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 Kloaksag på Krovænget 1-22, 7160 Tørring med udløb i Melhede Bæk.

Beslutningstema
 Udvalget for Teknik skal foretage drøftelse af sagen og tilkendegivelse vedrørende 

ramme for sagsforløb. 

Økonomi
Ingen bemærkninger.  

Personale

Historik
Byrådet i Tørring-Uldum Kommune vedtog den 24. september 2002 lokalplan nr. 87 Me-
jerigrunden - et nyt boligområde i Tørring. 
Hedensted Kommunes Plan- og Miljøudvalg besluttede den 4. oktober 2007 at dispensere 
fra lokalplan nr. 87 til opførelse af 8 andelsboliger.
Hedensted Kommunes Plan- og Miljøudvalg besluttede den 10. januar 2008 at dispensere 
fra lokalplan nr. 87 til opførelse af 14 andelsboliger.
Hedensted Kommunes Økonomiudvalg besluttede den 28. januar 2009, at bevilge anlæg 
af pumpestation til spildevand på Melhedevej (nu Krovænget).
Udvalget for Teknik er den 4. april 2017 orienteret om sagen "Verserende sag om lovlig-
gørelse af udledning i vandløb". 
Udvalget for Teknik er den 13. juni 2017 orienteret om sagen "Spildevandssag Krovæn-
get i Tørring".
Udvalget for Teknik er den 7. november 2017 orienteret om sagen "Status på kloaksag 
Krovænget 1-22, Tørring, sagsid 06.11.01-K08-5-16".

Sagsfremstilling
Sagen drejer sig om tre grundejere, der uden tilladelse udleder tag-, vej- og overflade-
vand i Melhede Bæk. Herudover afledes der i én spildevandsledning, som de tre grunde-
jere benytter, spildevand til pumpestation tilhørende Hedensted Spildevand A/S. Forhol-
det er ikke i overensstemmelse med Spildevandsplanen, og det er ulovligt at udlede stof-
fer, der kan forurene, i vandløb, når der ikke er meddelt tilladelse.
 
I henhold til Spildevandsplanen er det planlagt, at Hedensted Spildevand A/S skal forsy-
ne området både med hensyn til spildevand og regnvand. Kloakoplandet er planlagt se-
paratkloakeret. Hedensted Kommune har i skrivelse af den 26. februar 2007 til bygherre 
redegjort for krav, der skal opfyldes, for at kloaksystemet kan overdrages til offentlig for-
syning, nu varetaget af Hedensted Spildevand A/S. Se bilag nr. 3. Kravene er aldrig do-
kumenteret opfyldt, hvorfor kloakken ikke anses for overtaget af Hedensted Spildevand 
A/S.
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Andelsboligforening Åparken III, Krovænget 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21 og 22
Der er meddelt byggetilladelse til byggeri af Andelsboligforeningen Åparken III den 4. fe-
bruar 2008.
Byggesagen for Andelsboligforening Åparken III er meldt færdig i BBR 28. november 
2008 med mangler, da der ikke er sendt bl.a. kloakplan samt energimærkning til kom-
munen.
 
Andelsboligforening Åparken IV, Krovænget 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14 og Lindberg Invest, 
Vejle ApS, Krovænget 10 og 16 samt ubebygget 5, 7, 9 og 11
Der er meddelt byggetilladelse til byggeri af Andelsboligforeningen Åparken IV den 13. 
juni 2008.
Byggesagen for Andelsboligforening Åparken IV er ikke færdigmeldt. I 2011 har Andels-
boligforeningen modtaget oplysning om dette. Der mangler færdigmelding af byggeriet 
på de to grunde, hvor fire boliger, på den ene grund, nr. 5, 7, 9 og 11 ikke er blevet byg-
get. Der mangler kloakplan samt energimærkning til kommunen.
 
Bygherre har den 16. juni 2009 anmodet Hedensted Kommune om hjælp til at fremskaffe 
dokumentation for arbejdets udførelse fra den udførende entreprenør, som er hyret af 
bygherre. Hedensted Kommune har ikke, som det ville forventes og efter god forvalt-
ningsmæssig skik, henvist til rette myndighed.
 
Grundejer Lindberg Invest, Vejle ApS anmoder den 10. september 2014 om at udstykke 
de ubebyggede parceller på sin grund. Hedensted Kommune ønsker ikke at behandle sa-
gen, før forholdene vedrørende grunden er lovlige. Lindberg Invest, Vejle ApS har senest 
den 4. september 2017 på ny anmodet om at udstykke grunden. Hedensted Kommune 
afventer fortsat lovliggørelse, før sagen om udstykning behandles.
 
