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1. Indledning 
Tillæg nr. 66 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune er udført i 
forbindelse med administrative ændringer for 15 matrikler, liggende uden for 
kloakopland i Horsens Kommunes Spildevandsplan. Grundejer og foreninger har 
frivilligt ønsket, at deres matrikler spildevands-kloakeres. Afgørelsen omhandler 
etablering af stikledning, herunder også etablering af pumpebrønde.   
 
Tillægget omfatter i alt 10 ejendomme i det åbne land, 3 offentlige toiletbygninger 
og 2 fællestoiletter i kolonihaveforeninger. Se nedenstående tabel:  

Adresse: Matrikel nr.: Kloakopland nr.:  

Kirkevej 45A, 8732 Hovedgård  4h, Ørridslev By, Ørridslev. L86 

Kirkevænget 28, 8700 Horsens – 
Tidligere Kirkevænget 4, 8700 
Horsens 

1 hs, Hatting By, Hatting. 
Tidligere en del af matr. 1v, 
Hatting By 

A542_1 

Ryvej 59A, 8752 Østbirk 4o, Gantrup By, Voerladegård. E108 

Skanderborgvej 15A, 8751 
Gedved 

5A, Gedved By, Tolstrup. G18_1 

Holmedal 21, 8660 Skanderborg 1B, Møldrup By, Voerladegård C40_1 

Birkholmvej 20, 8752 Østbirk 17b,  Østbirk By, Østbirk  E39 

Tyrrestrupvej 37, 8700 Horsens 12c,  Ørbæk By, Søvind N113 

Hårupvej 2, 8740 Brædstrup 1o,  Ring By, Ring B54_1 

Højlundvej 6, 8660 Skanderborg 1o, Møldrup By, Voerladegård C41 

Hattingvej 75, 8700 Horsens 31H, Hatting By, Hatting A564 

Hf Højvang 21A , 8700 Horsens Del af matrikel 2ch, Dagnæs By, 
Tyrsted. 

A443 

Hf Pilevænget 39, 8700 Horsens 7cc, Dagnæs By, 
Tyrsted. 

A822 

Vestbirkvej 2A, 8740 Brædstrup 14, Gammelstrup By B117 

Boller Slotsvej 28, 8700 Horsens 1cd,  Boller Hgd., Uth A560 

Bisgårdsvej 18, 8700 Horsens 1b, Kørup By, Tamdrup A602_1 

Tabel 1: Adresser, matrikel nummer og kloakopland omfattet af nærværende tillæg.  
 
Tillægget omhandler kun spildevandskloaktilslutning. Regnvand håndteres som 
hidtil på egne matrikler.  
 
Tillægget er behandlet i Teknik og Miljø, Natur og Miljøafdelingen, Team 
Spildevand. 
 
Sagens dokumenter er journaliseret under sag nr. 06.00.05-P16-28-21. 
 
Dokumenter for de matrikler hvor der er lavet en administrativ ændring, kan findes 
på sags nr. 06.00.05-P16-4-19, under frivillige kloaktilslutninger.  
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2. Planlægningsgrundlag 
2.1 Spildevandsplan  
Med baggrund i spildevandsbekendtgørelsen, udarbejdes dette tillæg til den 
gældende Spildevandsplan 2012-2015.  
 
Efter reglerne i § 5 i Spildevandsbekendtgørelsen* skal der ske en revision af 
spildevandsplanen ved ændringer af et kloakopland som fremgår af den gældende 
spildevandsplan, eller når der skal optages nye arealer i den gældende 
spildevandsplan. 
 
2.2 Kommuneplan 
Kommuneplanen for Horsens Kommune udstikker hovedstrukturen for den fysiske 
udvikling i kommunen. Den gældende kommuneplan er Kommuneplan 2021 - 
2033. 
 
Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede 
målsætninger, der er fastlagt i kommuneplanen.  
 
Gennemførelse af de aktiviteter, der er beskrevet i tillægget, vurderes at være i 
overensstemmelse med kommuneplanlægningen. 
 
2.3 Lokalplan 
Alle 15 matrikler ligger uden for et område med lokalplan.  
 
2.4 Vandområdeplaner 
Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede 
målsætninger fastlagt i vandområdeplanerne og tilhørende bekendtgørelser.  
 
