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1. Indledning 
Dette tillæg nr. 53 til Spildevandsplan 2012 - 2015 for Horsens Kommune 
omhandler berigtigelse af spildevandsplanen således denne er i overensstemmelse 
med lokalplan 2015-6, Horsens, Erhvervsområde Horsens Syd.  
 
Der er kloakoplande i spildevandsplanen, som kun er delvist omfattet af 
lokalplanen. Disse oplande vil med dette tillæg blive opdelt således, at henholdsvis 
den del der er omfattet af lokalplanen og den del, som er placeret udenfor 
lokalplanen, får sit eget kloakopland.  
 
Derudover sammenlægges kloakoplande, som delvist omfatter matr. nr. 18a, 
Torsted By, Torsted, for at lette det administrative arbejde. 
 
Dette tillæg vil ligeledes berigtige befæstelsesgrader for kloakoplande, således at 
befæstelsesgraden i spildevandsplanen stemmer overens med lokalplanen. Der 
ændres ikke på rettighederne for de virksomheder, som er omfattet af 
kloakoplandene, da lokalplanen til alle tider er gældende overfor virksomhederne.  
 
Befæstelsesgraderne i spildevandsplanen ændres med dette tillæg således disse er i 
overensstemmelse med lokalplanen, da det er spildevandsplanen, som er gældende 
overfor forsyningsselskabet.  
 
Dette tillæg til spildevandsplanen vil dermed skabe overensstemmelse mellem den 
mængde regnvand som er tilladt at lede til regnvandssystemerne i området og den 
mængde regnvand, som forsyningsselskabet dimensionerer deres 
regnvandssystemer efter.  
 
Tillægget er behandlet i Teknik og Miljø, Natur og Miljøafdelingen, Team 
Spildevand.  
 
Sagens dokumenter er journaliseret under sag nr. 06.00.05-P16-19-21. 
 

2. Planlægningsgrundlag 
2.1 Spildevandsplan  
Med baggrund i spildevandsbekendtgørelsen, udarbejdes dette tillæg til den 
gældende spildevandsplan 2012 - 2015.  

2.1   Lovgrundlag 
I henhold til § 5 i Spildevandsbekendtgørelsen skal der ske revision af 
spildevandsplanen, når der sker ændringer af et kloakopland, der er beskrevet i 
spildevandsplanen, eller når der optages nye arealer i den gældende 
spildevandsplan.  

2.2   Miljøvurdering 
Tillægget skal vurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne 
efter 

 Lov nr. 973 af 25. juni 2020, ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” 
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 Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019: ”Bekendtgørelse om 
samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, 
programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 
 

2.2 Kommuneplan 
Kommuneplanen for Horsens Kommune udstikker hovedstrukturen for den fysiske 
udvikling i kommunen. Den gældende kommuneplan er Kommuneplan 2017. 
 
Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede 
målsætninger, der er fastlagt i kommuneplanen. Området, som er vedtaget i dette 
tillæg til spildevandsplanen, er omfattet af rammenummer 14BO09, 14BO10 og 
14BO11 for lokalplanlægning, som er boligområder samt rammenummer 14RE11 
og 14RE13 for lokalplanlægning, som er udpeget, som rekreative områder. 
Derudover er planområdet omfattet af rammenummer 14ER09, 14ER13, 14ER14, 
14ER15, 14ER16, 14ER21 og 14ER22 for lokalplanlægning, som er udpegede 
erhvervsområder.  
 
Gennemførelse af de aktiviteter, der er beskrevet i tillægget, vurderes at være i 
overensstemmelse med kommuneplanlægningen. 
 
2.3 Lokalplan 
Området er omfattet af lokalplan 2015-6, Horsens, Erhvervsområde Horsens Syd.  
I lokalplanen fremgår følgende: 
 
Hvis der befæstes mere end den befæstelsesgrad der er angivet for kloakoplandet, 
skal regnvand fra den del, som udgør overbefæstelsen, forsinkes, før det tilsluttes 
til regnvandskloak.  
 
Kloakopland A398 og en del af A393 og A394, som omfattes af denne lokalplan, har 
en befæstelsesgrad på 0,48.  
 