I perioden efter den 10. september 2014 har der været korrespondancer og mødeaktivi-
tet om sagen. Blandt andet er alle tre grundejere den 27. januar 2016 orienteret om sta-
tus vedrørende de ulovlige forhold.
 
Hedensted Kommune varslede første gang den 20. maj 2016 påbud om lovliggørelse af 
de ulovlige forhold. Der er senest den 18. januar 2017 varslet påbud om lovliggørelse af 
de ulovlige forhold. Den 4. april 2017 og den 13. juni 2017 er det politiske niveau orien-
teret om sagen. Grundejere samt andelshavere deltog den 31. august 2017 i møde om 
sagen.
 
Her fremkom et ønske fra grundejere om politisk orientering om sagen, og stillingtagen 
til rimeligheden i, at Hedensted Kommune i forbindelse med lovliggørelsessagen pålæg-
ger grundejerne udgifter efter, bebyggelserne har været beboet i flere år. Byggeriet til-
hørende Andelsboligforeningen Åparken III blev færdigmeldt i februar 2008. 
Herudover ønskede en grundejer (bygherre) at få belyst Kommunens rolle i overdragel-
sen af kloaksystemet til Kloakforsyningen. 
Hedensted Kommune har siden mødet den 31. august 2017 fra denne grundejer modta-
get en kopi af en betalt erstatning for en regnvandsledning på anden mands grund. 
Hedensted Kommune har siden mødet den 31. august 2017 fra Andelsboligforeningen 
Åparken IV modtaget dom af den 20. februar 2014 i sag anlagt af bygherre den 18. maj 
2012 mod udførende entreprenør og sag anlagt den 10. december 2012 mod Tryg Ga-
rantiforsikring.
 
Administrationen har siden mødet den 31. august 2017 gennemgået relevante sager. 
Den modtagne "kopi af en betalt erstatning for en regnvandsledning på anden mands 
grund" fremgår ikke i sagerne; men erstatningsopgørelsen for nedlæggelse af regn-
vandsledning er udarbejdet af kommunalt ansat og fremgår af sagernes akter. Dette er 
dog ikke dokumentation for overdragelse til kloakforsyning eller dokumentation for med-
delt udledningstilladelse.
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Af Domsafgivelsen, som ligeledes er modtaget den 21. februar 2017 fra Andelsboligfore-
ningen Åparken IV, fremgår, at der pr. 31. august 2009 ikke forelå en TV-inspektion af 
kloaksystemet, som er et påkrævet krav før overdragelse af systemet til kloakforsyning. 
Se bilag 3.
Af Domsafgivelsen fremgår ligeledes, at der, i forbindelse med rettens behandling af sa-
gen, af skønsmanden er indhentet en TV-inspektion, som er foretaget i juli 2011. Af 
dommen fremgår, at skønsmanden ud fra TV-inspektionen kan konstatere fejl i det ud-
førte kloakanlæg. 
Administrationen er ikke bekendt med, at TV-inspektion er fremvist til Hedensted Spilde-
vand A/S for overtagelse af kloaksystem.
 
Administrationen har i sagsakt af den 4. november 2014 modtaget oplysning fra Heden-
sted Spildevand A/S om, at kloakken ikke er overdraget til Hedensted Spildevand A/S.
 
Administrationen finder på baggrund af sagsgennemgang, at grundejere siden byggeriet 
blev opført kunne være bekendt med, at der ikke er færdigmeldt kloakarbejde, idet det 
er anført i BBR-ejermeddelelsen vedrørende de tre ejendomme på Krovænget 1-22, 7160 
Tørring. Grundejer har derfor haft mulighed for at lovliggøre forholdene. Administratio-
nen finder, at Kommunen har handlet i overensstemmelse med almindelig praksis. Kom-
munen er normalt ikke opsøgende vedrørende overdragelse af kloakanlæg; men vil nor-
malt afvente bygherres/ejers henvendelse vedrørende overdragelse af kloaksystem.
 
Idet grundejer i denne sag ønsker udstykning af sin matrikel, og Kommunen ikke vil be-
handle sagen, før forholdene på ejendommen er lovlige, er miljømyndigheden blevet op-
mærksom på sagen og har påbegyndt lovliggørende håndhævelse af det ulovlige forhold.
 