En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i 
overensstemmelse med vandområdeplanen, idet spildevandet ledes til et af 
kommunens renseanlæg, så der ikke sker en udledning af spildevand.  
 
2.5 Grundvandsplanlægning 
Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandindvindings- og 
vandforsyningsplan, samt indsatsplaner for Horsens Kommune.  
 
Etablering af stikledninger, vil ikke påvirke grundvandsinteresserne i de forskellige 
områder. 
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3. Spildevandsplanlægning - Nuværende forhold 
Alle 15 matrikler ligger uden for kloakopland, og er enten allerede tilsluttet 
offentligt spildevandsledning, eller afventer at Samn Forsyningen ligger en 
spildevandsledning, samt stikledning mv. 
 
Tabel over de nuværende spildevandsforhold på de enkle matrikler: 
Adresse Matrikel nr.  Toiletforhold Nuværende 

spildevandsforhold 
Kirkevej 45A, 8732 
Hovedgård  

4h, Ørridslev By, 
Ørridslev. 

Privat Ingen 

Kirkevænget 28, 8700 
Horsens – Tidligere 
Kirkevænget 4, 8700 
Horsens 

1 hs, Hatting By, 
Hatting. 
Tidligere en del af 
matr. 1v, Hatting By 

Hatting legeplads 
- Offentligt 

Er tilsluttet offentligt 
spildevandsledning 

Ryvej 59A, 8752 Østbirk 4o, Gantrup By, 
Voerladegård. 

Søbadet- 
Offentligt 

Er tilsluttet offentligt 
spildevandsledning 

Skanderborgvej 15A, 
8751 Gedved 

5A, Gedved By, 
Tolstrup. 

Privat Privat spildevandsanlæg 

Holmedal 21, 8660 
Skanderborg 

1B, Møldrup By, 
Voerladegård 

privat Privat spildevandsanlæg 

Birkholmvej 20, 8752 
Østbirk 

17b,  Østbirk By, 
Østbirk  

Privat Er tilsluttet offentligt 
spildevandsledning 

Tyrrestrupvej 37, 8700 
Horsens 

12c,  Ørbæk By, Søvind Privat Privat spildevandsanlæg 

Hårupvej 2, 8740 
Brædstrup 

1o,  Ring By, Ring Privat Privat spildevandsanlæg 

Højlundvej 6, 8660 
Skanderborg 

 1o, Møldrup By, 
Voerladegård 

Privat Er tilsluttet offentligt 
spildevandsledning 

Hattingvej 75, 8700 
Horsens 

31H, Hatting By, 
Hatting 

Privat Privat spildevandsanlæg 

Hf Højvang 21A , 8700 
Horsens 

Del af matrikel 2ch, 
Dagnæs By, 
Tyrsted. 

Fællestoilet - 
Kolonihave 

Er tilsluttet offentligt 
spildevandsledning 

Hf Pilevænget 39, 8700 
Horsens 

7cc, Dagnæs By, 
Tyrsted. 

Fællestoilet - 
Kolonihave 

Er tilsluttet offentligt 
spildevandsledning 

Vestbirkvej 2A, 8740 
Brædstrup 

14, Gammelstrup By Den genfundene 
bro - Offentligt 

Der er etableret 1 toilet og 
der skal etableres yderlige 
2 toiletter + 1 pissoir.   

Boller Slotsvej 28, 8700 
Horsens 

1cd,  Boller Hgd., Uth Privat Privat spildevandsanlæg 

Bisgårdsvej 18, 8700 
Horsens 

 1b, Kørup By, Tamdrup Privat Ingen 

Tabel 2 – Nuværende spildevandsforhold. 
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4. Spildevandsplanlægning - Fremtidige forhold                                        
De 15 matrikler planlægges som spildevandskloakeret med privat nedsivning af 
regnvand, og kloakeringsprincippet tilføjes i spildevandsplanen. 
 
Alle spildevandstilslutningerne sker frivilligt efter lodsejers eller forenings ønske.  
 

5. Miljømæssige konsekvenser 

5.1 Recipientforhold 
Holmedal 21, 8660 Skanderborg og Boller Slotsvej 28, 8700 Horsens udleder d.d. 
urenset spildevand til recipient. Tilslutningen til offentligt spildevandsledning vil 
stoppe denne udledning og dermed forbedre de berørte recipienter.  
 
