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1. Indledning 
 

Dette tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet for at udvide kloakopland BJ4, 
ved Gramvej mellem Bjerre og Hornsyld samt inddrage et nyt område i spilde-
vandsplanen som privat spildevandskloakeret opland. Det nye opland benævnes 

BJ6. Ændringerne sker i forbindelse med udvidelse af kommuneplanrammen og 
udarbejdelse af en ny lokalplan for området. 

 
 
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 spildevandstilla-

delser 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 
Kloakopland BJ4 på i alt 3,4 ha er privat spildevandskloakeret og ligger i landzo-
ne. Området er i Kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Der afledes fra 

knap 500 PE fra BJ4. Spildevandet ledes til Bråskov renseanlæg. Regnvandet le-
des uforsinket til Harredal bæk. De områder der inddrages i kloakopland ligger 

delvist i kommuneplanramme 4.O.01 som er udlagt til offentligt formål og delvist 
uden for kommuneplanrammer i landzone, hvor de indgår i landbrugsdrift. 
 

4.2 Plan 
Kloakopland BJ4 udvides til 10,2 ha. Derudover inddrages yderligere 10 ha til 

kloakopland der planlægges privat spildevandskloakeret og benævnes BJ6. De to 
kloakoplande BJ4 og BJ6 vil følge den foreslåede udvidede kommuneplanramme 
4.O.01. og udgør tilsammen 20,2 ha. Der regnes med en samlet PE på ca 1000 

fra BJ4 og BJ6 tilsammen. Spildevand skal fortsat ledes til Bråskov renseanlæg, 
hvor det tilsluttes inden for anlæggets nuværende kapacitet. Bråskov renseanlæg 

planlægges nedlagt i 2014/2015 og spildevandet ledes herefter til Hedensted 
renseanlæg. Regnvand skal så vidt muligt nedsives, alternativt ledes til eksiste-
rende udledning. Relevante tilladelser indhentes ved Hedensted Kommune, Natur 

& Miljø.  
 

Bilag 1 viser afgrænsning af det eksisterende kloakopland BJ4. 



 

 
Bilag 2 viser afgrænsning af kloakopland BJ4 og BJ6 efter vedtagelse af tillæg-

get.  
 
 

5. Arealer og grundejere der berøres af tillægget  
 

Kloakopland BJ4 vil efter udvidelsen bestå af følgende matrikler: 
9c Neder Bjerre By, Bjerre  
9d Neder Bjerre By, Bjerre 

9f Neder Bjerre By, Bjerre 
9g Neder Bjerre By, Bjerre 

9i Neder Bjerre By, Bjerre 
Del af 10a Neder Bjerre By, Bjerre 
 

Kloakopland BJ6 vil bestå af følgende matrikler: 
14g Neder Bjerre By, Bjerre  

Del af offentlig vej 7000a og 7000e Neder Bjerre By, Bjerre 
 
 

6. Recipientforhold 
 

6.1 Spildevand 
Recipient for Bråskov renseanlæg er Søkærgrøften, udløbs nr. UBS1. Den for-
øgede udledning fra Bråskov renseanlæg kan holdes inden for den eksisterende 

tilladelse. Der skal ikke søges ny udledningstilladelse. Ved større regnhændelser 
sker overløb til Skjold Å. 

 
6.2 Regnvand 

Udledning af regnvand fra BJ4 kan fortsat ske til Harredal Bæk i eksisterende ud-
ledningspunkt. Såfremt der ønskes øget eller på anden måde ændret udledning 
skal der søges ny udledningstilladelse ved Hedensted Kommune, Natur & Miljø. 

 
 

7. Økonomi 
 
Der forventes ingen udgifter for Hedensted Spildevand A/S forbundet 

med vedtagelsen af dette tillæg. 
 

 
 
8. Miljøvurdering 

 
Der er foretaget screening af spildevandsplantillægget. Screeningen omhandler 

alene de forhold der ikke er medtaget i screening af kommuneplantillæg og lo-
kalplan. I screeningen er det vurderet, hvorvidt tillægget har væsentlig indvirk-
ning på miljøet. Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra dette spildevands-

plantillæg ikke er væsentlig. Der er således ikke krav om udarbejdelse af en mil-
jøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven. 



 

 
 

9. Ikrafttræden 
 
Dette forslag til tillæg til spildevandsplanen er vedtaget at sende i høring af By-

rådet den 28. maj 2014 og offentliggøres efter reglerne herom i spildevandsbe-
kendtgørelsens § 6.  

 
 
Kirsten Terkilsen  Jesper Tyrring Møller  

Borgmester   Kommunaldirektør 
 

 
 
 

_________________________________________________________ 
Forslaget til tillæg nr. 20 til spildevandsplanen skal i henhold til spildevandsbe-

kendtgørelsens § 6 offentliggøres i perioden fra den 2. juni 2014 til den 28. juli 
2014. 



 

 
Bilag 1 

 
Eksisterende kloakopland BJ4 

 
 
 



 

Bilag 2 
 

Kloakopland BJ4 og BJ6 efter vedtagelse af tillægget 

 


