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1     Indledning
Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune er udarbejdet for at skabe 
overensstemmelse mellem spildevandsplanen og statens vandområdeplan. 

I statens vandområdeplan er der udpeget 11 overløb fra fælleskloakerede oplande i Horsens 
Kommune, hvor der skal ske en indsats for at mindske udledningen af opspædet spildevand. 

Horsens Kommune skulle gennemføre 40 % af den samlede indsats i første planperiode 2009-
2015. Fristen er dog forlænget til den 30. oktober 2016. Horsens Kommune skal i anden 
planperiode 2015-2021 gennemføre de sidste 60 % af indsatsen overfor overløb fra 
fælleskloakerede oplande.   

Indsatsen jf. virkemiddelkataloget til statens vandområdeplan er etablering af 5 mm bassiner (50 
m3 pr. befæstet ha) ved overløbsbygværket. Indsatsen kan også opfyldes ved separatkloakering 
og efterfølgende nedlæggelse af overløbsbygværket.

Figur 1. Kortet viser overløbsbygværker, hvor der skal ske en indsats.

2     Lovgrundlag
Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, 
bekendtgørelser og vejledninger:

Love:

 Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1189 af 27. september 2016

Bekendtgørelser:
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 Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, 
nr. 729 af 1. juni 2016.

 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, nr. 794 af 24. juni 2016

Vejledninger:

 Vejledning til bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven 
kapitel 3 og 4, 5/1999.

2.1 Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan

I henhold til § 5 i Spildevandsbekendtgørelsen skal der ske revision ved ændringer af et i 
Spildevandsplanen beskrevet kloakopland eller ved optagelse af nye arealer i planen. 

Revisionen sker efter retningslinjer i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.

Tillægget omfatter alene indsatser overfor overløb fra fælleskloakerede oplande, som er udpeget i 
statens vandområdeplaner. 

Horsens Kommune skal meddele tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 til udledning af 
regnvand til nærmeste recipient.

2.3 Miljøvurdering

Tillægget skal vurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne efter 

 Lov nr. 448 af 10. maj 2017, ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter”.

3     Forhold til anden planlægning
3.1 Kommuneplanen for Horsens Kommune
Kommuneplanen for Horsens Kommune udstikker hovedstruktur for den fysiske udvikling.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i 
kommuneplanen.

Nogle af de overløbsbygværker, hvor der skal ske en indsats jf. statens vandområdeplaner, ligger 
indenfor lavbundsarealer, nær bevaringsværdige bygninger, i bevaringsværdigt landskab, indenfor 
naturbeskyttelse eller ved økologiske forbindelser. 

Evt. etablering af rørbassin eller separatkloakering skal ske under hensyn til natur og økologiske 
forbindelser, bevaringsværdigt landskab og bygninger samt det naturlige hydrologiske opland. 

En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse 
med kommuneplanen.

3.2 Vandområdeplan 
Vandområdeplan 2015-2021 for Jylland og Fyn udstikker retningslinjer for opnåelse af god 
økologisk tilstand i vandløb og søer, der afleder til Horsens Fjord.

4



Tillæg nr. 25 Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i 
Vandområdeplanen.

En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse 
med vandplanlægningen.

4     Udpegede overløbsbygværker
4.1 Nuværende forhold
Statens vandområdeplaner har udpeget følgende overløb fra fælleskloakerede oplande, hvor der 
skal ske en indsats:

Bygholm Å

A172UF (A172OVF) – 3,57 reduceret ha fælleskloakeret opland

A246UF (A246OVF) – 7,79 reduceret ha fælleskloakeret opland

A137UF (A140OVF) – separatkloakeret opland

A192UF (A193OVF) – 6,76 reduceret ha fælleskloakeret opland

Haldrup Mølle Å

N87UF (N75OVF) – 2,13 reduceret ha fælleskloakeret opland (planlagt separatkloakeret)

N89UF (N89OVF) – overløb fra nedlagt renseanlæg, nødoverløb 

Ørskov Bæk

L08UF (L06OVF og L04OVF) – 2,96 reduceret ha fælleskloakeret opland

Tilløb til Tolstrup Å

G08UF (G08OVF) – 1,3 reduceret ha fælleskloakeret opland

Rodvigsballe Bæk

B72UR – separatkloakeret opland

B70UF (B70OVF) – 1,4 reduceret ha fælleskloakeret opland

B81UF (B81OVF) – 2,92 reduceret ha fælleskloakeret opland

Der er 2 overløb (A137UF og B72UR), hvor oplandet er separatkloakeret og indsatsen derfor 
gennemført.

I september 2016 er der opsat måler på bygværkerne A172OVF, A246OVF, A193OVF, G08UF, 
B81OVF og L08UF. Resultatet fra målerne vil give et billede af omfanget af overløbene og dermed 
et bud på indsats og tidsplan for indsatsen.
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Oplandet til N87OVF er i gang med at blive separatkloakeret og forventes færdigt i 2018. N89OVF 
er et nødoverløb fra pumpestationen ved Tvingstup. Nødoverløbet går kun i funktion ved driftstop 
eller lignende uheld. Udløbet slettes derfor i spildevandsplanen og registreres derfor som et 
nødoverløb i stedet.

40 % af indsatsen (4 overløb) forventes gennemført inden udgangen af 2018.

4.2 Fremtidige forhold                                       
I Horsens Kommune vil alle fælleskloakerede oplande blive separatkloakeret indenfor en 30-40-
årig periode. Med tiden vil alle overløbsbygværker blive nedlagt. 

