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205.        Forslag til ændring af spildevandsplanen for en 
del af Vestergade kvarteret i Løsning

Beslutningstema

Det skal besluttes:
1. Om forslag til ændring af spildevandsplanen skal sendes i høring og offentliggørelse af 

miljøscreening.
2. At Udvalget for Teknik bemyndiges til at vedtage dette tillæg endeligt efter endt høring, 

såfremt der ikke kommer principielle ændringer.
3. At Udvalget for Teknik bemyndiges til at godkende tillæg til og ændringer af 

spildevandsplanen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Teknik den 6. september 2016, og det er 
besluttet, at spildevandsplanen skal ændres. 
Spørgsmål vedrørende delegation af beslutningskompetence har været behandlet af Teknik- og 
Miljøudvalget den 1. november 2010 og efterfølgende af Byrådet, der godkendte udvalgets 
indstilling, se bilag 4.

Sagsfremstilling

Hedensted Spildevand har anmodet om at få spildevandsplanen ændret. Der ønskes etableret 
en ny separatkloakering grundet behov for en fornyelse af kloaksystemet, da dette ikke er i 
ordentlig stand. En udskiftning af fælleskloakken i Vestergade til separatkloak vil ikke i sig selv 
på nuværende tidspunkt give en miljøgevinst. Separatkloakering af Vestergade indgår dog i 
den langsigtede strategi med at ændre de fælleskloakerede områder i Løsning til 
separatkloakering, hvilket på sigt vil give en miljøgevinst i form af færre overløb af opspædet 
spildevand til Gesager Å. Denne strategi er ikke beskrevet i spildevandsplanen. 
 
Begrundelsen for at udskifte kloakrørene nu er, at der i forbindelse med en planlagt fornyelse 
af fjernvarme- og drikkevandsrør, samt efterkommelse af ønsket om byfornyelse fra 
borgergruppe i Løsning vil blive lagt ny overfladebelægning på Vestergade. 
 
Der vil ikke på nuværende tidspunkt blive stillet krav om, at de enkelte lodsejere separerer 
inde på egen grund. Der vil først blive stillet krav til hver enkelt lodsejer, når hele systemet er 
klargjort til det. Hvornår det bliver aktuelt, er ikke besluttet.
 
Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at 
indvirkningerne ikke er så væsentlige, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.
 
Administrationen vurderer, at kloakseparering af Vestergadekvarteret vil give en miljøgevinst i 
form af færre overløb af opspædet spildevand, når de senere etaper gennemføres. 
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Da sagen er principiel, falder den uden for den generelle delegation, der er givet af Byrådet. 
Den skal derfor fremsendes til godkendelse i Byrådet. 
Det er administrationens vurdering, at sagen dog overordnet set er af mere teknisk end 
politisk karakter. Administrationen foreslår derfor, at Byrådet delegerer 
beslutningskompetencen til Udvalget for Teknik. 
Efter endt høring, vil sagen blive forelagt udvalget igen til endelig godkendelse under 
forudsætning af, at Byrådet beslutter at bemyndige udvalget til at træffe den endelige 
afgørelse. 
 
Generel bemyndigelse af beslutningskompetence 
 
Det er administrationens vurdering, at det vil give en hurtigere og mere smidig 
sagsbehandling, såfremt der gives en generel bemyndigelse til Udvalget for Teknik til at 
vedtage ændringer af spildevandsplanen. Såfremt ændringerne strider imod kommunens 
overordnede målsætninger, eller er af væsentlig principiel karakter skal udvalget specifikt tage 
stilling til om sagen skal for Byrådet.   
 
Administration anbefaler derfor, at delegationen af beslutningskompetencen ændres til at 
omfatte alle ændringer af spildevandsplanen, såfremt  ændringerne ikke strider imod 
kommunens overordnede målsætninger, eller er af væsentlig principiel karakter. 

Administrationen indstiller, 
 at Udvalget for Teknik anbefaler Byrådet at forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen 

fremlægges i 8 ugers høring
 at Screening for Miljøvurdering offentliggøres samtidig
 at Udvalget for Teknik bemyndiges til at godkende tillæg nr. 4 endeligt efter endt 

høring. 
 at Byrådet udvider sin delegation af beslutningskompetence til Udvalget for Teknik til 

også at omfatte ændringer af spildevandsplanen, såfremt ændringerne ikke strider 
imod kommunens overordnede målsætninger, eller er af væsentlig principiel karakter.

Udvalget for Teknik, 6. december 2016, pkt. 161:
 Anbefales godkendt.

Kommunikation

Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen skal efter godkendelse i Byrådet fremlægges til 
gennemsyn i mindst 8 uger inden endelig vedtagelse. De berørte grundejere vil få individuel 
besked. Administrationen og de berørte ledningsejere vil i samarbejde afholde et borger- og 
informationsmøde. 
 
Efter høring og endelig vedtagelse skal beslutningen offentliggøres på kommunens 
hjemmeside.
 
Tillægget træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, § 32 jf. lovbek nr. 1189 af 27 september 
2016 og 
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Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap 3 og 4 nr. 726 
af 1. juni 2016, §5

Beslutning

Indstilles godkendt, dog således at der ikke meddeles en udvidet delegation (jf. 4. dot i 
indstillingen)
Fraværende: Jørn Juhl Nielsen
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