Kloakopland A396, A397, A399, A400, A410, A411, A412, A413, A414, A415, A416, 
A417, A419, A421, A422 og A423 har en befæstelsesgrad på 0,56. 
 
Kloakopland A420 har en befæstelsesgrad på 0,64.  
 
2.4 Vandområdeplaner 
Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede 
målsætninger fastlagt i vandområdeplanen og tilhørende bekendtgørelser.  
 
Planområdet ved Torsted Skelgrøft er en del af det hovedvandopland, som afvander 
til Horsens Fjord. Vandområdeplanen for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, samt 
tilhørende bekendtgørelser, udstikker retningslinjer for opnåelse af god økologisk 
tilstand i vandløb og søer, der afleder til Horsens Fjord, samt god økologisk tilstand 
i selve fjorden. 
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Tillæg nr. 53 til spildevandsplanen omfatter udelukkende ændringer af 
oplandsgrænser og berigtigelse af befæstelsesgrader, således der opnås 
overensstemmelse mellem spildevandsplanen og den gældende lokalplan. Da 
lokalplanens bestemmelser om befæstelsesgrader er gældende for de 
virksomheder, der ligger inden for det område, hvor dette tillæg til 
spildevandsplanen er vedtaget, ændres der ikke på virksomhedernes rettigheder til 
afledning af regnvand.  
 
Forsyningsselskabets rettigheder ændrer sig, da det er de fremtidige 
befæstelsesgrader i spildevandsplanen, som det offentlige regnvandssystem skal 
dimensioneres efter. Dette sikrer, at der er overensstemmelse mellem den 
regnmængde, som må udledes til regnvandssystemet og den regnmængde, som 
systemet er dimensioneret til at aflede, rense og forsinke før regnvandet udledes til 
Torsted Skelgrøft. Der vil derfor ikke ske en øget påvirkning af Torsted Skelgrøft 
som følge af dette vedtaget tillæg til spildevandsplanen.   
 
 
2.5 Grundvandsplanlægning 
Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandindvindings- og 
vandforsyningsplan, samt indsatsplaner for Horsens Kommune.  
 
Planområdet ligger udenfor område med særlig drikkevandsinteresser. Den 
sydligste del af planområdet ligger indenfor indvindingsoplandet til Oens Vandværk 
og Torsted Vandværk. Tillægget vurderes ikke at medføre en risiko for påvirkning af 
vandværkernes grundvandsinteresser.  
 

3. Spildevandsplanlægning - Nuværende forhold 
Kloakopland A414 omfatter hovedsageligt boliger, men også erhverv. Kloakoplandet 
har status som separatkloakeret, hvorved regn- og spildevand afledes separat. 
Regnvand ledes til Torsted Skelgrøft opstrøms for regnvandsbassin A415BR, som er 
indskudt på Torsted Skelgrøft. 

Kloakopland A393 og A394 omfatter delvist erhverv og boliger og har status som 
separatkloakeret, hvorved regn- og spildevand afledes separat. Regnvand ledes til 
Torsted Skelgrøft opstrøms for regnvandsbassin A415BR, som er indskudt på 
Torsted Skelgrøft. 

Kloakopland A396, A397, A398, A399, A400, A410, A415, A416, A417, A418, A420, 
A421 og A422 omfatter erhverv og har status som separatkloakeret, hvorved regn- 
og spildevand afledes separat. Regnvand ledes til Torsted Skelgrøft opstrøms for 
regnvandsbassin A415BR, som er indskudt på Torsted Skelgrøft. 

Kloakopland A411, A412, A413, A419 og A423 omfatter planlagte erhvervsområder 
og har status som planlagt separatkloakeret, hvorved regn- og spildevand skal 
afledes separat. Regnvand skal ledes til Torsted Skelgrøft opstrøms for 
regnvandsbassin A415BR, som er indskudt på Torsted Skelgrøft. 
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Figur 1 Placering og afgrænsning af kloakoplandene, inden ændring af oplandsafgrænsninger. 

