kan planen medføre en 
væsentlig påvirkning af 
miljøet (§ 8, stk. 1, nr. 3 og 
§ 8, stk. 2)? Brug tabellen 
nedenunder.

Er der tale om et mindre 
område på lokalt plan eller 
små ændringer i planen 
(§ 8, stk. 2, nr. 1)?

X

Nej

 Nej

Ingen screening (§ 2, stk. 1)

Planen er ikke omfattet af 
loven.

Kan planen påvirke et 
Natura 2000 område 
væsentligt (§ 8, stk. 1, nr. 
2)?

Er planen omfattet af bilag 1 
eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1)?
Bilag: ____2____
Nr: __10 G____

Sætter planen rammer for 
fremtidige anlægs-tilladelser 
(§ 8, stk. 2, nr. 2)?

Ja 

X

X

Ja 

Ingen miljøvurdering (§ 
33).

Husk offentliggørelse.

M
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Nej

Ja X

 Nej

Ja X

 Nej
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Samlet konklusion af screeningen 
Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslagene er væsentlige.
Derfor er der krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018.

Hedensted Kommune har foretaget en screening af planlægningen og har afgjort, at der skal udarbejdes en miljøvurdering 
på baggrund af Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 8, stk. 1, idet der planlægges for et projekt, som er 
omfattet af punkt nr. 10 G i lovbekendtgørelsens bilag 2, som vurderes at kunne få en væsentlig påvirkning af miljøet.

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslagene er væsentlige.
Derfor er der krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018.
 
Når bygherren har besluttet sig for, hvilket projekt der ønskes etableret, hvor det skal ligge og hvordan det skal udformes, 
udarbejder bygherren og/eller dennes rådgiver en ansøgning til VVM-myndigheden. Se § 19, stk.1 nr. 1 (Oplysninger fra 
bygherren om de i Bilag 2 opførte projekter.

Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) offentliggøres 
med begrundelse og klagevejledning, hvilket sker samtidig med, at planforslagene fremlægges i offentlig høring.

Forudgående høring
Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt
de mener, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene. Ved berørt myndighed
forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse,
godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet kan realiseres.

Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 10. oktober til den 24. oktober 2019 haft mulighed for at kommentere 
kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene, og der er ikke indkommet 
bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere planforslagene.

Klageregler
Der kan klages over kommunens afgørelse om at udarbejde miljøvurdering. 
Efter § 48, stk. 1, i bekendtgørelse om lov nr. 1225 af 25. oktober 2018  om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM) kan der klages efter de regler, som planen eller programmet udarbejdes efter.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
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Afgørelser om miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen kan således forelægges Planklagenævnet, jf. planlovens § 58, 
stk. 1, som ændret ved lov nr. 287 af 16. april 2018 om Planklagenævnet.

Hvis du vil klage 
Planklagenævnet
Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via Planklagenævnets 
Klageportal, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.
På Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk, er der en vejledning til, hvordan man klager.

Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er 
betalt.

Klagefrist
Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen.

Fritagelse for at bruge Klageportalen
Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med 
klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
anmodningen imødekommes.

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200614
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Screeningsskema

Skemaet indeholder selve forundersøgelsen og delkonklusioner for hvert emne. Den samlede konklusion for 
forundersøgelsen findes på side 5.

Ansvarligt team:

Trafik: Kultur og Fritid:
Industri: Landbrug:
Udvikling og erhverv: Vand og Natur:
Spildevand: By og Landskab:
Drikkevand: Sekretariatet: 
Klimagruppe:

Medfører planen/programmet 
ændringer eller påvirkninger af 
følgende områder? Bemærkning/beskrivelse af fakta Ik
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1. Befolkningens levevilkår

1.1 Trafik

Trafikafvikling 
Risiko for ulykker
Offentlige transportmuligheder

Ingen bemærkninger. x AJ

1.2 Sikkerhed i forhold til brand, 
eksplosion og giftpåvirkning

Ikke relevant da det drejer sig om et 
regnvandsbassin.

