
 

 

 

Bilag 3 

Pro-

jekt/udløb 

Betydning Udgifter i investeringsplanen i mio. kr. Bemærkninger 

2015 2016 2017 2018 2019 

Løsning,  

Vestergade 

Vestergade renoveres og der vil i projekteringen skulle 

laves en plan for hvordan området skal renoveres og vur-

deres om der evt. er behov for en kloakseparering. 

2 - 4,5 3 - Der skal laves en samlet plan så re-

noveringen passer ind i de kommen-

de renoveringer i området. 

As vig Området er i dag kun spildevandskloakeret. Der skal ud-

arbejdes et projekt, Hedensted spildevand forventer at 

skulle etableres nye ledninger, ligesom det også forven-

tes at sommerhusejerne må forny deres ledninger for at 

undgå indsivning og fejltilslutninger. 

- 1 - 12 12 Medtagelse af dette projekt sidst i 

perioden, betyder at beboere i om-

rådet vil få tid til at forberede sig på 

udbedringen, ligesom der fra Heden-

sted spildevands side vil kunne ske 

en detailplanlægning i 2016.  

Hedensted,  

Torup Bæk 

Der vil skulle ske kloakseparering af omkring 150 ejen-

domme. Separeringsområdet vil også indeholde virksom-

heder. Der vil blive etableret nye ledninger til både regn-

vand og spildevand. Der vil evt. blive etableret et regn-

vandsbassin. Dette vil nedsætte stofbelastningen til Torup 

Bæk, som er udpeget i de kommende vandplaner, samti-

dig med at det vil mindske risikoen for opspædet spilde-

vand i haver. 

14 14 15 3 6 Dele af projektet udskydes med 

baggrund i økonomi og ledningernes 

alder. Der udskydes arbejde for om-

kring 9 mio. kr. 

Hedensted, 

Torup Bæk,  

Horsensvej 

Der vil skulle ske separering af omkring 50 ejendomme. 

Der vil blive etableret nye ledninger til både regnvand og 

spildevand. Dette vil nedsætte stofbelastningen til Torup 

Bæk, som er udpeget i de kommende vandplaner. 

- 5 4,5 - - Bør gennemføres i forbindelse med 

evt. istandsættelse af Horsensvej. 

Rask Mølle,  

Møllebæk-

ken 

Der vil skulle ske separering af omkring 160 ejendomme. 

Der vil blive etableret nye ledninger til både regnvand og 

spildevand. Der vil blive etableret et regnvandsbassin. 

Dette vil nedsætte stofbelastningen til Møllebækken, som 

er udpeget i de kommende vandplaner. 

9 8 - - -  

Uldum,  

Uldum Lil-

leå 

Der vil skulle ske separering af omkring 450 ejendomme. 

Separeringsområdet vil også indeholde virksomheder. Der 

vil blive etableret nye ledninger til både regnvand og spil-

devand. Der vil evt. blive etableret et regnvandsbassin. 

Dette vil nedsætte stofbelastningen til Uldum Lilleå, som 

har 2 udpegninger i de kommende vandplaner. 

2 6 10 16 16  

Åben land Der vil blive kloakeret 70 ejendomme der alle ligger i om-

råder hvor der skal ske forbedret rensning ifølge region-

planerne. 

7 - - - - Der er behov for at finde 50 ejen-

domme der ønsker at etablere egen 

spildevandsrensning for at overholde 

regionplanerne. 

 


