
 

Bilag 2 

Projekt/udløb Beskrivelse Totaludgift i 

løbet af 5 år 

Vurderet af HSPV og Administrationen. 

Løsning,  

Vestergade 

Kloakken er meget dårlig, op til 75 år gamle ledninger. Rotte-

problemer. Der skal samtidig laves en samlet plan således at 

renoveringen passer ind i de kommende renoveringer i områ-

det. 

9,5 mio. kr. Meget vigtig. 

Ledninger/drift og rotter. 

Tørring Kloakken er meget dårlig. Rotteproblemer. 24 mio. kr. Vigtig 

Ledninger/drift og rotter. 

Separering af Kor-

ning  

Området skal separeres inden nedlæggelse af Korning rensean-

læg. Renseanlægget er nedslidt, men en bortpumpning af spil-

devandet forudsætter en separering af spildevandet i Korning 

by. Rotteproblemer. 

7,5 mio. kr. Mindre vigtig pt. 

Ledninger/drift og rotter.  

As vig Der er stor indsivning, ved højvande også af saltvand som på-

virker rensningen i Juelsminde renseanlæg. Derudover er der 

opstuvning i systemet, hvilket medfører udløb af spildevand på 

stranden. 

25 mio. kr. Meget vigtig 

Ledninger/drift og hygiejne. 

Fejltilslutninger Der skal undersøges områder i hele kommunen i forhold til fejl-

tilslutninger. 

6 mio. kr. Meget vigtig(men mangler afklaring fra 

forsyningssekretariet) 

Ledninger/drift 

Hedensted,  

Torup Bæk 

Kloakken er dårlig, op til 60 år gamle ledninger. Overløb med 

opspædet spildevand til Torup Bæk og omkringliggende haver.  

61 mio. kr. Meget vigtig 

Ledninger/drift, hygiejne og vandplaner 

Hedensted,  

Horsensvej, 

Torup Bæk 

Kloakken er meget dårlig, op til 70 år gamle ledninger. Rotte-

problemer. Bidrager til overløb af opspædet spildevand til To-

rup Bæk og omkringliggende haver. 

9,5 mio. kr. Meget vigtig.  

Ledninger/drift, rotter, hygiejne og vand-

planer 

Rask Mølle,  

Møllebækken 

Kloakken er dårlig, op til 50 år gamle ledninger. Overløb af op-

spædet spildevand til Møllebækken.  

17 mio. kr. Meget vigtig 

Ledninger/drift, rotter og vandplaner 

Øster Snede,  

Øster Snede Bæk 

Overløb af opspædet spildevand til Øster Snede Møllebæk. 30 mio. kr. Vigtig 

Lidt rotter, hygiejne og vandplaner 

Uldum,  

Uldum Lilleå 

Kloakken er meget dårlig, selve systemet er meget dårligt. 

Rotteproblemer. Overløb af opspædet spildevand til Uldum Lil-

leå.  

50 mio. kr.* Meget vigtig 

Ledninger/drift, rotter og vandplaner 

Gl. Sole,  

Sole Bæk 

Overløb af opspædet spildevand til Sole Bæk  5 mio. kr. Vigtig 

Vandplaner 

Ølsted Overløb af opspædet spildevand og manglende overholdelse af 

udledningstilladelse 

14 mio. kr. Vigtig 

Pga. tilladelse 

Bjerre,  

Skjold Å 

Overløb med opspædet spildevand til Skjold Å. Tidligere med-

taget i vandplaner, men forventes nu udtaget. 

37 mio. kr. Mindre vigtig pt. 

Lidt hygiejne 

Åben land Kloakering af ejendomme i det åbne land der er udpeget i gæl-

dende regionplan. 

7 mio. kr. Meget vigtig. Regionplaner og aftaler med 

borgere. 

*og 12 mio. kr. i 6. år. 