X tm-o

1.3 Støj fra virksomheder og tekniske Ikke relevant.  Dog kan der i anlægsfasen forekomme X tm-o 
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anlæg støj i området. / 
SJS

1.4 Støj og vibrationer fra trafik og 
jernbane

Ingen bemærkninger. x AJ

1.5 Påvirkning af erhvervsliv Ikke relevant i forhold til afstand og anlægstype. X tm-o

1.6 Påvirkning af og fra landbrug

Begrænsninger og gener for landbrug og 
dyrehold

Ikke relevant da, der er stor afstand til nærmeste 
landbrug.

X tm-o

1.7 Boligmiljø

Planens konsekvenser for nærområdets 
beboere 

Regnvandsbassin udformes, så det kan indgå som et 
rekreativt element. Se retningslinjerne derom i 
Kommuneplan 2017.

X tm-o

1.8 Sundhedstilstand

Tilgængelighed til opholdsarealer, stier, 
forbindelser og mødesteder

Lokalplanområdet udformes med mulighed for 
ophold.

X tm-o

1.9 Fritid

Afstanden til fritidsanlæg og aktiviteter samt 
mulighed for disse

Regnvandsbassinet i lokalplanområdet udformes, så 
det kommer til at rumme rekreative elementer.

X tm-o

1.10 Påvirkning af sociale forhold

Afstand og forbindelser til offentlig og privat 
service 
Tryghed og kriminalitet

Er forbundet med stinettet til Hedensted. x tm-o

2. Materielle goder

2.1 Arealforbrug Passende i forhold til formålet. X tm-o

3. Klimatiske faktorer

3.1 Følger af global opvarmning

Forhøjet vandstand
Ekstrem regn
Oversvømmelse
Klimahåndteringsområder

Ingen yderligere bemærkninger i forhold til klima. X Per
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3.2 Lokalt niveau

Vind
Sol
Skyggeforhold

Området kommer til at rumme rekreative elementer.
Regnvandsbassinet kommer ikke til at ændre på sol- 
og skyggeforhold. De lokale forhold for vind vil ikke 
ændres.

X

4. Jordbund

4.1 Jordforurening
Matrikel 17ae har været kortlagt på V1, men er udgået af 
kortlægning, idet der ikke er konstateret 
jordforurening på arealet. 

x LHT

4.2 Råstoffer
Området er ikke udlagt til råstofgraveområde jf. 
Region Midtjyllands Råstofplan 2016, og vil ej heller 
blive udlagt i Råstofplan 2020.

x AIH

4.3 Geologiske særpræg

Del af smeltevandsslette ved den Østjyske 
Israndslinje. Ifølge kommuneplanens retningslinjer 
for geologiske bevaringsværdier skal værdifulde 
geologiske landskabstræk sikres. Ved anlæggelse af 
regnvandsbassin sker der minimale indgreb.

X tm-o

5. Vand

5.1 Overfladevand

Håndtering
Nedsivning
Udledning
Forsinkelse
Potentielt vandlidende områder

Ved etablering af forsinkelsesbassinet vil der være en 
øget udledning af regnvand til Tilløb til Torup Bæk.
Knap halvdelen af området er, jf. kommuneplan 
2017-2029, potentielt vandlidende, hvormed, der kan 
være tvivl om effektiviteten af det ønskede bassin.

X Abg

5.2 Spildevand

Håndtering
Evt. spildevandstillæg
 

Udledning af opspædet spildevand til Torup Bæk vil 
reduceres. Spildevand udledes uændret via 
Hedensted Renseanlæg.

Den nordlige del af matr. nr. 17ha er udlagt som 
spildevandskloakeret. Resten af matr. nr. 17ha og 
matr. nr. 17ae er ikke omfattet af spildevandsplanen. 
Der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, 
som muliggør udledning af regnvand til Tilløb til 
Torup Bæk. 