Ved de overløbsværker, som er blevet udpeget i 1. og 2. vandplansperiode, og hvorved der skal 
ske en indsats i form af etablering af et 5 mm bassin (50 m3 pr. befæstet ha) eller 
separatkloakering, er der opsat en måler, som registrerer antal overløb og mængde. Derudover er 
der opsat målere på de overløbsbygværker, hvor forsyningen driftsmæssigt - eller fra 
modelberegning - har erfaring med, at de ofte træder i overløb. Der er indtil videre målinger fra 
perioden september til februar.

Målerne skal hjælpe til at prioritere, hvilke indsatser der skal ske, og hvilke der er mest 
omkostningseffektive (mest miljø for pengene).

Følgende indsatser udføres overfor overløb udpeget i vandområdeplane: 

Bygholm Å

A172UF (A172OVF) - I forbindelse med at Horsens Kommune i 2019 udvider Schüttesvej, går 
Samn Forsyning med og starter separeringen af oplandet til A172OVF.  Samn Forsyning skal flytte 
den eksisterende ledning i forbindelse med udvidelsen af Schüttesvej. I den forbindelse 
separatkloakeres hele oplandet til overløbsbygværket. Projektet har opstart i 2019 og forventes 
udført indenfor en 3-årig periode.  

A246UF (A246OVF) – Man følger resultater fra den opsatte måler et halvt år mere. Derefter 
vurderes det, hvilken indsats der skal ske ved dette overløbsbygværk.

A137UF (A140OVF) – Indsats udført

A192UF (A193OVF) – Resultater fra måler viser, at der er sket overløb 1 gang på et halvt år, hvor 
der blev udledt 70 m3. Horsens Kommune vurderer, at der ikke skal gøres en indsats overfor dette 
overløbsbygværk indenfor 2. planperiode. Indsatsen skal i stedet ske overfor udløb A190UF 335 m 
nedstrøms udløb A192UF. Dette bygværk (A190OVF) aflaster oftere, og afløbssystemet er i dårlig 
stand. Oplandet til dette udløb (A190UF) bliver separatkloakeret/saneret i 2018-2021.

Horsens Kommune vurderer, at en indsats overfor udløbet A190UF, som ligger tæt på udløb 
A192UF, vil være en bedre indsats for at forbedre tilstanden i Bygholm Å, idet bygværket oftere har 
overløb. Horsens Kommune vurderer også, at et 5 mm bassin ikke vil være omkostningseffektivt i 
forhold til, at der er udledt 70 m3 på et halvt år.  

Haldrup Mølle Å
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N87UF (N75OVF) – Oplandet er i gang med at blive separatkloakeret. Separatkloakeringen 
forventes afsluttet i 2018.

N89UF (N89OVF) – Udløbet registreres som et nødoverløb i stedet for et regnbetinget udløb. 

Ørskov Bæk

L08UF (L06OVF og L04OVF) – Oplandet til udløb L08UF separatkloakeres i perioden 2020 – 
2024.

Tilløb til Tolstrup Å

G08UF (G08OVF) – Der er kun registreret 2 overløb på et halvt år. Området forventes dog 
separatkloakeret i perioden 2018-2019.

Rodvigsballe Bæk

B72UR – Indsats udført

B70UF (B70OVF) – Der bliver opsat en måler på dette overløbsbygværk. Efter et halvt år vurderes 
det, hvilken indsats der skal ske ved dette overløbsbygværk.

B81UF (B81OVF) – Oplandet til udløb B81UF separatkloakeres i 2018-2020. 

Separatkloakering af oplande til udløb A192UF, N87UF, L08UF, G08UF og B81UF vil blive 
indarbejdet i spildevandsplanen via et tillæg til planen, hvor der vil blive udarbejdet en 
miljøscreening for hvert område.

Der bliver udarbejdet et nyt tillæg ultimo 2017, hvor der bliver lavet en plan for indsatsen for udløb 
A246UF og B70UF.

5     Miljøvurdering
Ifølge § 8 stk. 2, nr. 1 i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”, 
lov nr. 448 af 10. maj 2017, skal myndigheden vurdere, om planer der er omfattet af lovens § 8 stk. 
1, nr. 1, og som fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan, eller omfatter mindre 
ændringer i allerede bestående planer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. På dette grundlag 
skal det vurderes, om planen er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 10.

Det vurderes, at fjernelse af vandplanens udpegede overløbsbygværker eller etablering af 
sparebassiner ved overløbsbygværkerne vil have en overordnet positiv effekt på vandmiljøet. 

De enkelte projekter vil blive miljøscreenet i forbindelse med separate tillæg til spildevandsplanen, 
som udarbejdes for de enkelte ovenover beskrevne overløbsbygværker.  

Horsens Kommune har således vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf 
er truffet med hjemmel i lovens § 10.
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På den baggrund vurderes det, at der ikke skal foretages en Miljøvurdering af tillægget i henhold til 
loven. 

5.1 Klagevejledning vedrørende miljøvurderingen

Vurderingen af, at der ikke skal foretages en Miljøvurdering af tillægget er en afgørelse, der kan 
påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen 
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom 
du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal 
du betale et gebyr på 900 kr. (privat) eller 1.800 kr. (erhverv). Du betaler gebyret med betalingskort 
i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens 
Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens 
offentliggørelse.

6     Økonomi
Separatkloakering eller etablering af sparebassin finansieres af Samn Forsyning ApS, der fører 
regn- og spildevandsstik frem til matrikelskel.

Grundejere skal bekoste separering af regn- og spildevand inde på egen grund.

7     Vedtagelse
Forslag til Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune offentliggøres i 
perioden 24. maj – 19. juli 2017.     

Tillægget er blevet endeligt vedtaget af Horsens Byråd den 26. september 2017 og vedtagelsen 
annonceres på Horsens Kommunes hjemmeside den 2. oktober 2017.
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