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Bilag

Bilag 1: Kort, som viser områdeafgrænsning af dette tillæg, samt spildevandsplan for 
området inden vedtagelse af tillæg 20. 

Bilag 2: Kort, som viser matrikler indenfor kloakopland TØ30, som optages i det 
spildevandslavet efter vedtagelse af tillæg 20.



1. Indledning

Dette tillæg til spildevandsplanen 2015-2020 er udarbejdet for at danne plangrundlag 
for at optage det private spildevandslav ved Krovænget i Tørring i spildevandsplanen.

Der er modtaget vedtægter til et privat spildevandslav, som skal stå for en privat 
kollektiv håndtering af områdets husspildevand og regnvand. Områdets sanitære 
spildevand vil gennem privat ledning blive afledt til Hedensted Spildevands 
kloaksystem.

Vedtægterne skal tinglyses på de enkelte ejendomme.

2. Lovgrundlag

Følgende er lovgrundlag for nærværende tillæg:
 Lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1218 af 25. november 2019) 
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019 om 

spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
 Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 

2018)

3. Plangrundlag

Følgende planer er gældende for området:
- Hedensted Kommunes Kommuneplan 2017-2029.
- Hedensted Kommunes spildevandsplan 2015-2020.
- Lokalplan 87.

4. Spildevandsforhold ved Krovænget

4.1 Status
Området ved Krovænget er planlagt separatkloakeret (se bilag 1) med Hedensted 
Spildevand som ledningsejer.

4.2 Plan
Hele området ved Krovænget vil ved vedtagelsen af dette tillæg til spildevandsplanen 
være spildevandskloakeret med privat håndtering af både husspildevand og regnvand.

Al husspildevand fra området vil gennem privat ledning ledes til Hedensted 
Spildevands spildevandsledning og derfra videre til Tørring Renseanlæg.
 
Regnvand vil gennem privat regnvandsledning ledes til privat udledning i Melhede 
Bæk. 

Der er modtaget vedtægter til et privat spildevandslav for området ved Krovænget. 



Matrikler, som er omfattet af det private spildevandslav ses i Tabel 4.1.

Tabel 4-1. Liste over berørte matrikler, som efter vedtagelse af tillægget indgår i det planlagte 
spildevandslav.
Matrikelnummer Ejerlav
12fæ Tørring By, Tørring
12fø Tørring By, Tørring
12gb Tørring By, Tørring

De endelige vedtægter skal tinglyses på de berørte ejendomme, når spildevandslavet 
er optaget i spildevandsplanen.

5. Tidsplan

Kloakering af området er gennemført.  

6. Betydning for grundejerne

Der må kun tilsluttes husspildevand fra de ejendomme, der kloakeres. Det er derfor 
ikke tilladt at aflede hverken dræn- eller overfladevand, herunder vejvand, til 
Hedensted Spildevands ledningssystem. 

Regnvand skal nedsives på egen grund eller bortledes på anden vis efter gældende 
lovgivning og eventuel tilladelse fra Hedensted Kommune, og under overholdelse af 
spildevandslavets vedtægter.

6.1 Generelt omkring etablering af regn og spildevandssystemer 
Hvor det er nødvendigt at placere kloaksystemet uden for vejareal tinglyses anlægget 
på den pågældende ejendom med adgangsret til drift, vedligeholdelse samt fornyelse. 
Under anlæggelse af ledningssystemet må lodsejer tåle gener i forbindelse med 
gravearbejde. Ledningstracé fastsættes endeligt i forbindelse med 
detailprojekteringen. 

6.2 Lodsejere, der berøres af lednings- og/eller bassinanlæg 
Etablering af hovedkloak samt sikring af adgangsrettigheder og evt. opkøb af arealer 
medfører, at følgende matrikler bliver berørt: 

Tabel 6.1. Liste over matrikler, der berøres af ledningsarbejder.
Matrikelnummer Ejerlav
12fæ Tørring By, Tørring
12fø Tørring By, Tørring
12gb Tørring By, Tørring
12do Tørring By, Tørring
11a Tørring By, Tørring



7. Miljøvurdering

Tillægget ændrer ved ejerforhold for regnvandshåndteringen. Da der med 
spildevandstillægget ikke ændres på miljøforhold for dette område, så er det vurderet 
at der ikke er krav om en screening af miljøpåvirkningen i henhold til 
miljøvurderingsloven.  

8. Ikrafttræden

Dette tillæg til spildevandsplanen er endeligt politisk vedtaget den xx. xxxx xxxx og 
offentliggøres efter reglerne herom i spildevandsbekendtgørelsens § 7. 

Kasper Glyngø Steinar Eggen Kristensen 
Borgmester Kommunaldirektør

_________________________________________________________
Forslaget til tillæg nr. 20 til spildevandsplanen er i henhold til 
spildevandsbekendtgørelsens § 6 offentliggjort i perioden fra den 6. februar 2020 til 
den 2. april 2020.

I perioden er der mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer til planen. 

Efter den 8 ugers høringsperiode skal de indsigelser og bemærkninger, som 
Hedensted Kommune har modtaget til tillægget, behandles politisk og den endelige 
beslutning om tillægget træffes. Når tillægget er vedtaget, kan det ikke påklages til 
anden myndighed.



Bilag 1.

Kort, som viser områdeafgrænsning af dette tillæg, samt spildevandsplan for området 
inden vedtagelse af tillæg 20. 



Bilag 2.

Kort, som viser matrikler inden for kloakopland TØ30, som optages i det planlagte 
spildevandslav efter vedtagelse af tillæg 20.