Tillægget til spildevandsplanen vil omfatte de 

X Abg
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fælleskloakerede kloakoplande på i alt 57,4 ha fra 
opland HE2, som i dag har udløb via 
overløbsbygværk med udløb UHE2 i Tilløb til Torup 
Bæk. De fælleskloakerede oplande vil blive udlagt 
som planlagt separatkloakerede. Dette vil betyde, at 
regnvand, der under eksisterende forhold udledes i 
Skrædderskov Bæk, fremover på grund af 
planændringen vil skulle udledes i Tilløb til Torup 
Bæk. 

5.3 Vandløb

Påvirkning af vandløb i forhold til 
håndtering af overfladevand

Risiko for forurening

Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk. 
Målsætninger, jf. Vandområdeplaner, er ikke opfyldt i 
vandløbssystemet. Der er registreret, jf. 
vandområdeplanernes MiljøGIS, moderat økologisk 
tilstand vurderet på baggrund af DVFI, og ringe 
økologisk tilstand vurderet på baggrund af fisk. For 
øvrige parametre er tilstanden ukendt, hvilket også 
gælder for vandløbets kemiske tilstand. Samlet set 
vurderes systemet til ringe økologisk tilstand, målet 
er en god økologisk tilstand og en god kemisk 
tilstand. 
Lokalplanen og Spildevandsplanændringer vil 
medføre, at nedbør fra fælleskloakerede 
kloakoplande vil udledes lokalt i Tilløb til Torup Bæk 
og Torup Bæk, Rohden Å-systemet.
Under eksisterende forhold sker der udløb af 
opspædet spildevand i Tilløb til Torup Bæk og 
vandløbssystemet nedstrøms samt af regnvand i 
Skrædderskov Bæk. Efter planændringerne vil 
regnvand udledes nærmere lokaliteten for 
nedbørhændelsen. Og Skrædderskov Bæk vil ikke 
længere modtage regnvand fra de kloakoplande, der 
er fælleskloakerede, og, med 
spildevandsplantillægget, ændres til planlagt 
separatkloakeret. 
Målsætningen for Skrædderskov Bæk er God 
Økologisk og kemisk tilstand. Opfyldelse af 
målsætningen er ukendt, idet man, jf. registreringen i 
Vandområdeplanernes MiljøGIS, ikke kender 
tilstanden.

X BLA
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Dette gør at en øget udledning til Torup Bæk m tilløb 
ikke vil kunne tillades, uden der laves en udredning 
omkring den samlede ændring for vandløbet.

5.4 Grundvand

Drikkevandsinteresser 
Indvindingsopland
Boringer

Ingen bemærkninger. X RO

6. Luft

6.1 Luftforurening

Støv og andre emissioner

Ikke relevant. I anlægsfasen kan der dog forekomme 
støv i området.

X SJS

7. Natur

7.1 Fauna, flora og biologisk 
mangfoldighed samt søer

Naturbeskyttelseslovens § 3
Bilag IV-arter
Spredningskorridorer 
Fredsskov
Lavbundsarealer
Søer

Arealet ligger i græs, med noget bevoksning på dele 
af arealet. Tilløb til Torup Bæk går gennem arealet og 
er §3-beskyttet. Dette er vurderet under pkt. 5.3. 
Derudover er der ikke registreret beskyttet natur på 
arealet. Nærmeste §3-beskyttede naturarealer er et 
sø/moseområde ca 130 meter sydvest for arealet, 
samt et engområde ca 220 meter mod øst, 
beliggende langs bækken, dvs. nedstrøms bassinet 
og dets kommende udløb. Sidstnævnte er besigtiget i 
2015 og vurderet at have moderat naturtilstand. 
Videre nedstrøms, langs Torup bæk, ligger flere 
beskyttede moser og enge. 