Administrationen ønsker at varsle påbud om lovliggørelse af de ulovlige forhold med føl-
gende mulige løsninger for lovliggørelse:
- De tre grundejere foranlediger, at forholdet lovliggøres ved, at kloaksystemet på 
Krovænget 1-22, 7160 Tørring forbliver privat fællesanlæg, hvilket kræver spildevands-
planændring, og forinden dette skal grundejere udarbejde udkast til vedtægter for spilde-
vandslav.
- De tre grundejere foranlediger, at forholdet lovliggøres ved at fremskaffe dokumenta-
tion for, at kloaksystemet opfylder krav fra Hedensted Spildevand A/S med henblik på 
overdragelse til kloakforsyningen. Spildevandsplan uændret.
- Påbyde Hedensted Spildevand A/S at forsyne området. Det forventes, at dette kan 
medføre omlægning af kloaksystemet på de tre grunde. Spildevandsplan uændret. Heref-
ter påbydes de tre grundejere at tilslutte sig forsyningens stik inden for en given frist.
 
Når ejerskab af kloaksystemet er fastlagt skal 'ejer' søge om udledningstilladelse og evt. 
andre påkrævede afgørelser, eksempelvis vandløbsregulering.
 
Hedensted Spildevandsplan A/S er indstillet på at forsyne området, såfremt dokumenta-
tion viser, at det opfylder kloakforsyningens krav, eller ved at Hedensted Spildevand A/S 
etablerer nye stik til de tre grunde og aftager henholdsvis spildevand og regnvand, jf. 
Spildevandsplanen.

Såfremt spildevandsplanen følges vil Hedensted Spildevand A/S opkræve tilslutningsbi-
drag i henhold til betalingsreglerne. Der betales vandafledningsafgift til Hedensted Spil-
devand A/S. 
 
Såfremt vi ændrer spildevandsplanen, står de tre grundejere i form af et spildevandslav 
for etablering, drift og vedligehold af kloaksystemet. Hedensted Spildevand A/S har til-
kendegivet, at der ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag. Der betales vandafled-
ningsafgift til Hedensted Spildevand A/S. 
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Hedensted Kommune har foranlediget, at der primo 2018 er gennemført en TV-inspek-
tion og opmåling på del af kloakken på Krovænget 1-22.

Opmålingen og TV-inspektionen med tilhørende rapport har været forelagt Hedensted 
Spildevand A/S til kommentering. 

Svaret fra Hedensted Spildevand A/S er, at kloakken er i en sådan tilstand, at de ikke vil 
acceptere en overdragelse. 
Kloakken er efter deres mening ikke forskriftmæssigt dimensioneret og udført. Anlægget 
lever ikke op til Hedensted Spildevands krav til anlæg der skal overtages. 

Der er så mange fejl og mangler, at det ikke uden brug af eksterne konsulenter vil kunne 
prissættes, hvad en eventuel udbedring vil koste, administrationen kan derfor ikke give 
et skøn over udgiften. 

Kommunikation
De berørte grundejere orienteres direkte om den politiske beslutning.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 966 af den 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelseslo-
ven (MBL)) og bekendtgørelse nr. 1469 af den 12. december 2017 om spildevandstilla-
delser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). 

 Påbud til grundejere meddeles efter MBL § 69, jf. § 68. 
 Spildevandsplan meddeles efter MBL § 32. 
 Påbud til Hedensted Spildevand A/S meddeles efter MBL § 32 b stk. 4. 
 Spildevandslav dannes jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 5 stk. 3. 
 Påbud om tilslutning til forsyningens anlæg sker efter MBL § 28 stk. 4. 
 Udledningstilladelse meddeles efter MBL § 28 stk. 1. 

Der kan eventuelt blive behov for afgørelse efter lovbekendtgørelse nr. 127 af den 26. 
januar 2017 om vandløb (Vandløbsloven (VL)). 

 Regulering af vandløb kræver tilladelse, jf. VL § 17.
Der kan ligeledes være behov for at træffe afgørelse efter bekendtgørelse af lov nr. 448 
af den 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter (VVM). Anmeldelse af VVM sker i henhold til bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1470 af 12. 
december 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for pla-
ner, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM).

Indstilling
Administrationen indstiller

at det drøftes, om administrationen må sende varsel om påbud og herefter påbud til 
de tre berørte grundejere om selv at vælge løsning til lovliggørelse af ulovlige 
forhold. Løsning kan være privat anlæg, dvs. etablering af spildevandslav og spil-
devandsplanændring, eller dokumentation for at eksisterende system kan over-
drages til Hedensted Spildevand A/S, eller påbud om tilslutning til Hedensted 
Spildevand A/S’ system inden for en given tidsfrist og dermed også påbud til He-
densted Spildevand A/S om at forsyne området.
Herunder vil det implicit principbesluttes, at Kommunen er indstillet på at lave en 
ændring af spildevandsplanen, såfremt grundejerne ønsker kloaksystemet bibe-
holdt som privat fællesanlæg.


