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1. Indledning 

Tillæg nr. 68 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune er udarbejdet i 

forlængelse af arbejdet med lokalplan nr. 392, Boligområde, Møllegade, Nim. 

Lokalplanen omhandler et nyt boligområde på Møllegade i Nim omfattende matr.nr. 

15y og 15d, begge Nim By, Nim. 

 

Matrikel 15y Nim By, Nim er omfattet af kloakopland B172, der er planlagt 

separatkloakeret. Matrikel 15d Nim By, Nim er omfattet af kloakopland B167, der er 

fælleskloakeret. 

 

Tillæg nr. 68 til spildevandsplanen har til formål at samle lokalplanområdet i 

kloakopland B172, ændre kloakeringsprincippet for den del af kloakopland B167, 

der er omfattet af lokalplan 392 (matr. 15d) fra fælleskloakeret til separatkloakeret, 

samt at fastsætte en samlet maksimal befæstelsesgrad for kloakopland B172. 

 

Tillægget er behandlet i Teknik og Miljø, Natur og Miljøafdelingen, Team 

Spildevand. 

 

Sagens dokumenter er journaliseret under sag nr. 06.00.05-P16-7-22. 

 

2. Planlægningsgrundlag 

2.1 Spildevandsplan  

Med baggrund i spildevandsbekendtgørelsen, er dette tillæg til den gældende 

spildevandsplan 2012-2015 udarbejdet.  

 

Tillægget omfatter kloakopland B172, der er planlagt separatkloakeret, og 

kloakopland B167 der er fælleskloakeret. 

 

Efter bestemmelserne i Spildevandsbekendtgørelsens §5 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. 

 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 392, Boligområde, Møllegade, Nim 

opstod der mulighed for at samle kloakopland B172 med en stor del af kloakopland 

B167, der herved kan separatkloakeres ved at etablere det nye kloaksystem på 

grunden således, at regnvand ledes mod nord. 

 

Ved at sammenlægge størstedelen af B167 med B172 og frakoble regnvandet fra 

det eksisterende fællessystem opnås en mindre belastning heraf. 

  

2.2 Kommuneplan 

Kommuneplanen for Horsens Kommune udstikker hovedstrukturen for den fysiske 

udvikling i kommunen. Den gældende kommuneplan er Kommuneplan 2021. 

 

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede 

målsætninger, der er fastlagt i kommuneplanen.  
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Matr.nr 15y Nim By, Nim, der er omfattet af kloakopland B172 er omfattet af 

kommuneplan ramme nummer 37BO05, og er udlagt som boligområde. 

 

Matr.nr 15d Nim By, Nim, der er omfattet af kloakopland B167 er omfattet af 

kommuneplan ramme nummer 37BE01, og er udlagt til blandet bolig og erhverv. 

 

Jf. Kommuneplanens retningslinje nr. 6.1.2 skal regnvandsbassiner udformes som 

naturlige søer, som tilfører det område, de placeres i, en rekreativ værdi. 

 

Ved at frakoble regnvand fra kloakopland B167 fra det eksisterende fællessystem 

mod syd og i stedet lede regnvandet mod nord opnås en mindre belastning af det 

fælleskloakerede system i Nim med mindre risiko for overbelastning og overløb af 

fortyndet spildevand til følge. Ændringen i kloakeringsprincippet betyder dog, at 

regnvandsbassinet i projektområdet skal være større, end hvis der kun skulle have 

været håndteret regnvand fra nuværende kloakopland B172. 

 

Regnvandsbassinet, der etableres for at rense og forsinke regnvandet fra det nye 

boligområde, placeres i den nordlige del af projektområdet, da terrænet falder mod 

nord og regnvandet dermed kan gravitere ned til bassinet. Bassinet indrettes med 

et skrånende brinkanlæg og en permanent vanddybde på 1 meter. 

 

For at opfylde lokalplanens krav til friarealer og samtidig opfylde de krav, der stilles 

til bassinet i forhold til vådvolumen og forsinkelsesvolumen, er det ikke muligt at 

etablere regnvandsbassinet med et mere varieret forløb af kronekanten. Dette 

medfører, at bassinet ikke giver væsentlig æstetisk eller rekreativ værdig til 

boligområdet, men dog bidrager til et grønt udtryk ved indkørslen til det nye 

lokalplanområde.  

 

Med baggrund i den konkrete indretning af regnvandsbassinet, drift og de givne 

forhold i området, herunder den positive effekt i forhold til overbelastning af 

fællessystemet, der opnås ved frakobling af regnvand herfra, er det vurderet, at 

kommuneplanens retningslinje er imødekommet i tilstrækkelig grad. Gennemførelse 

af de aktiviteter, der er beskrevet i tillægget, vurderes derfor at være i 

overensstemmelse med kommuneplanlægningen. 

