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1   Indledning
Tillæg nr. 32 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommunes omhandler 
spildevandskloakering af Troelstrupgade, 8740 Brædstrup. De berørte adresser er Troelstrupgade 
nr. 1B, 3, 5 og 7, 8740 Brædstrup. Området er uden for planlagt kloakopland, og der skal derfor 
laves et tillæg til spildevandsplanen, således at området indgår i spildevandsplanens planopland. 
Området planlægges til spildevandskloakering, og oplandet kaldes B189 med et areal på ca. 1,35 
ha.

2   Planlægningsgrundlag

2.1   Lovgrundlag
I henhold til § 5 i Spildevandsbekendtgørelsen1 skal der ske revision ved ændringer af et i 
spildevandsplanen beskrevet kloakopland, eller ved optagelse af nye arealer i planen.

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

 Lov nr. 448 af 10. maj 2017, ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM)”

 Bekendtgørelse nr. 447 af 10. maj 2017: ”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 konkrete projekter (VVM).

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.

Området ligger udenfor kommuneplanrammerne. 

Der udarbejdes ikke landzonetilladelse.

3.2 Vandområdeplanerne 
Vandområdeplan 2015-2021 Jylland og Fyn samt tilhørende bekendtgørelser udstikker 
retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb, søer og hav.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i 
vandområdeplanen og tilhørende bekendtgørelser.

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

1 Miljøministeriets BEK nr. 726 af 1. juni 2016: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
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3.3 Fortidsmindebeskyttelseslinje

Nedgravningen af spildevandsledningen langs Troelstrupgade, 8740 Brædstrup, i matrikel nr. 
7000d bevirker, at gravearbejdet fortages indenfor en fortidsmindebeskyttelseslinjen af en rundhøj 
(fredningsnummer 271116). Planens gennemførelse berører ikke fortidsminder, men jf. 
naturbeskyttelsesloven2 § 18 forudsætter dette, at bygherre har søgt og fået en dispensation fra 
fortidsmindebeskyttelseslinjen inden arbejdet kan påbegyndes. Dispensationen indhentes ved 
naturogmiljoe@horsens.dk, Horsens Kommune.

4     Kloak
4.1 Nuværende forhold

Troelstrupgade, 8740 Brædstrup ligger udenfor det spildevandskloakerede opland B68. Spildevand 
håndteres i dag på egen matrikel med udledning til sivedræn. Regnvand håndteres på grunden.

4.2 Fremtidige forhold                                       

Troelstrupgade, 8740 Brædstrup spildevandskloakeres. Det nye planopland får betegnelsen B189 
og har et areal på ca. 1,35 ha. Samn Forsyning ApS etablerer stikledning til matrikelskel for hver 
ejendom.

Spildevandet fra planopland B189 tilsluttes ved brønd X81S001 og ledes til Brædstrup 
Centralrenseanlæg. Ny spildevandsledning lægges langs Troelstrupgade, 8740 Brædstrup i 
matrikel nr.: 7000d, 3a, 10b og 7000b, Troelstrup By, Tørring. Regnvand håndteres på grunden.

4.2.1 Tilslutningsret og -pligt 

Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænse, jf. 
Miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 4.

Ejendomme indenfor spildevandsplanens godkendte kloakoplands grænse har ret såvel som pligt 
til at aflede spildevand til anlægget.

Sanitært spildevand, processpildevand mv. skal føres i lukkede ledninger, jf. § 12 i 
spildevandsbekendtgørelsen. Tag- og overfladevand kan føres i åbne ledninger, når dette sker 
teknisk og miljømæssigt forsvarligt. 

2 Miljøministeriets LBK nr. 934 af d. 27. juni 2017: Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse.

mailto:naturogmiljoe@horsens.dk
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Figur 1: Tillægget omfatter det gule område (opland B189). Området planlægges til spildevandskloakering. 

5     Beregningsforudsætninger
5.1 Spildevand  
Belastningsgrundlag: 0,0046 l/s pr. PE

Opland    Oplandsareal Belastning       

B189 (plan) 1,35 ha    16,1 PE

Det samlede områdes belastning på Brædstrup Centralrenseanlæg vil være 16,1 PE. 

Brædstrup renseanlæg har en godkendt kapacitet på 16.000 PE. Den nuværende belastning er 
ca.15.400 PE jf. Samn Forsyning ApS. 

5.2 Regnvand
Regnvandet håndteres på grunden.

6     Lodsejerforhold
Der spildevandskloakeres på følgende matr. nr.: 

3an, Troelstrup By, Tønning. Matriklen ejes af Gurli Lykkar Jørgensen

2d, Troelstrup By, Tønning. Matriklen ejes af Lene Lund

2a, Troelstrup By, Tønning. Matriklen ejes af Maren Houl Nielsen og Jackie Houl Nielsen
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1d, Troelstrup By, Tønning. Matriklen ejes af Jørgen Foss

6.1 Dispensation for kloaktilslutning
Troelstrupgade 9, 8740 Brædstrup, matr. nr.: 1a, Troelstrup By, Tønning udtages af 
spildvandsplantillægget, eftersom ejer har fået tilladelse til og etableret et nedsivningsanlæg. 
Tilladelsen til nedsivningsanlægget er givet d. 2. juni 2016, hvorfor ejer får 15 års dispensation for 
kloaktilslutningen til d. 2. juni 2031.

7     Økonomi
Samn Forsyning ApS opkræver tilslutningsbidrag for spildevand, når spildevandsstikket er 
etableret. Grundejer etablerer og drifter spildevandsledning på egen grund.

8     Tidsplan 
Anlægsarbejderne forventes igangsat i slut juni 2018. 

9   Vedtagelse
Forslag til Tillæg nr. 29 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune er i offentlig høring i 
perioden fra 25. april 2018 – 20. juni 2018.

Tillægget er efter høringsperioden blevet administrativt vedtaget.