 

4. Spildevandsplanlægning - Fremtidige forhold    
Kloakoplandene indenfor planområdet har status som separatkloakeret eller er 
planlagt separatkloakeret (hvorved regn- og spildevand afledes/skal afledes 
separat). Regnvandssystemet i området er udformet således at der fra forskellige 
udløb udledes uforsinket regnvand fra kloakoplandene til Torsted Skelgrøft. 
Nedstrøms for disse udløb ligger regnvandsbassin A415BR, som er indskudt på 
Torsted Skelgrøft. Når vandføringen i Torsted Skelgrøft overskrider 400 l/s sker der 
overløb fra Torsted Skelgrøft til regnvandsbassinet, som dermed bidrager til at 
rense og forsinke regnvand fra kloakoplandene fra erhvervsområdet ved Horsens 
Syd.                                      

Befæstelsesgraden for kloakopland A414 ændres i Spildevandsplan 2012 – 2015 til 
0,30. Regnvand ledes til udløb nr. A414UR.  

Kloakopland A393 og A394 er delvist omfattet af lokalplan 2015-6, Horsens, 
Erhvervsområde Horsens Syd. Derfor opdeles disse kloakoplande, således der er et 
kloakopland for den del af oplandet, som er omfattet af lokalplanen, og et 
kloakopland for den del, som ikke er omfattet af lokalplanen. Opdelingen af 
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kloakopland A393 og A394 er illustreret på figur 2. Efter opdelingen er 
befæstelsesgraden for A393 og A394 0,48, mens den for A393_2 og A394_2 er 0,6. 
Regnvand fra kloakopland A393 og A393_2 ledes til udløb nr. A398UR, mens 
regnvand fra kloakopland A394 og A394_2 ledes til udløb nr. A394UR.   

Kloakopland A398 og A418 omfatter delvist matrikel nr. 1e, Oens By, Ølsted. Denne 
matrikel skal udmatrikuleres. Matrikelgrænsen placeres imellem det bebyggede del 
og den ubebyggede del. Den ubebyggede del kommer til at aflede regnvand til 
udløb A417UR. Efter en omkobling af regnvandssystemet vil matrikel nr. 42, 1q, 
1ah, alle, Oens By, Ølsted ligeledes aflede regnvand til A417UR. Derfor kommer 
kloakopland A417 til at omfatte disse matrikler. Derfor tilpasses kloakopland A417 
og kloakopland A398 den fremtidige matrikelgrænse, efter udmatrikuleringen, samt 
kloakopland A418 tilpasses således denne ikke længere omfatter matrikel nr. 42, 
1q, 1ah, alle, Oens By, Ølsted. 

Befæstelsesgraden for kloakopland A398 fastsættes til 0,48.  

Befæstelsesgraden for kloakopland A417 og A418 fastsættes til 0,56. Den 
fremtidige afgrænsning af kloakopland A398, A417 og A418 fremgår af figur 2. 
Regnvand fra A418 udledes til udløb nr. A418UR, mens regnvand fra A398 udledes 
til udløb nr. A398UR. 

Det er ikke hele kloakopland A419, som er omfattet af lokalplan 2015-6, Horsens, 
Erhvervsområde Horsens Syd. Derfor opdeles kloakopland A419 i to - kloakopland 
A419 og kloakopland A419_2. Befæstelsesgraden i kloakopland A419 fastsættes til 
0,56. Regnvand fra A419 udledes til udløb nr. A419UR. 

Regnvand fra A419_2 skal ledes til et nyt regnvandsbassin med eget udløb til 
Torsted Skelgrøft. Detaljerne for bassin og udløb for kloakopland A419_2 kendes 
ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af nærværende tillæg til spildevandsplanen. 
Kloakopland A419_2 oprettes, som et planlagt separatkloakeret opland. Opdelingen 
af kloakopland A419 til A419 og A419_2 fremgår af figur 2. Befæstelsesgraden for 
A419_2 fastsættes til 0,80.  

En del af kloakopland A393, samt kloakopland A410, A411, A412, A413 og A415 
omfatter matr. nr. 18a, Torsted By, Torsted. Det er en stor matrikel, så en del 
afleder til udløb A410UR og en anden del afleder regnvand til A415UR. Derfor 
oprettes der to kloakoplande.  