 

2.3 Lokalplan 

Området er omfattet af lokalplan nr. 392, Boligområde, Møllegade, Nim.  

 

Da der er tale om en ny lokalplan er håndtering af regn- og spildevand udarbejdet i 

samarbejde imellem Horsens Kommune og Samn Forsyning, hvor områdets 

kloakeringsprincip og befæstelsesgrad er fastsat og efterfølgende indarbejdet i 

lokalplanen og implementeres i Horsens Kommunes gældende Spildevandsplan ved 

vedtagelse af dette tillæg til spildevandsplanen. 

 

2.4 Vandområdeplaner 

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede 

målsætninger fastlagt i vandområdeplanen og tilhørende bekendtgørelser.  

 

Lokalplanområdet ved Nim afleder regnvand til Porskær Bæk, og er en del af det 

hovedvandopland, som afvander til Randers Fjord. Vandområdeplanen for 

vandområdedistrikt Jylland og Fyn, samt tilhørende bekendtgørelser, udstikker 
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retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb og søer, der afleder til 

Randers Fjord, samt god økologisk tilstand i selve fjorden. 

 

En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i 

overensstemmelse med vandområdeplanen, idet regnvandet renses efter BAT og 

forsinkes i et vådt regnvandsbassin, før det udledes til Porskær Bæk. Det planlagte 

har derfor en neutral påvirkning på de miljømål, som gennem lov om 

vandplanlægning er fastlagt for overfladevand og grundvand. 

 

 

2.5 Grundvandsplanlægning 

Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandindvindings- og 

vandforsyningsplan, samt indsatsplaner for Horsens Kommune.  

 

Området omfattet af nærværende tillæg er 

placeret uden for områder med særlige 

drikkevandsinteresser, men den sydlige del af 

området ligger inden for indvindingsoplandet til 

Nim Vandværk. 

 

I forlængelse af at kloakopland B172 omfattede 

lokalplan 392 skal separatkloakeres, skal der 

etableres et vådt regnvandsbassin inden for 

lokalplanområdet. Regnvandsbassinet placeres 

mod nord og dermed uden for 

indvindingsoplandet og det vurderes derfor, ikke 

at ville udgøre en risiko for områdets 

grundvandsressource.  

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Syd for den blå streg er projektområdet 
 beliggende inden for indvindingsoplandet til Nim Vandværk.  

3. Spildevandsplanlægning - Nuværende forhold 

Nærværende tillæg omfatter kloakopland B167 og 172, som vist på nedenstående 

figur. 

 

Kloakopland B172 er planlagt separatkloakeret. Ved udbygning skal der reserveres 

plads inden for kloakoplandet til et regnvandsbassin, hvor regnvand renses og 

forsinkes til naturlig afstrømning, før det udledes til Porskær Bæk via det 

eksisterende regnvandsudløb B175UR, der ligger længere mod nord. Den 

maksimale befæstelsesgrad for området er fastsat til 0,35. 
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Figur 2. De nuværende forhold for området, som nærværende tillæg omhandler. 

Kloakopland B167 er fælleskloakeret. Regn- og spildevand ledes ud af området og 

tilsluttes fællesledningen i Eslundvej syd for området. Ledningen er vist med grønt 

på ovenstående billede til højre. Både regn- og spildevand ledes til rensning på 

Brædstrup Renseanlæg. Den maksimale befæstelsesgrad er fastsat til 0,65. 

 

4. Spildevandsplanlægning - Fremtidige forhold                                        

De 2 kloakoplande B172 og 

kloakopland B167, med 

undtagelse af matr.nr. 15aa Nim 

By, Nim sammenlægges. 

Området fremgår herefter som 

kloakopland B172. Hele oplandet 

separeres, og den maksimale 

befæstelsesgrad fastsættes til 

0,46 på baggrund af 

befæstelsesgraden i det planlagte 

byggeprojekt. 

 

Befæstelsesgraden for byggeri af 

den type, der planlægges, er 

normalt 0,55 efter Tillæg nr. 22 

til gældende spildevandsplan. 

I dette tilfælde planlægges efter 

projektets aktuelle 

befæstelsesgrad  
Figur 3: Fremtidig udbredelse af kloakopland B172 markeret 
Med gult.  
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da dette betyder, at regnvandsbassinet til håndtering af regnvand bliver mindre.  

 

Der er begrænset plads til etablering af regnvandsbassin, så Horsens Kommune har 

vurderet, at regnvandsbassinet ville få et bedre udtryk og passe bedre ind i 

området ved at sænke befæstelsesgraden.  

 

Kloakopland B167 omfatter efter vedtagelse af dette tillæg kun matr.nr. 15aa Nim 

By Nim. Kloakoplandet er fortsat fælleskloakeret og befæstelsesgraden er uændret 

0,65. 

