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1. Indledning

Dette tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet for at danne plangrundlag for 
ekspropriationsbeslutning til fordel for etablering af ledningsanlæg og udvidelse 
af regnvandsbassin i Korning.

I forbindelse med en allerede planlagt separering af kloaksystemet i Korning, er 
det nødvendigt at etablere nye ledningsanlæg og udvide et eksisterende regn-
vandsbassin på private og kommunale matrikler. Dette tillæg sikrer, at såfremt 
Hedensted Spildevand ikke kan indgå frivillig aftale med lodsejerne om afståelse 
af jord og/eller rettigheder, kan Hedensted Kommune ekspropriere til fordel for 
disse anlæg. De berørte matrikler vil fremgå af dette tillæg.

2. Lovgrundlag

Følgende er lovgrundlag for nærværende tillæg:
 Lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1189 af 27. september 2016) 
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilla-

delser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
 Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (LBK nr. 1533 af 10. decem-

ber 2015)

3. Plangrundlag

Hedensted Kommunes spildevandsplan 2015-2020.

4. Spildevandsforhold i Korning

4.1 Status
Korning er delvis separatkloakeret og delvist fælleskloakeret. Enkelte grunde er 
spildevandskloakeret. De områder der er fælleskloakeret er i den eksisterende 
spildevandsplan planlagt separatkloakeret. Separatkloakeringen sker etapevis, 
og første etape blev gennemført i 2012.

4.2 Plan
I forbindelse med anden etape af separering af kloaksystemet I Korning ønsker 
Hedensted Spildevand at lede regnvandet fra en del af Korning Gammelby til det 
eksisterende regnvandsbassin ved Fredsbovænget. Ledningsanlæg ønskes place-
ret på private og kommunale arealer. Samtidig skal det eksisterende regnvands-
bassin udvides i forhold til den øgede regnvandsmængde. Fra bassinet ledes 
regnvandet til et eksisterende regnvandsbassin hvorfra regnvandet udledes til 
Korning Bæk. Der er den 31. august 2012 givet tilladelse til udledning af regn-
vandet i Korning Bæk.

Bilag 1 viser det omtrentlige ledningstrace og bassinudvidelse.



5. Arealer og grundejere der berøres af tillægget 

5.1 Generelt

Sikring af rettighed til etablering og efterfølgende inspektion af ledninger, bassi-
ner og andre nødvendige anlæg sker gennem frivillig aftale eller ved ekspropria-
tion med hjemmel i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 58 samt bestemmelser-
ne i § 45 og §§ 47-49 i lov om offentlige veje.

Lodsejerne sikres mulighed for at komme med kommentarer, forslag og/eller 
indsigelse mod den foreslåede ledningsføring, placering af brønde m.v. 
Under anlæggelse af ledningssystemet må lodsejere tåle gener i forbindelse med 
gravearbejderne.

Hvor det er nødvendigt at placere kloaksystemet (ledninger, brønde) uden for of-
fentligt vejareal tinglyses anlægget på den pågældende ejendom med adgangs-
ret til drift, vedligeholdelse samt fornyelse.

Ledningstracé og areal til regnvandsbassin fastsættes endeligt i forbindelse med 
detailprojekteringen. 

5.2 Lodsejere der berøres af lednings- og/ eller bassinanlæg

Etablering af hovedkloak og udvidelse af eksisterende regnvandsbassin samt sik-
ring af adgangsrettigheder og evt. opkøb af arealer medfører at følgende matrik-
ler bliver berørt:

Matrikelnummer Ejerlav
1a Korning By, Korning

4ai Korning By, Korning

4q Korning By, Korning

14a Korning By, Korning

18z Korning By, Korning
Tabel 5.1 Liste over matrikler der berøres af lednings-/ bassinarbejder.

Lodsejerne vil blive nærmere informeret om detaljer i projektet, når disse forelig-
ger.

6. Tidsplan

Etablering af ledningsanlæg og udvidelse af bassin forventes gennemført i 2017-
2018.   



7. Miljøvurdering

Der er foretaget screening af spildevandsplantillægget. I screeningen er det vur-
deret, hvorvidt tillægget har væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, 
at miljøpåvirkningen fra dette spildevandsplantillæg ikke er væsentlig. Der er så-
ledes ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurde-
ringsloven.

8. Ikrafttræden

Dette forslag til tillæg til spildevandsplanen er politisk behandlet og vedtaget at 
sende i den xx. xxxx xxxx og offentliggøres efter reglerne herom i spildevands-
bekendtgørelsens § 6. 

Kirsten Terkilsen Jesper Tyrring Møller 
Borgmester Kommunaldirektør

_________________________________________________________
Forslaget til tillæg 8 til spildevandsplanen skal i henhold til spildevandsbekendt-
gørelsens § 6 offentliggøres i perioden fra den xx. xxxx xxxx til den xx. xxxx 
xxxx .
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