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Ingeniør 
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Fra: Just Kristensen [mailto:just@justwind.dk]  

Sendt: 21. januar 2015 16:40 

Til: Post Natur og Miljø 
Cc: Just Kristensen; Svend Smedegaard (svs@landplan.dk) 

Emne: Ændringsforslag til spildevandsplantillæg nr. 25 - Nordlige Hedensted 
  
Kære Natur & Miljø i Hedensted Kommune 
  
Som ejer af ejendommen Ll. Dalbyvej 6 – 8722 Hedensted – matr. Nr. 4a m.fl. - Ll Dalby By, Hedensted, hvorpå 
der ønskes placeret et regnsvandsbassin i forslag til spildevandsplantillæg nr. 25 omkring kloakseparering af en 
del af det nordlige Hedensted, har jeg følgende bemærkninger og ændringsforslag; 
  
Jeg skal indledningsvis sige, at vi er positive overfor at Hedensted spildevand/ -kommune (efterflg. Benævnt 
HS/HK ) vil placere et regnvandsbassin på vores landbrugsareal. Jeg håber dog at HS/HK er indstillet på, at gå i 
dialog med os, omkring den endelige placering af regnvandsbassinet. 
  
I spildevandsplantillægget er regnvandsbassinet placeret i den nordvestlige del af marken, hvilket også er den 
ideelle placering set ud fra regnvandsbassinets præmisser. 
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I kommuneplan 2009 – 2021 for Hedensted Kommune er området udlagt til blandet boligområde, hvilket vi 
også gerne vil benytte os af i nær fremtid. 
  
Når den pågældende mark på et senere tidspunkt skal benyttes til blandet boligområde mener vi, at 
regnvandsbassinets placering ville være mere ideel i den sydlige del af den pågældende mark, da det vil give en 
bedre sammenhæng imellem boliger og regnvandsbassin. 
  
En placering i den sydlige del af marken vil endvidere også betyde, at regnvandsbassinet også kan aftage 
regnvand for den nordlige del af det i kommuneplanen udlagte boligområde benævnt som 5.B.42. 
Herved har man samtidig løst problemet med regnvand for et fremtidigt boligområde. 
  
Højdekoterne er endvidere lavest i den sydlige del af marken, hvorved man har et naturligt fald hertil. 
  
Vi skal sluttelig blot opfordre til, at HS/HK er indstillet på en dialog omkring den endelige placering af bassinet, 
således at vi kan finde en løsning, som kan tilgodese alle parter og hensyn. 
  
På forhånd tak. 
  
Med venlig hilsen / Best regards 
  
Just Kristensen 
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