 

Den del af Eslundvej, der er en del af matr.nr. 15d Nim By, Nim, er også omfattet 

af lokalplan 392. Denne del af Eslundvej er ikke registreret som vejareal, og 

vejadgangen til projektområdet lukkes herfra. Kotemæssigt kan regnvandet fra 

denne del af Eslundvej ikke afledes til regnvandsbassinet der etableres i 

projektområdet. 

 

Samn Forsyning har undersøgt de omkringliggende matrikler i Horsens Kommunes 

filarkiv, og ingen af matriklerne er tilsluttet fællesledningen i den private del af 

Eslundvej, så denne kan betragtes som stikledning til matr.nr. 15d. 

Fremadrettet vil vejarealet fortsat være en del af kloakopland B166 og fortsat 

afvande regnvand til fællesledningen i Eslundvej. 

 

4.1. Spildevand 

Spildevand afledes uændret til Brædstrup Renseanlæg. 

4.2 Regnvand 

Regnvand fra det nye kloakopland B172 afledes til 

et nyt regnvandsbassin der nummereres B172BR. 

Regnvandet renses og forsinkes i 

regnvandsbassinet før det udledes til Porskær 

Bæk. 

Bassinet placeres i den nordlige del af matr.nr. 

15y Nim By, Nim. 

Afløbet fra bassinet etableres til eksisterende 

regnvandsledning og udledes via eksisterende 

udløb B175UR. Der foreligger en gældende 

udledningstilladelse til udløb B175UR. 

 

Udløb B175UR er vist med turkis trekant på 

billedet til venstre. 

 

Alle forhold, der omhandler etablering af bassin 

og vilkår til udledning, behandles i en særskilt 

tilladelse til udledning af regnvand. 

 

 

 

 
Figur 4. Udløb B175UR placering i forhold til området nærværende tillæg omhandler. 
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4.3 Klimatilpasning 

Det nye lokalplanområde, som nærværende tillæg omhandler, ligger uden for 

risikoområder for oversvømmelser pga. nedbør der er udpeget i kommuneplanen. 

Der er ingen søer, vandløb eller andre vådområder, i nærheden af området, der kan 

betyde, at der er en forøget oversvømmelsesrisiko. 

 

Regnvandsbassinet modtager kun regnvand fra projektområdet, og ikke fra andre 

omkringliggende arealer.   

5. Beregningsforudsætninger 

5.1 Spildevand 

I det fremtidige kloakopland B172 skal der etableres 22 nye boliger af 2,3 PE pr. 

bolig. Alle boliger bliver separatkloakeret på egen grund. Belastningsgrundlaget er 

0,0044 l/s pr. PE:  

Belastningsgrundlag l/s 

pr. PE 

 

Opland nr. Belastning PE Belastning l/s 

B172 50,6 0,22 

Hele området omfattet af nærværende tillæg har også før vedtagelsen været 

omfattet af den gældende spildevandsplan og ligger i oplandet til Brædstrup 

Renseanlæg. 

 

Ændringen af kloakeringsprincippet for den del af kloakopland B167, der er 

omfattet af nærværende tillæg, betyder, at der ledes mindre vand til rensning på 

Brædstrup Renseanlæg, da regnvandet fra området herefter skal udledes direkte og 

ikke ledes til rensning på renseanlægget sammen med spildevandet.  
 

5.2 Regnvand 

Belastningsgrundlaget er 150 l/s/red. ha. 

Opland.nr Areal i ha. Befæstelses- 

grad i % 

Befæstet 

areal i ha. 

Belastning 

l/s 

Udløb nr. 

B172 1,43 0,46 0,66 99 B175UR 

 

I ovenstående tabel er arealet af det fremtidige opland B172 fremkommet ved 

arealerne af matr.nr. 15d og 15y, Nim By, Nim lagt sammen uden den del af 

matr.nr. 15d, der udgøres af vejarealet mod syd (se afsnit 4). 

 

Der etableres et nyt regnvandsbassin i kloakopland B172 for at håndtere regnvand 

herfra. Afløbet fra bassinet ledes til eksisterende regnvandssystem og udledes til 

Porskær Bæk via det eksisterende udløb B175UR. 

 

Etableringen af regnvandsbassinet og vilkår hertil behandles i en særskilt tilladelse 

til udledning af regn- og overfladevand 
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6. Miljømæssige konsekvenser 

6.1 Recipientforhold 

Der skal etableres et regnvandsbassin med permanent vådt volumen for at sikre 

rensning af det regnvand, der udledes til Porskær Bæk fra området. Ud over 

vådvolumen etableres regnvandsbassinet med forsinkelsesvolumen, så regnvand 

fra området, der afleder regnvand, kan stuve op i bassinet. 