Kloakopland A412, A413 og A415 afleder regnvand til udløb A415UR. Derfor 
sammenflettes disse kloakoplande til et kloakopland, som benævnes A415.  

En del af kloakopland A393 samt kloakopland A410 og A411 afleder regnvand til 
udløb A410UR. Derfor sammenflettes disse kloakoplande til et kloakopland, som 
benævnes A410. 

Kloakopland A411, A412 og A413 har status som planlagt separatkloakeret. De 
sammenflettede kloakoplande A410 og A415 vil få status, som separatkloakeret. 
Horsens Kommune har afholdt udgifterne til tilslutning af regn- og spildevand fra 
disse områder, hvorfor sammenlægningen til et kloakopland ikke påvirker 
forsyningsselskabet økonomisk.  

Befæstelsesgraden for A415 fastsættes til 0,56. 
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Befæstelsesgraden for A410 fastsættes til 0,56, selvom den del, der tidligere var 
omfattet af A393, før havde 0,48. Regnvandssystemet er dimensioneret til 0,56, så 
ændringen i spildevandsplanen vil ikke medføre, at forsyningsselskabet skal ændre 
regnvandssystemet for denne mindre del af matriklen.  

En del af kloakopland A423 er blevet udnyttet og skal derfor have ændret status til 
separatkloakeret. Derfor opdeles kloakopland A423 til hhv. A423 og A423_1. A423 
kommer til at omfatte matr. nr. 9an, Oens By, Ølsted, som er den matrikel der er 
blevet bebygget, hvorfor denne får status som separatkloakeret. A423_1 kommer 
til at omfatte matr. nr. 9bb, Oens By, Ølsted, som skal have status som planlagt 
separatkloakeret. Befæstelsesgraden for kloakoplandene fastsættes til 0,56. 

Oplandsgrænserne for kloakopland A396, A397, A399, A400, A410, A416, A417, 
A421 og A422 fastholdes. Befæstelsesgraden for kloakoplandene fastsættes til 
0,56. Ligeledes fastholdes oplandsgrænsen for kloakopland A420, hvor 
befæstelsesgraden ændres til 0,64. 

 

Figur 2 - Placering af og afgrænsning af kloakoplandene efter vedtagelse af tillæg nr. 53 til 
Spildevandsplan 2012 – 2015. 
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5. Beregningsforudsætninger 
5.1 Spildevand 

Nedenfor ses den fremtidige belastning fra det nye kloakopland A415. Den 
fremtidige belastning fra A419, A419_2 og A423_1 kendes ikke på nuværende 
tidspunkt, men for A419 er den estimeret til 5 PE/ha. Belastningsgrundlaget er 
0,0044 l/s/PE. 

 

Horsens Centralrenseanlæg har en godkendt kapacitet på 210.000 PE. Den 
nuværende belastning er ca. 123.600 PE. Horsens Kommune vurderer derfor, at 
Horsens Centralrenseanlæg kan modtage spildevand fra oplandene.  
 
5.2 Regnvand 

Belastningsgrundlaget er 150 l/s/red. ha. 

 

Samtlige krav til rensning og udledning af regnvand fra disse kloakoplande er 
angivet i en særskilt tilladelse til udledning af regnvand.  
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6. Miljømæssige konsekvenser 

6.1 Recipientforhold 
Tillæg nr. 53 vil medføre, at der er overensstemmelse mellem den mængde 
regnvand, som det er tilladt at aflede fra kloakoplandene og den mængde 
regnvand, som forsyningsselskabet skal dimensionere regnvandssystemet efter.  
 
Det er befæstelsesgraderne, som er angivet i spildevandsplanen, 
forsyningsselskabet skal anvende til dimensionering af deres regnvandssystem. Da 
befæstelsesgraderne ændres i en nedadgående retning, vil ændringen af 
befæstelsesgraderne i spildevandsplanen ikke medfører, at regnvandssystemet er 
underdimensioneret. Regnvandet neddrosles og renses inden udledning til Torsted 
Skelgrøft, og det vurderes derfor, at planen ikke vil være til hinder for 
målopfyldelse i Torsted Skelgrøft, Hatting Bæk, Byholm Å eller Horsens Fjord.  
  

