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1   Indledning
Tillæg nr. 34 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune udarbejdes, fordi 
kloakoplandene G08, G09 og G10 i Gedved skal separatkloakeres

Separeringen er fremskyndet, fordi overløbsbygværk G08OVF, der er tilknyttet det 
fælleskloakerede kloakopland G08, er udpeget i Statens Vandområdeplan. Der skal være sket en 
indsats for dette overløbsbygværk, der udleder vand fra fælleskloak, før 2021. Bygværket er 
desuden indarbejdet i Tillæg nr. 25 til Horsens Kommunes Spildevandsplan – ”Plan for indsats 
overfor overløbsbygværker udpeget i Statens Vandområdeplan”. 

Dette tillæg til den gældende spildevandsplan udarbejdes for at fremskynde separatkloakeringen af 
de 3 kloakoplande, så kloaksepareringen følger det tidligere vedtagne tillæg nr. 25.
I forbindelse med separatkloakeringen af Gedved etableres der desuden et nyt regnvandsbassin 
på en del af matrikel 11a Tolstrup By, Tolstrup til forsinkelse og rensning af regnvand, før det 
udledes til vandløb. Bassinet er tidligere beskrevet i tillæg nr. 17 til Horsens Kommunes 
Spildevandsplan, men placeringen af det ønskes ændret, derfor er bassinet medtaget i dette tillæg.

2   Planlægningsgrundlag
2.1   Lovgrundlag
I henhold til § 5 i Spildevandsbekendtgørelsen1 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. 448 af 10. maj 2017, ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM)”

 Bekendtgørelse nr. 1470 af 12. december 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).

Horsens Kommune har den 25. september 2018 vurderet, at tillæg 34 ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering, da tillægget 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.

3   Forhold til anden planlægning
3.1 Kommuneplanen for Horsens Kommune
Kommuneplanen for Horsens Kommune udstikker hovedstrukturen for den fysiske udvikling i 
kommunen.
Området, der separatkloakeres, er omfattet af kommuneplanramme: 

 33BO02 – Boligområde (åben lav)
 33ER02 – Erhvervsområde (Lettere industri)
 33ER03 – Erhvervsområde (Lettere industri)
 33ER04 – Erhvervsområde (Lettere industri)

1 Miljøministeriets BEK nr. 1469 af 12. december 2017: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
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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 kommuneplanen.

3.2 Lokalplan
En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for anvendelsen af et bestemt område og skal være i 
overensstemmelse med kommuneplanen og spildevandsplanen.
En meget lille del af området, der separatkloakeres, er omfattet af følgende lokalplan:

 G-33, Horsens, Lokalplan for et område til boligformål i den sydlige del af Gedved

Et område, hvor det eksisterende bassin A743BR udvides, er omfattet af følgende lokalplan:

 183, Horsens – Erhvervsområde for Horsens Nord.

3.3 Vandområdeplanerne 
Vandområdeplan 2015-2021 for Jylland og Fyn og tilhørende bekendtgørelser udstikker 
retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb, søer og hav. Spildevandsplanen skal 
være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger, der er fastlagt i vandområdeplanen 
og tilhørende bekendtgørelser. 

Overløbet G08OVF er udpeget i Statens Vandområdeplan 2015-2021, og der skal være sket en 
indsats overfor overløbsbygværket før udgangen af 2021. Overløbet er desuden udpeget i Horsens 
Kommunes tillæg nr. 25 til den gældende spildevandsplan – ”Plan for indsats overfor 
overløbsbygværker udpeget i Statens Vandområdeplan”. 

Ved gennemførelsen af separatkloakeringen, der planlægges med dette tillæg til 
spildevandsplanen, nedlægges overløbet. Efter separatkloakeringen vil spildevandet fortsat blive 
ledt til rensning på Horsens Centralrenseanlæg. Det fraseparerede overfladevand rensens og 
forsinkes lokalt i et regnvandsbassin, før det bliver udledt til Tolstrup Å.