De resterende 13 matrikler har enten nedsivning af spildevand, ingen 
spildevandsudledning eller er allerede tilsluttet offentligt spildevandsledning – se 
tabel 2.  
 
5.2 Habitatvurdering 
Jf. habitatbekendtgørelsens § 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 eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter. 
 
Natura 2000 
Der ligger en række Natura 2000 områder i og omkring Horsens Kommune.  
 
Udstrækning af Natura 2000 områder og udpegningsgrundlaget for de enkelte 
områder fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside. 
 
Det vurderes generelt, at det planlagte har en neutral påvirkning på Natura 2000 
områder, da fysiske ændringer sker i tilknytning til eksisterende ejendomme, og at 
påvirkningen på omkringliggende miljø er neutral. 
 
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 uden for beskyttede naturområder. 
 
Horsens Kommune har kendskab til, at der i Horsens Kommune lever følgende bilag 
IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, spidsnudet frø, 
markfirben, springfrø, strandtudse, grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed.  
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Idet at fysiske ændringer foretages i tilknytning til eksisterende bygningsmasse, 
vurderes det planlagte at have en neutral betydning for de nævnte bilag IV-arter.  
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 
eller indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i 
området. 
 
Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter 
 
Horsens Kommune vurderer således samlet, at de planlagte kloaktilslutninger kan 
realiseres uden at: 
 

 Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-områder.  

 Indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i 
området. 

6. 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.  
 
6.1 Afgørelse vedr. miljøvurderingsloven 
Horsens Kommune har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse efter 
miljøvurderingsloven, og afgjort at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for 
tillægget.  
 
Afgørelsen er meddelt som en selvstændig afgørelse der er truffet med hjemmel i 
lovens § 10d. Afgørelsen er er offentliggjort den d. 15. marts 2022 på Horsens 
Kommunes hjemmeside. Klagefristen udløber den d. 12. april 2022.  
 
 
Begrundelse for afgørelsen: 
Det er vurderet, at gennemførelsen af planen ikke vil have en væsentlig indvirkning 
på miljøet, idet, nedenstående punkter efterkommes for at beskytte natur, 
grundvand og tekniske anlæg. 
 

 Spildevandet føres i lukkede ledninger i jorden til eksisterende renseanlæg, 
der har kapacitet til at modtage spildevandet. 

 Regnvandet fra tage håndters som hidtil på egen matrikel.  
 Der forventes ikke at ske en påvirkning af natur- og miljøtilstanden i Natura 

2000-områder, idet de planlagte kloaktilslutninger har en neutral betydning 
for beskyttet natur. 
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6.2 Klagevejledning vedrørende miljøvurderingen 
Vurderingen af at tillægget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages 
en miljøvurdering er en afgørelse, kan påklages til Miljø – og Fødevareklagenævnet 
inden 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse. 
 
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på 
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens 
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 Horsens Kommune. Hvis Horsens Kommune fastholder 
afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via 
klageportalen. Du får besked om videre sendelsen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 
klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til Horsens Kommune. Kommunen videresender din anmodning til 
nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive 
fritaget på klagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/ 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 
hverdag. Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må 
afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
medmindre nævnet bestemmer andet. 
Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentliggørelse 

7. Berørte matrikler  
Som en konsekvens af tillægget skal der etableres en spildevands stikledning til 
den enkle matrikel.  
 
Følgende matrikler berøres ved ændringen:   
Adresse Matrikel nr.  

Kirkevej 45A, 8732 Hovedgård  4h, Ørridslev By, Ørridslev. 

Kirkevænget 28, 8700 Horsens – Tidligere 
Kirkevænget 4, 8700 Horsens 

1 hs, Hatting By, Hatting. 
Tidligere en del af matr. 1v, Hatting By 

Ryvej 59A, 8752 Østbirk 4o, Gantrup By, Voerladegård. 

Skanderborgvej 15A, 8751 Gedved 5A, Gedved By, Tolstrup. 

Holmedal 21, 8660 Skanderborg 1B, Møldrup By, Voerladegård 

Birkholmvej 20, 8752 Østbirk 17b,  Østbirk By, Østbirk  

Tyrrestrupvej 37, 8700 Horsens 12c,  Ørbæk By, Søvind 

https://naevneneshus.dk/
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Hårupvej 2, 8740 Brædstrup 1o,  Ring By, Ring 

Højlundvej 6, 8660 Skanderborg 1o, Møldrup By, Voerladegård 

Hattingvej 75, 8700 Horsens 31H, Hatting By, Hatting 

Hf Højvang 21A , 8700 Horsens Del af matrikel 2ch, Dagnæs By, Tyrsted. 