 
6.2 Habitatvurdering 
Jf. Habitatbekendtgørelsens1 § 6 stk. 1-4 skal der, forud for vedtagelse af 
spildevandsplantillæg, foretages en vurdering af, om planen i sig selv eller i 
sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder 
eller bilag IV-arter i området væsentligt.  

Der kan kun udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, hvis det vurderes, at planen 
ikke medfører: 

 Skade på de naturtyper, som området er udpeget for 

 Skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for 

Betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter  
 
Natura 2000 
Planområdet ligger mere end 19 km fra nærmeste nedstrøms liggende Natura 2000 
område, som er Natura 2000-område nr. 56 (Habitatområde H52 og 
Fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave).  
 
Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 
http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-
omraaderne/udpegningsgrundlag/  
 
På baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde, 
samt spildevandsplantillæggets karakter og omfang, er det Horsens Kommunes 
vurdering, at spildevandsplantillæg 53 ikke vil medvirke til at skade de arter eller 
naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er 
vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde, og 
projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger. 
 

 
1 BEK nr. 1595 af 6. december 2018 

http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/
http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/
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Bilag IV-arter 
En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en 
særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater, herunder Danmark. Det gælder 
for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge 
yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for 
plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset, om disse 
dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.  
 
Horsens Kommune har kendskab til, at der omkring projektområdet lever følgende 
bilag IV-arter: odder, stor vandsalamander, arter af flagermus og grøn 
mosaikguldsmed.  
 
Af de naturligt hjemmehørende bilag IV-arter i den østjyske region, er det kun 
sandsynligt, at der forekommer odder i Torsted Skelgrøft. Pga. grøftens størrelse og 
bynære placering er Torsted Skelgrøft dog ikke et sandsynligt yngle- eller 
rasteområde for denne bilag IV-art. Det er ikke sandsynligt at fremtidige projekter, 
som spildevandsplantillæg nr. 53 er med til at sætte rammerne for, vil medføre en 
negativ påvirkning på Torsted Skelgrøft, eller nedstrøms liggende recipienter. 
Derfor er det Horsens Kommunes vurdering, at det ansøgte har en neutral 
påvirkning på eventuelle bilag IV-arter i Torsted skelgrøft.  
 
Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter 

Horsens Kommune vurderer således samlet, at planen kan realiseres uden at: 
 Skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 

2000- områder  

 Indskrænke eller forringe egnede raste-, yngle- eller voksesteder for bilag 
IV-arter i området 

 
 

7. Miljøvurdering 
I henhold til Miljøvurderingsloven* skal alle fysiske planer og projekter, som 
skønnes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes for 
miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne.  
 
Horsens Kommune har gennemført en screening af tillægget med henblik på at 
vurdere, om der skal gennemføres en miljøvurdering af tillægget.  
 
Horsens Kommune har tirsdag d. 6. juli 2021 vurderet, at tillæg nr. 53 ikke er 
omfattet af krav om miljøvurdering, da det ikke forventes at kunne få væsentlig 
indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 10 og 
medfører, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget i henhold til 
loven. Klagefristen er 4 uger efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 og udløber tirsdag 
d. 3. august 2021. 
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8. Berørte ejendomme - Lodsejerforhold 
Ændringen af oplandsgrænser ændrer ikke på lodsejerforholdene. Berigtigelsen af 
befæstelsesgraderne i spildevandsplanen ændrer ikke på rettighederne for 
virksomhederne, da den gældende lokalplans bestemmelser om befæstelsesgrader 
er gældende for de virksomheder, der ligger inden for det område, der behandles i 
dette vedtaget tillæg til spildevandsplanen. 
 
Dette tillæg til Spildevandsplan 2012 – 2015, ændrer på forsyningsselskabets 
rettigheder, da det er spildevandsplanen, som forsyningsselskabet skal følge.  
 