Nedlæggelsen af overløbsbygværket, samt rensning og forsinkelse af overfladevandet i 
regnvandsbassin, medfører, at der vil ske en reduktion af de næringsstoffer, der i dag tilføres 
Tolstrup Å. Derfor vurderes det, at gennemførelsen af de beskrevne aktiviteter er i 
overensstemmelse med vandplanlægningen. 

4   Nuværende forhold
Kloakopland G08, G09 og G10 er fælleskloakerede i dag. Både spildevand og overfladevand ledes 
til Horsens Centralrenseanlæg, hvorfra det rensede spildevand udledes til Horsens Fjord. I 
perioder med meget nedbør, hvor fællesledningen overbelastes, udledes der fortyndet, urenset 
spildevand fra overløbsbygværket G08OVF til Tolstrup Å.

Regnvandsbassinet A743BR på matr. nr. 12aa Egebjerg By, Hansted modtager i dag 
overfladevand fra kloakoplandene A743 og A748.

Kloakopland A745 er i dag separatkloakeret, og overfladevandet udledes uforsinket og urenset til 
Tolstrup Å.

4



Tillæg nr. 34 Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune

4

5   Fremtidige forhold
Kloakoplandene G08, G09 og G10 optages som planlagt separatkloakerede oplande i Horsens 
Kommunes gældende spildevandsplan. Når Horsens Vand A/S har gennemført 
separatkloakeringen af hovedledningerne i vejene, ændres status for oplandene til 
separatkloakeret.

Efter separeringen ledes spildevandet fra kloakoplandene fortsat til Horsens Centralrenseanlæg. 
Overløbsbygværket G08OVF nedlægges i forbindelse med, at overfladevandet adskilles fra 
spildevandet. Overfladevandet ledes til bassin A743BR, hvor det renses og forsinkes, før det 
udledes til Tolstrup Å. Bassinets eksisterende udløb A743UR anvendes også fremover. 

Koordinaterne til udløbet er som følger:

 X-koordinat: 552289
 Y-koordinat: 6197633

I forbindelse med separatkloakeringen af området opsamles overfladevandet fra opland A745, der 
allerede er separatkloakeret, men som i dag udleder overfladevandet uforsinket og urenset til 
Tolstrup Å. Når separatkloakeringen er afsluttet, vil overfladevandet herfra blive renset og forsinket 
i bassin A743BR.

Efter separeringen vil regnvandsbassinet A743BR modtage overfladevand fra følgende 
kloakoplande:

Opland kloak Areal befæstelsesgrad Bef. areal Udløb
A743 Separat 13,64 ha 0,65 8,86 ha A743UR
A745 Separat 1,27 ha 0,5 0,64 ha A743UR
A748 Separat 9,12 ha 0,7 6,38 ha A743UR
G08 Separat 3,95 ha 0,3 1,19 ha A743UR
G09 Separat 0,78 ha 0,3 0,23ha A743UR

G10 Separat 0,68 ha 0,3 0,20ha A743UR

Det eksisterende regnvandsbassin A743BR udvides i forbindelse med separatkloakeringen, fordi 
mængden af overfladevand, der ledes til bassinet, øges.
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Billede: Separatkloakering af Gedved. Indrammet med rødt: Området der separatkloakeres. Blå figur viser placeringen af 
regnvandsbassinet. Udløbet er markeret med en rød prik.

Desuden ændres placeringen af et planlagt regnvandsbassin på matrikel 11a Tolstrup By, Tolstrup 
med dette tillæg. Den nye placering af bassinet fremgår af bilag 2.

5.1   Spildevand
I hele projektområdet etableres der 2 nye kloakledninger, en til spildevand og en til regnvand. 
Spildevandet ledes fortsat til rensning på Horsens Centralrenseanlæg.
Separatkloakeringen ændrer ikke på den nuværende PE belastning af renseanlægget. 

5.2   Regnvand
Regnvandet frasepareres i kloakoplandene G08, G09 og G10 og ledes til regnvandsbassin 
A743BR. Nedenstående tabel angiver de oplande, hvorfra overfladevandet fremover ledes til 
bassinet og videre til Tolstrup Å via udløb A743UR.