Hf Pilevænget 39, 8700 Horsens 7cc, Dagnæs By, Tyrsted. 

Vestbirkvej 2A, 8740 Brædstrup 14, Gammelstrup By 

Boller Slotsvej 28, 8700 Horsens 1cd,  Boller Hgd., Uth 

Bisgårdsvej 18, 8700 Horsens  1b, Kørup By, Tamdrup 

Tabel 3 – Adresse og matrikel oversigt. 
 
 
Oversigtskort over placering af de berørte matrikler i Horsens Kommune 

Figur 1 – Oversigt over berørte adresser. 
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8. Økonomiske forhold 
For de grundejere og foreninger, der berøres ved etablering og tilslutning til 
spildevandsledningen, vil der være et samlet anlægsbidrag bestående af 
tilslutningsbidrag pr. boligenhed, årlig stikledningsbidrag og vandafledningsbidrag.  
De aktuelle priser for 2022 kan finde på Samn Forsynings hjemmeside.  
Link: https://www.samn.dk/Files/Files/Publikationer/Takstblade/Takstblad-
2022_Horsens__Web.pdf  
   
Dertil kommer div. udgifter på egen matrikel.  
 
De forpligtigelser som grundejer eller forening pålægges sker efter eget ønske.  
 
8.1 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger 
Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med 
den forestående detailprojektering af spildevandsledningen. 
Rådighedsindskrænkningerne vil til den tid ske i form af arealafståelse eller 
servitutpålæg, og vil ske efter forudgående frivillige aftaler eller ved ekspropriation. 
 
Servitutpålæg vil blandt andet bestå i en deklaration omfattende nedenstående 
punkter: 
 

1. Deklarationsbælte 
Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2 meter på hver side 
af ledningsanlægget målt fra midt af ledning. Det er ikke tilladt – uden forudgående 
tilladelse fra Horsens Vand A/S – at opføre bygninger eller bygningslignende 
konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller 
beplantning med buske med dybgående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget 
inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til 
ledningsanlægget, eller til skade for anlægget og for dettes beståen. 
 

2. Adgang til ledningsanlæg 
Ledningsanlægget skal henligge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de 
berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå 
vedligeholdelses- og reparationsarbejder i det omfang Horsens Vand A/S skønner 
det nødvendigt. 
 

3. Ulemper samt retablering m.v. 
Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle 
eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med 
vedligeholdelse eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager 
ledningsejeren (Horsens Vand A/S) retablering af terræn, belægninger m.v. 
Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst 
mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af retten. 
 
Deklarationer begæres tinglyst på berørte matrikler med spildevandsforsyningen 
(Horsens Vand A/S) som påtaleberettiget.  
  

https://www.samn.dk/Files/Files/Publikationer/Takstblade/Takstblad-2022_Horsens__Web.pdf
https://www.samn.dk/Files/Files/Publikationer/Takstblade/Takstblad-2022_Horsens__Web.pdf
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9. Økonomi 
De samlede udgifter ved spildevandskloakering for Forsyningsselskabet Horsens 
Vand A/S, kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der kommer dog udgifter til 
detailkloakering i form af etablering af særskilt spildevandsledninger samt 
stikledninger.  

10. Tidsplan  
Gennemførelsen af tillægget forventes at ske i 2021 og 2022.  

11. Vedtagelse 
Forslag til Tillæg nr. 66 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune 
offentliggøres på Horsens Kommunes hjemmeside i perioden tirsdag d. 15. marts 
2022 til den tirsdag d. 10. maj 2022. 
 
Når høringsperioden er afsluttet vedtages tillægget på Horsens Kommunes 
næstkommende Plan- og Miljøudvalgsmøde, såfremt der ikke er indkommet 
bemærkninger til tillægget i høringsperioden.  
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12.  *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 
Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 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. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Bekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse 
 
Planloven 
Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 af lov om planlægning 
 
Spildevandsbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 
 
Spildevandsplan 2012-2015 
https://sektorplaner.horsens.dk/spildevandsplan/  
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