Følgende matrikler berøres ved ændringen:  
Matrikel nr. 5aa, 5ab, 5ac, 5ad, 5ae, 5af, 5ag, 5ah, 5ai, 5ak, 5al, 5am, 5an, 5ao, 
5ap, 5aq, 5ar, 5as, 5at, 5au, 5av, 5ax, 5ay, 5az, 5aæ, 5aø, 5ba, 5bb, 5bc, 5bd, 
5be, 5bf, 5bg, 5bh, 5bi, 5bk, 5bl, 5bm, 5bn, 5bo, 5bp, 5bq, 5br, 5bu, 5bv, 5bx, 
5by, 5bz, 5bæ, 5bø, 5ca, 5cb, 5cc, 5cd, 5ce, 5cf, 5cg, 5ch, 5ci, 5ck, 5cl, 5cm, 5cn, 
5co, 5cp, 5cq, 5cr, 5cs, 5ct, 5cu, 5cv, 5cx, 5cy, 5cz, 5cæ, 5cø, 5da, 5db, 5dc, 5dd, 
5de, 5df, 5dg, 5dh, 5di, 5dk, 5dl, 5dm, 5dn, 5do, 5dp, 5dq, 5dr, 5ds, 5dt, 5du, 
5dv, 5dx, 5dy, 5dz, 5dæ, 5dø, 5ea, 5eb, 5ec, 5ed, 5ee, 5ef, 5eg, 5eh, 5ei, 5ek, 5el, 
5em, 5en, 5eo, 5ep, 5eq, 5er, 5es, 5et, 5eu, 5ev, 5ey, 5ez, 5eæ, 5eø, 5fa, 5fb, 5fc, 
5fd, 5fe, 5ff, 5fg, 5fh, 5fi, 5fk, 5fl, 5fm, 5fn, 5fo, 5fp, 5fq, 5fr, 5fs, 5ft, 5fu, 5fv, 
5fx, 5fy, 5ga, 5gb, 5gp, 5gq, 5gr, 5gs, 5gt, 5gu, 5h, 5hc, 5hd, 5he, 5hl, 5hm, 5hn, 
5ho, 5hp, 5hq, 5ht, 5hu, 5hv, 5i, 5iq, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 
6aa, 6ab, 6ac, 6ad, 6ae, 6af, 6ag, 6ak, 6al, 6am, 6an, 6ao, 6ap, 6aq, 6ar, 6as, 6at, 
6au, 6av, 6ax, 6ay, 6az, 6aæ, 6aø, 6ba, 6bb, 6bc, 6bd, 6be, 6bf, 6bg, 6bh, 6bi, 
6bk, 6bl, 6bm, 6bn, 6bo, 6bp, 6bq, 6br, 6bs, 6bt, 6bu, 6bv, 6bx, 6by, 6bz, 6bæ, 
6bø, 6ca, 6cb, 6cc, 6cd, 6ce, 6cf, 6cg, 6ch, 6ci, 6ck, 6cl, 6cm, 6cn, 6co, 6cp, 6cq, 
6cr, 6cs, 6ct, 6cu, 6cv, 6cx, 6dz, 6dø, 6ea, 6eb, 6h, 6i, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6p, 6q, 
6r, 6s, 6t, 6u, 6v, 6x, 6y, 6z, 6æ, 6ø, 7cø, 7da, 7db, 7dc, 7dd, 7de, 7e, 13b, 17a, 
17b, 17c, 17g, 17h, 17i, 18a, 19a, 19b, 19c, 19d, 19h, 19l, 19m, 20i, 20k, 20l, 
21b, 21g, 52, 53, 7000ah, 7000ak, 7000ao, 7000ap, 7000ax, 7000b, 7000h, 
7000p, 7000q, 7000t, 7000ø, alle, Torsted By, Torsted 
 
