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Afgørelse om, at VVM-tilladelse til ændring af renseanlæg ved
etablering af mekanisk filterenhed inden udløb i recipient på matrikel nr. 1dq Hornsyld By, Nebsager, Nørregade 28, 8783 Hornsyld, ikke er nødvendig
Hedensted Kommune har den 19. november 2018, fra WH-PlanAction
Rådgivende Ingeniører modtaget VVM-ansøgning vedrørende ændring af
et eksisterende renseanlæg på Hornsyld Købmandsgaard A/S, Nørregade 28, 8783 Hornsyld. I mellem det eksisterende renseanlæg og udløb i
recipient etableres permanent en mekanisk filterenhed for at forbedre
den eksisterende rensning af tag- og overfladevand fra virksomheden.
Renseanlæg og filterenhed er beliggende på matrikel nr. 1dq Hornsyld
By, Nebsager. Se bilag 1.
Renseanlægget er beliggende i erhvervsområde1 i kloakopland HS15, jf.
Spildevandsplan 2015-2020 for Hedensted Kommune. Renseanlægget er
privat og har udløb i rørlagt strækning af Bjørnkærgrøft.
Kommunens afgørelse
På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at
ændringen af renseanlægget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt,
og at der derfor ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM).
Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 2.
Denne afgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at
projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces.
Begrundelse
Projektet er screenet jf. punkterne i lovens bilag 6, da det er omfattet af
lovens bilag 2, nr. 11 Andre projekter, listepunkt 11c): Renseanlæg
(Projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
I forbindelse med ændringen af renseanlægget vil der i løbet af en uges
tid ske nedgravning af rørføring mellem anlæg og brønde. I den forbindelse kan der forekomme et mindre forbrug af sand, jord og sten, og
Erhvervsområde 3.E.11 Hornsyld Købmandsgård, jævnfør Hedensted Kommunes Kommuneplan 2017-2029.
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der kan fremkomme en mindre mængde byggeaffald. Projektets samlede bygningsmasse udgør ca. 35 m3 med et grundareal på ca. 330 m2.
Det befæstede areal udgør ca. 210 m2, og det bebyggede areal vil være
ca. 14,6 m2 i en højde af ca. 2,4 meter. Byggeaffald bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. I driftsfasen af den nye filterenhed
vil der til rensning af mekanisk filter benyttes citronsyre og natriumhypoklorit, som bortskaffes som affaldsprodukt i henhold til gældende regler.
Det eksisterende renseanlæg ændres ikke i forbindelse med projektet,
blot vil det rensede spildevand gennemløbe den mekaniske filterenhed
inden udløb i eksisterende udløb. Tilladelse til udledning søges ændret i
forbindelse med projektet. Der skal træffes særskilt tilladelse til udledning efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven3.
Der vil, som under eksisterende forhold, ske afløb af tag- og overfladevand til Bjørnkærgrøft. Renseanlægget ændres for at sikre en forbedret
rensning af vandet inden udløb i recipient.
Projektet berører ingen naturbeskyttede områder, fredninger, Natura2000 områder eller drikkevandsinteresser.
Samlet set vurderes det, at projektet ikke giver anledning til væsentlig
påvirkning af det omgivende miljø, hverken med hensyn til forurening,
beskyttede naturtyper, og fredede områder eller menneskers sundhed.
Ved gennemførelse af den ansøgte projektændring, vurderer Hedensted
Kommune, at der vil være en væsentlig forbedring af renseanlæggets
nuværende funktion.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside
www.hedensted.dk under Offentliggørelser den 20. december 2018.
Klagevejledning
Klagevejledningen er vedlagt som bilag 2. Klagefristen er 4 uger efter
offentliggørelsen på hjemmesiden, og udløber således den 17. januar
2019.
Øvrige forhold
Afgørelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden tre år efter
meddelelse, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år 4.
Er der spørgsmål til denne afgørelse er henvendelse velkommen til undertegnede på tlf. 79 75 56 73 eller pr. e-mail: rikke.bjerg@hedensted.dk.
Med venlig hilsen
Rikke Bjerg
Biolog
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Kopimodtagere:
WH-PlanAction Rådgivende Ingeniører, att.: Nanna Aggerholm Larsen
pr. e-mail.
Miljø- og Fødevareministeren ved Miljøstyrelsen pr. CVR-nr. 25798376
Danmarks Naturfredningsforening pr. CVR-nr. 60804214
Friluftsrådet pr. CVR-nr. 56230718
Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord pr. CVR-nr. 12070918
Dansk Ornitologisk Forening pr. CVR-nr. 54752415
Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland pr. CVR-nr. 35947736
VejleMuseerne pr. CVR-nr. 29189900
Glud Museum pr. CVR-nr. 23278219
Dansk Botanisk Forening pr. CVR-nr. 20538228

Bilag 1 Oversigtskort
Oversigtskort projektområde, hvor den blå prik viser placering af
renseanlæg på matrikel nr. 1qd Hornsyld By, Nebsager, Nørregade 28,
8783 Hornsyld. Det indsatte kort er uddrag af kortmateriale, som er indsendt af ansøger ved ansøgning om VVM.
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Bilag 2 Klagevejledning
Klagevejledning
Der kan klages5 over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
• Ansøgeren,
• Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige
brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter og
love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer
mindst 100 medlemmer.
Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes
hjemmeside www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen
for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har
godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl.
23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber, dvs. den 17. januar 2019.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk
eller www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med
NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted
Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på
900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og
offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen.
Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den
uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for
brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender din anmodning til nævnet,
som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive
fritaget på www.naevneneshus.dk.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.
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