Opland Areal (ha) Bef. Areal (ha) Bassin Udløb
G08 3,95 1,2
G09 0,78 0,2
G10 0,68 0,2
A743 13,64 8,86
A745 1,27 0,6
A748 9,12 6,38
Total 29,44 17,44

A743BR A743UR

Samtlige krav til regnvandsbassinet og udledningen vil blive angivet i et tillæg til den eksisterende 
udledningstilladelse til udløb A743UR.
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6   Beregningsforudsætning
6.1   Spildevand
Samlet er 38 ejendomme omfattet af tillægget til spildevandsplanen, og skal dermed separere 
regn- og spildevand på egen grund.

38 ejendomme af 2,3 PE pr. ejendom:

Opland Ejendomme Belastning
G08 27  62,1 PE
G09 3    6,9 PE
G10 8  18,4 PE

Horsens Centralrenseanlæg har en godkendt kapacitet på 210.000 PE. Den nuværende belastning 
er ca. 199.875 PE. Da regnvandet separeres fra spildevandet, nedsættes den samlede mængde af 
vand, der ledes til renseanlægget. Der sker ingen ændring i spildevandsbelastningen fra 
oplandene, og dermed renses der mindre, men mere koncentreret, vand på renseanlægget. Derfor 
vurderer Horsens Kommune, at Horsens Centralrenseanlæg fortsat kan modtage spildevand fra de 
pågældende oplande, uden at kapaciteten på renseanlægget reduceres.

6   Natur

Der er ingen beskyttede naturområder indenfor området, der separatkloakeres. Projektet vil derfor 
ikke påvirke naturområder, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Det eksisterende bassin A743BR på matr.nr. 12aa Egebjerg By, Hansted er beskyttet efter 
Naturbeskyttelseslovens § 3. Udvidelsen af bassinet kræver derfor en dispensation fra Horsens 
Kommune. Denne dispensation er givet, og udvidelsen er sket pga. vilkår i dispensationen om, at 
arbejdet skulle udføres før den 15. marts 2018.   
 
Recipient
Udledningen fra regnvandsbassinet sker til Tolstrup Å. Tolstrup Å er, via. Lille Hansted Å, et tilløb 
til Store Hansted Å, der har sit udløb i Nørrestrand. Dermed er der hydraulisk forbindelse til 
Horsens Fjord. 

Den økologiske tilstand i vandløbene varierer fra moderat økologisk tilstand i Tolstrup Å, over god 
økologisk tilstand opstrøms i Lille Hansted Å, med skift til moderat økologisk tilstand omkring 
Hansted til ringe økologisk tilstand i Store Hansted Å, som varer ved indtil udløbet i Nørrestrand.
 
Separatkloakeringen af de 3 kloakoplande i Gedved medfører nedlæggelse af et overløbsbygværk, 
hvorfra Tolstrup Å og resten af vandløbssystemet tilføres opspædet spildevand, når det regner 
kraftigt.

Separatkloakeringen af Gedved, samt nedlæggelsen af overløbet G08OVF, betyder derfor, at 
forholdene i Tolstrup Å og resten af vandløbssystemet forbedres, da der fremover ikke ledes 
fortyndet, urenset spildevand til vandløbet fra oplandene til bassin A743BR.

7   Habitatvurdering
Jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1-4 (bekendtgørelse nr. 188 af 26. feb. 2016 med senere 
ændringer) 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. 
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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

7.1 Natura 2000
Nærmeste Natura 2000 område, som projektet har hydraulisk kontakt til, er det nedstrømsliggende 
Natura 2000 område nr. 56, ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”. Natura 2000 området 
omfatter både et EF- fuglebeskyttelsesområde, et EF-habitatområde samt et Ramsarområde. 
Udledning A743UR sker ca. 17 km opstrøms i vandløbssystemet i forhold til Natura 2000 området. 
Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

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. På grund af projektets karakter hvor opspædet spildevand ikke længere 
tilledes vandløbet, og overfladevand forsinkes, er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan 
udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området. 