Matrikel nr. 1a, 1aa, 1ab, 1ac, 1af, 1ag, 1ah, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq, 
1b, 1e, 1h, 1i, 1k, 1l, 1n, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1y, 1z, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2m, 2n, 
2o, 2p, 2q, 2r, 2t, 2u, 2v, 2z, 3s, 3t, 4a, 4e, 4l, 4o, 9a, 9ab, 9ac, 9ae, 9af, 9ag, 
9ah, 9ai, 9ak, 9al, 9am, 9an, 9ao, 9ap, 9aq, 9ar, 9as, 9au, 9av, 9ay, 9az, 9aæ, 
9aø, 9ba, 9bb, 9bc, 9bd, 9c, 9d, 9e, 9o, 9q, 9r, 9v, 9æ, 9ø, 23a, 23b, 23c, 24a, 
24b, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 27a, 27c, 33a, 33b, 33c, 33d, 33e, 37, 41, 42, 
7000a, 7000e, 7000g, 7000h, 7000i, 7000l, 7000m, 7000n, alle, Oens By, Ølsted. 
 

9. Økonomiske forhold 
Tillæg nr. 53 vil ikke få økonomisk betydning for de virksomheder, som er omfattet 
af ændringerne af kloakoplandene omfattet af dette vedtaget tillæg til 
spildevandsplanen, da det er de maksimale befæstelsesgrader, som er angivet i 
lokalplan 2015-6, Horsens, Erhvervsområde Horsens Syd, som er gældende for 
disse virksomheder.  
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10. Økonomi 
Det er befæstelsesgraderne, som er angivet i spildevandsplanen, som 
forsyningsselskabet skal anvende ved dimensionering af deres regnvandssystem.  
 
Med ændringerne af befæstelsesgraderne med dette tillæg nr. 53 til 
Spildevandsplan 2012 – 2015, ændres forsyningsselskabets rettigheder. Da 
befæstelsesgraderne ændres i en nedadgående retning, vil ændringen af 
befæstelsesgraderne i spildevandsplanen ikke medføre at regnvandssystemet er 
underdimensioneret.  
 

11. Tidsplan  
Gennemførelsen af tillægget forventes at ske i 2021. 
 

12. Vedtagelse 
Tillæg nr. 53 til Spildevandsplan 2012 – 2015 for Horsens Kommune har været 
offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside. Der er efter offentliggørelsen en 
høringsperiode på 8 uger, hvor der kunne indsendes indsigelser eller bemærkninger 
til forslag nr. 53 til Horsens Kommunes Spildevandsplan 2012 – 2015. 

Forslaget til tillæg nr. 53 har været offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside 
fra tirsdag d. 6. juli 2021. Høringsperioden udløb tirsdag d. 31 august 2021.  Der er 
ikke modtaget nogle indsigelser eller bemærkninger til forslaget til tillæg nr. 53 til 
Spildevandsplanen 2012-2015. 

Det er i høringsperioden opdaget, at det ikke er hensigtsmæssigt at sammenflette 
kloakopland A410, A411, A412, A413 og A415 til et stort kloakopland (A415). Dette 
skyldes at ikke alle kloakoplandene har udløb til A415UR. Kloakopland A410 og A411 
har udløb til A410UR, mens kloakopland A412, A413 og A415 har udløb til A415UR. 
Begge udløb udleder til Torsted Skelgrøft.  

Derfor sammenflettes kloakopland A415 med A412 og A413 og benævnes i fremtiden 
A415 og kloakopland A410 og A411 sammenflettes og benævnes A410 i fremtiden. 
Ændringen har udelukkende administrativ karakter. Da udløbene udleder til samme 
recipient, vil recipientvurderingen ikke ændre sig ved disse ændringer af 
kloakoplandene.  

 

13. *Referencer 
Copyright  
Kort er gengivet af Horsens Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering. Copyright@ Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Ortofoto, er 
gengivet af Horsens kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI. 
 

Artsfredningsbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje 
af tilskadekommet vildt 
 
Habitatbekendtgørelsen 
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Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 
Habitatdirektivet 
Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med 
senere ændringer 
 
Miljøbeskyttelsesloven 
Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse 
 
Miljøvurderingsloven 
Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM). 
 
Miljøvurderingsbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse nr. 244 af 22. februar 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Bekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
 
Planloven 
Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 af lov om planlægning 
 
Spildevandsbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020 om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 
 
Spildevandsplan 2012-2015 
https://sektorplaner.horsens.dk/spildevandsplan/  
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