 

Afløbet fra regnvandsbassinet kobles på det eksisterende regnvandssystem og 

afledes herfra til Porskær Bæk via det eksisterende udløb B175UR. Afløbet fra 

bassinet neddrosles, så det ikke forårsager overbelastning af det eksisterende 

system, og det er sikret, at det samlede afløb fra udløbet B175UR ikke overskrider 

det tilladte. 

 

Da håndteringen af overfladevand fra det planlagte følger et overordnede princip 

hvor, overfladevand dels renses for fremmedstoffer og dels neddrosles til naturlig 

afstrømning vurderes det at det planlagte derfor har en neutral påvirkning på 

recipienten. 

 

6.2 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 

Planområdet ligger ca. 7 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 

2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal). 

 

Via. udløbet til Porskær Bæk og det nedstrømsliggende vandløbssystem afledes 

regnvand til Horsens Fjord. En den af fjorden er omfattet af Natura 2000 område 

nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og 

fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave). 

 

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens 

målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved 

konsekvensvurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. 

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: Link til 

Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

Planområdet ligger i byzone. Ændring af spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke 

hverken naturområder eller arter fra Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.   

 

Det er derfor Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan 

skade 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. 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/
https://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 inden for eller uden for beskyttede naturområder. 

 

Horsens Kommune har kendskab til, at følgende bilag IV arter lever i den østjyske 

region: Arter af flagermus, odder, grøn mosaikguldsmed og stor vandsalamander. 

 

Ændring af spildevandsplanen vurderes ikke at medføre påvirkninger på potentielle 

yngle- og rasteområder for de nævnte bilag IV arter.   

 

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter 

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet 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 

 

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.  

 

7.1 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 30. juni 2022 på Horsens 

Kommunes hjemmeside. Klagefristen udløber den 28. juli 2022.  

 

Der er ikke klaget over afgørelsen. 

 

Begrundelse for afgørelsen: 

Det er vurderet, at gennemførelsen af planen ikke vil have en væsentlig indvirkning 

på miljøet, idet, nedenstående punkter efterkommes i forhold til beskyttelse af 

natur, grundvand og tekniske anlæg. 

 
 Spildevandet føres i lukkede ledninger i jorden til eksisterende renseanlæg, 

som har kapacitet til at modtage spildevandet. 
 Regnvandet fra området renses og forsinkes i regnvandsbassin før det 

udledes til Porskær Bæk. 
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 Området ligger ikke indenfor eller Nær Natura 2000 områder/Der forventes 
ikke at ske en påvirkning af natur- og miljøtilstanden i Natura 2000-område 
nr. 56, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave.  

 

Ændringen fra fællessystem til separatsystem har en positiv effekt for det 

eksisterende fællessystem da der fjernes vand fra systemet med færre 

overbelastninger og overløb med fortyndet spildevand til vandmiljøet. 

8. Berørte ejendomme - Lodsejerforhold 

Som en konsekvens af tillægget sammenlægges en del af kloakopland B167 med 

kloaklopland B172. Kloakeringsprincippet ændres til planlagt separatkloakering for 

den berørte del af B167. Ved færdigmelding af byggeprojektet omfattet af lokalplan 

392, opdateres kloakeringsprincippet til separatkloakeret. 

 

Følgende matrikler berøres ved ændringen:  

 

 Matrikel nr. 15d, Nim By, Nim 

9. Økonomiske forhold 

For private matrikler, der berøres ved etableringen af spildevandsledninger 

udbetales der erstatning i henhold til ”Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord”. 

Aftalen er indgået mellem DANVA, FVD og Landbrug og Fødevarer. 

 

9.1 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 
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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.  

10. Økonomi 

Horsens Vand A/S forestår etablering af kloaksystemet i området, hvilket omfatter 

etablering af særskilt spildevands- og regnvandsledninger samt stikledninger og 

etablering af regnvandsbassin. De samlede udgifter for Forsyningsselskabet 

Horsens Vand A/S ved etableringen af kloaksystemet, kendes ikke på nuværende 

tidspunkt. 

 

Grundejer skal betale tilslutningsbidrag for ejendommene beliggende i det 

oprindelige kloakopland B172, hvilket udgør 66.993,75 kr. inkl. moms pr. 

boligenhed jf. Samn Forsynings takstblad 2022. 

11. Tidsplan  

Gennemførelsen af tillægget forventes at ske i 2. halvår af 2022. 

12. Vedtagelse 

Forslag til Tillæg nr. 68 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune har 

været offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside i perioden fra den 30. juni 

2022 til den 25. august 2022. 

 

Horsens Kommune har ikke modtaget bemærkninger eller høringssvar til Tillæg nr. 

68 før høringsfristens udløb. Tillægget vedtages dermed administrativt og 

offentliggøres endeligt på Horsens Kommunes hjemmeside. 
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14.  *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. 100 af 19. januar 2022 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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