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Bilag

Bilag 1: kort over de nye kloakoplande UL2, UL12 og UL 13 efter tilretning. Arealet markerte 
med rød kant er det areal der tillægges kloakopland UL12.



1. Indledning

Dette tillæg til "Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2008-2015" er 
udarbejdet for at inddrage ca. 1 ha i kloakopland som planlagt separat 
kloakopland. 

Samtidig vil der sker en teknisk tilretning af kloakoplande, så de bringes i 
overensstemmelse med de faktiske forhold. 

Samtidig med udarbejdelsen af dette tillæg, er et forslag til ny spildevandsplan 
for hele Hedensted kommune i høring. Ændringen vil gælde for både den 
eksisterende spildevandsplan og den eventuelt endeligt vedtagne nye 
spildevandplan.

2. Lovgrundlag

Følgende er lovgrundlag for nærværende tillæg:
 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1317 af 19/11 2015 § 32 om 

spildevandsplaner
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 153 af 25/02 2016 om 

spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
 Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (LBK nr. 1533 af 10/12 

2015)

3. Plangrundlag

Hedensted Kommunes spildevandsplan 2008-2015.

Området er omfattet af forslag til lokalplan 1099 og kommuneplan tillæg nr. 16.  

4. Areal og ejerforhold

Dette tillæg vil inddrage ca. 1 ha af matr. nr. 1bm Uldum By, Uldum i UL12 som 
planlagt separat kloakeret. 

Samtidig vil der sker en tilretning af kloakoplandene UL2, UL12 og UL13 så de 
bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold. 

Efter tilretning og udvidelse vil UL12 være ca 33,6 ha og UL13 ca 1 ha og UL2 ca 
3,3 ha

Arealet der inddrages i kloakopland er i dag beliggende i det åbne land og 
anvendes som agerjord. 

Den del der skal inddrages under kloakopland er i dag privatejet.
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5. Regn- og spildevandsafledning

Det følgende omhandler kun den del der inddrages under kloakopland UL12. 

Status
Området er i dag ukloakeret. Området er omfattet af lokal- og 
kommuneplanforslag for at muliggøre en udvidelse af Jysk A/S centrallageret.

Plan
Området skal ligesom resten af UL12 separatkloakeres. Husspildevandet tilsluttes 
Hedensted Spildevands anlæg og ledes via eksisterende spildevandsledninger til 
rensning på Åle renseanlæg.

Tag- og overfladevand tilsluttes bestående kloak internt på grunden og udledes 
via bestående regnvandsbassin til Uldum Lille Å. 

Den masimalt tilladte befæstelse er 60%.

6. Recipientforhold

Recipient for spildevand er Gudenåen efter rensning på Åle renseanlæg. 

Recipient for regnvand er Uldum Lilleåen via regnvandsbassin. 
Den ekstra tilledning af regnvand til dette bassin holder sig indenfor bassinets 
udledningstilladelse. 

7. Tidsplan

Tilslutning vil blive udført efter nærmere aftale mellem ejer og Hedensted 
Spildevand.

8. Miljøvurdering

Der er foretaget screening af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og 
spildevandsplantillægget under et. I screeningen er det vurderet, hvorvidt 
forslagene har væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at 
miljøpåvirkningen fra disse er uvæsentlig. Der er således ikke krav om 
udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og 
Programmer. 
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9. Ikrafttræden

Dette forslag til tillæg til spildevandsplanen er vedtaget at sende i høring af 
Byrådet den 16. december 2015 og offentliggøres efter reglerne herom i 
spildevandsbekendtgørelsens § 6. 

Kirsten Terkilsen Jesper Tyrring Møller
Borgmester Kommunaldirektør

_________________________________________________________
Forslaget til tillæg nr. 32 til Spildevandsplanen offentliggøres i henhold til 
spildevandsbekendtgørelsens § 6 i perioden fra den 22. december 2015 til den 
16. februar 2016.
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Bilag 1 kort over de nye kloakoplande UL2, UL12 og UL 13 efter tilretning. 
Arealet markeret med rød kant er det areal der tillægges kloakopland 
UL12. 

UL12

UL13

UL2

Areal der tillægges kloakopland


