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Bilag 1: kloakopland HE100



1. Indledning

Dette tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet for at inddrage et nyt område i 
spildevandsplanen. Det nye opland benævnes HE100 og planlægges 
spildevandskloakeret. Ændringerne sker i forbindelse med udarbejdelse af en ny 
lokalplan inden for den eksisterende kommuneplanramme. 

2. Lovgrundlag

Følgende er lovgrundlag for nærværende tillæg:
 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26/06 2010 § 32 om 

spildevandsplaner.
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser 

mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
 Bekendtgørelse af lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer nr. 936 af 24. 

september 2009.

3. Plangrundlag

Hedensted Kommunes spildevandsplan 2008-2015.

Hedensted Kommuneplan 2013-2025.

4. Spildevandsforhold

4.1 Status
Det areal der ønskes inddraget i kloakopland ligger i kommuneplanramme 5.E.23, der 
er udlagt til erhvervsområde. Arealet er ukloakeret og udnyttes i dag til 
landbrugsdrift.

4.2 Plan
Et areal på ca. 4 ha planlægges spildevandskloakeret. Det nye kloakopland benævnes 
HE100. Spildevand ledes via eksisterende ledningssystem til Hedensted renseanlæg, 
hvor det tilsluttes inden for anlæggets nuværende kapacitet. Regnvand nedsives eller 
håndteres på anden måde inden for arealet. Relevante tilladelser indhentes ved 
Hedensted Kommune, Natur & Miljø. 

5. Recipientforhold

5.1 Spildevand
Recipient for Hedensted renseanlæg er Rohden Å, udløbs nr. UDA6. Den forøgede 
udledning fra Hedensted renseanlæg kan holdes inden for den eksisterende tilladelse. 

5.2 Regnvand
Regnvand håndteres lokalt. 



6. Arealer og grundejere der berøres af tillægget 

Kloakopland HE100 vil bestå af en del af matr.nr. 10ao og en del af matr. nr. 10a 
Remmerslund By.
Bilag 1 viser afgrænsning af det nye kloakopland HE100.

7. Økonomi

Hedensted Spildevand A/S forventer et mindre overskud i form af supplerende 
tilslutningsbidrag.

8. Miljøvurdering

Der er foretaget screening for miljøvurdering af spildevandsplantillægget. Screeningen 
er fælles med screening af forslag til lokalplan 1093, der er udarbejdet sideløbende 
med dette tillæg. I screeningen er det vurderet, hvorvidt tillægget har væsentlig 
indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra dette 
spildevandsplantillæg ikke er væsentlig. Der er således ikke krav om udarbejdelse af 
en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

9. Ikrafttræden

Dette forslag til tillæg til spildevandsplanen er vedtaget at sende i høring af Byrådet 
den xx. xxx 20xx, og offentliggøres efter reglerne herom i 
spildevandsbekendtgørelsens § 6. 

Kirsten Terkilsen Jesper Tyrring Møller 
Borgmester Kommunaldirektør

_________________________________________________________
Forslaget til tillæg nr. 27 til spildevandsplanen skal, i henhold til 
spildevandsbekendtgørelsens § 6, offentliggøres i perioden fra den xx. xxxi 20xx til 
den xx. xxx 20xx.
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