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Indstillingsnotat 
Overskrift
Principiel beslutning om spildevandsplantillæg for Horsensvej i Hedensted.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til om der skal udarbejdes et forslag til 
spildevandstillæg, der ændrer en del af det fælleskloakerede opland omkring Horsensvej i 
Hedensted til separatkloakeret, og efter hvilke principper det udarbejdes.

Økonomi
Projektet omkring Horsensvej er med i den godkendte investeringsplan med 5 mio. i 
2016 og 4,5 mio. i 2017.

Personale
Ingen bemærkninger. 

Historik
I den gældende spildevandsplan vedtaget i 2009 har området omkring Horsensvej i 
Hedensted status som fælleskloakeret.

Udvalget for Teknik er på mødet den 2. september 2014 blevet præsenteret for ideoplæg 
og kvalitetsniveau 2015, og udvalget har godkendt en investeringsplan for 
spildevandsplan 2015.

Sagsfremstilling
Området omkring Horsensvej i Hedensted er i dag fælleskloakeret, og både regn- og 
spildevand ledes til renseanlægget i Daugård. Et fælles kloaksystem vil i situationer med 
kraftig regn eller meget langvarige byger ikke kunne håndtere alt vandet og aflaster 
derfor direkte i recipienten. Området omkring Horsensvej aflaster i disse tilfælde blandt 
andet til et overløb til Thorup Bæk. Dette overløb består af opspædet spildevand. Thorup 
bæk er meget belastet af vand og har hyppige oversvømmelser i de private haver i 
Ringparken langs Thorup Bæk. Da bækken indeholder opspædet spildevand medfører 
oversvømmelserne uhygiejniske forhold.

Området omkring Horsensvej i Hedensted er indtegnet på bilag 1 som planlagt 
separatkloakeret, mens de grunde der har et grønt omrids skal undersøges nærmere i 
forhold til om de har tilslutning til fællessystemet i Horsensvej. Hvis grundene i dag har 
tilslutning til fællessystemet i Horsensvej medtages de i spildevandsplantillægget. Hvis 
ikke grundene i dag har tilslutning fra Horsensvej udelades de af tillægget, medmindre 
der er enkelte ejendomme der viser sig svære sidenhen at separere på anden måde, så 
vil de også blive medtaget. 
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En udskiftning af fælleskloakken til et separatsystem vil give færre overløb med 
opspædet spildevand til Thorup Bæk. Hvis det angivne område separatkloakeres kan et 
af de eksisterende overløbsbygværker helt nedlægges.

I forbindelse med ændring af området fra fælleskloak til separatkloak, vil der kunne 
forsøges med LAR-løsninger, Lokal Afledning af Regnvand, på en sådan måde at de 
enkelte ejendomme tilbydes mulighed for udtræden af kloakfælleskabet for tag- og 
overfladevand. Dette vil betyde at det vand der håndteres lokalt ikke vil blive ledt via 
ledninger til Thorup Bæk. Data indhentet fra Geus’ boringsdatabase indikerer at 
jordbunden består af sandede aflejringer, der er velegnede til nedsivning af 
overfladevand. 

Der arbejdes sideløbende på et vejprojekt hvor der ligeledes er ønske om at håndtere 
vejvandet lokalt.

Hvis der er stor tilslutning til udtræden af kloakfællesskabet vil det kunne betyde en 
besparelse i mængde og dimensioner af ledninger. Hedensted spildevand vil i dette 
tilfælde kunne tilbagebetale dele af tilslutningsbidraget til de grundejere der ønsker selv 
at håndtere deres overfladevand. Hvis der derimod er en meget lille tilslutning til 
udtræden af kloakfællesskabet, vil der ikke være betydelig besparelse i forhold til 
ledninger

Afhængig af hvor mange der ønsker delvist at udtræde af fællesskabet herunder også 
vejvand, kan der blive behov for at sikre at fortætningen af ledningssystemet sammen 
med øget nedsivning ikke giver anledning til udfordringer i form af øget grundvandstand i 
lavere liggende områder. Dette kan sikres ved etablering af en drænledning. Inden 
etablering af en drænledning, kan det være en fordel at få udarbejdet en 
grundvandsmodel der kan afklare konsekvenserne ved lokal nedsivning i området. Der vil 
blive udarbejdet et særskilt beslutningspunkt omkring grundvandsforhold når dette 
område er nærmere afklaret.

Ved udarbejdelsen af tillæg vil der blive vurderet på om der eventuelt skal inddrages 
grønne områder til håndtering af opstuvende regnvand ved kraftig regn eller langvarige 
byger.

Begrundelsen for at arbejde med LAR og opstuvning på grønne arealer er at Thorup Bæk 
er meget overbelastet og disse løsninger kan bidrage til at tilbageholde vandmængden 
fra området. Hedensted Spildevand A/S vurderer at det ikke er muligt at etablere 
forsinkelse på den øgede vandmængde til Torup bæk, hvis der laves et traditionelt to-
strenget system og er samtidig positivt indstillet overfor benyttelse af LAR-løsninger og 
delvis udtræden af fælleskabet i kloakoplandet omkring Horsensvej.

Kommunikation
Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag
Lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 879 af 26/06/2010, §32 og §58.

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
 At der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen der ændrer en del af området 

omkring Horsensvej i Hedensted fra fælles til separatkloakeret.
 At der i forslag til tillæg gives mulighed for delvis udtræden af kloakopland.
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 At der i forslag til tillæg gives mulighed for håndtering af rent overløbsvand på 
grønne arealer.