Tilledningen af vand fra bassinet vil være ny, idet 
overfladevand pt. Tilledes via spildevandssystemet til 
Skrædderskov Bæk, hvorfor bækken og de 
nedstrøms beliggende naturarealer vil modtage mere 
vand end hidtil. Idet flere områder i Hedensted by 
planlægges separatkloakeret, vil Torup bæk og 
dermed de omgivende naturarealer fremadrettet 
skulle modtage yderligere vandmængder. 
Udledningshastigheden vil udjævnes netop i kraft af 
etablering af bassiner, men der vil komme mere vand 

X VIR
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end der har været hidtil. Det vurderes derfor ikke at 
kunne afvises, at dette samlet set, vil få væsentlig 
indflydelse på de nedstrøms beliggende naturarealer.

Området er delvist registreret som lavbundsareal. 
Arealets potentielle kapacitet som forsinkelsesbassin 
bør derfor afklares, dvs. afklaring af 
grundvandstanden i området. 

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-
arter i området. På grund af arealets placering og 
hidtidige anvendelse vurderes det ikke at være et 
sandsynligt levested for bilag IV-arter. Derfor 
vurderes, at planlægningen ikke kan påvirke bilag IV-
arter. 

7.2 Natura 2000 Der ca. 4,7 km i fugleflugtslinje til nærmeste Natura 
2000-område, som er: Natura 2000 område nr. 78 
’Skove langs nordsiden af Vejle Fjord’, som rummer 
Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde 
nr. 45. 

Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på 
grund af afstanden og den anvendelse, der 
planlægges for, ikke kan medføre en negativ 
påvirkning af Natura 2000-områder. 

x VR

8. Landskab

8.1 Overordnede landskabsinteresser

Bevaringsværdige landskaber
Kystnærhedszonen
Skovrejsning

Er ikke udpeget som bevaringsværdigt landskab, 
øvrige elementer er ikke relevante.

X tm-o

8.2 Beskyttelseslinjer

Åbeskyttelseslinjen
Skovbeskyttelseslinjen
Strandbeskyttelseslinjen

Ingen beskyttelseslinjer, derfor ikke relevant. X tm-o
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8.3 Visuel påvirkning på lokalt plan

Udsigt
Indblik
Arkitektonisk udtryk
Lysforurening

Området vil ikke blive bebygget. Regnvandsbassinet 
vil blive udformet således, at det bliver en positiv 
visuel påvirkning.

X tm-o

9. Kulturarv

9.1 Fortidsminder

Herunder fortidsmindebeskyttelseslinjen
Beskyttede sten- og jorddiger

Ingen udpegninger. X tm-o

9.2 Kirker

Herunder byggelinjer, omgivelser og 
fredninger

Ikke relevant, Stor afstand til kirker. X tm-o

9.3 Kulturmiljøer, fredninger og 
bevaringsværdige bygninger

Ingen udpegninger. X tm-o

9.4 Arkæologiske forhold 

Jordfaste fortidsminder

VejleMuseerne anbefaler en arkæologisk 
forundersøgelse af den del af lokalplanområdet, som 
berøres af jordarbejdet ved etablering af 
regnvandsbassinet.

X tm-o

10. Andet

10.1 Andre faktorer, der er relevante 
ved den pågældende plan

Ingen relevante. X tm-o

11. Kumulative effekter

11.1 Den samlede påvirkning

Flere enkelte ubetydelige påvirkninger kan 
give en væsentlig samlet påvirkning

Den samlede miljøvurdering vurderes at have 
kumulative effekter.

X tm-o

Behov for miljøvurdering Bemærkninger
Nej Ja

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning 
inklusive de kumulative effekter af planforslagene er 
væsentlige.

X
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Derfor er der krav om udarbejdelse af en 
miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og konkrete projekter (VVM), 
LBK nr. 1225 af 25/10/2018.