7.2 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 der indenfor et 10 km felt omkring projektområdet lever 
følgende bilag IV-arter: odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed 
samt strandtudse.

Et nyt regnvandsbassin etableres på et areal, hvor der i dag er landbrugsdrift. Arealet vurderes 
ikke at være potentielt levested for bilag IV-arter.

Det eksisterende regnvandsbassin er registreret som beskyttet og kan potentielt indeholde bilag 
IV-arter. Naturindholdet i bassinet er dog begrænset. En udvidelse vurderes ikke at ville 
indskrænke den økologiske funktionalitet for evt. forekommende bilag IV-arter. Dette skyldes, at 
udvidelsen er blevet betinget af en dispensation med vilkår, der tager hånd om dette (udvidelse 
uden for ynglesæson, flade brinker etc.).

7.3 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 yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området
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8   Lodsejerforhold
Separatkloakeringen af de fælleskloakerede kloakoplande i Gedved berører i alt 38 adresser. Alle 
adresser er vedlagt som bilag 1.

Ved kloakering og etablering af regnvandsbassin skal der erhverves ret til at etablere bassin samt 
til at nedlægge ledninger på 3. mands jord og sikre fremtidig vedligeholdelse.
I forbindelse med fornyelse og separatkloakering af ledningsnettet ændres forløbet af 
spildevandsledningerne på 3. mands jord på følgende matrikler:

 Matr. nr. 11bæ Gedved By, Tolstrup

 Matr.nr. 15a Gedved By, Tolstrup

 Matr.nr. 81a Gedved By, Tolstrup

 Matr.nr. 10p Gedved By, Tolstrup

 Matr.nr. 12c Gedved By, Tolstrup

 Matr.nr. 12m Gedved By, Tolstrup

 Matr.nr. 12n Gedved By, Tolstrup

 Matr.nr. 5a Gedved By, Tolstrup

 Matr.nr. 20ac Gedved By, Tolstrup

 Matr.nr. 17d, Gedved By, Tolstrup

 Matr.nr. 3s Gedved By, Tolstrup

 Matr.nr. 12bm Gedved By, Tolstrup

Regnvandsbassinet, der udvides er etableret på en matrikel, der er ejet af Horsens Vand A/S, og 
dette berører derfor ikke andre lodsejere.

Regnvandsbassinet, hvis placering ændres i forhold til det tidligere vedtagne tillæg nr. 17 til 
Horsens Kommunes gældende spildevandsplan, er beliggende:

 Matr.nr. 11a Tolstrup By, Tolstrup

Den fremtidige placering af regn- og spildevandsledninger fremgår af bilag 2.

9   Erstatninger
For de lodsejere, der berøres ved etablering af spildevandsanlæg udbetales der erstatning i 
henhold til aftalen 'Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord'2.

2 Aftale mellem DANVA, FVD og Landbrug og Fødevarer.
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9.1   Arealbehov og rådighedsindskrænkninger
Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med 
detailprojektering af spildevandsanlægget.
Rådighedsindskrænkninger vil til den tid ske i form af servitutpålæg eller arealafståelse og vil ske 
efter forudgående frivillig aftale eller ekspropriation.
Servitutpålæg vil bestå af 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 anlæg. 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
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 mv. 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 de berørte matrikler med spildevandsforsyningen (Horsens 
Vand A/S) som påtaleberettiget.

10   Økonomi
Den samlede økonomi for Horsens Vand A/S ved separatkloakering af opland G08, G09 og G10 
kendes ikke på nuværende tidspunkt. 

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

11   Tidsplan
Separatkloakeringen af ledningsnettet i vejen forventes afsluttet i september 2018.

12   Vedtagelse
Forslag til Tillæg nr. 34 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune har været i offentlig 
høring i perioden fra 26. september 2018 til tirsdag den 21. november 2018 uden indsigelser eller 
bemærkninger.

Tillægget er efter høringsperioden blevet vedtaget.
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Bilag 1

Adresseliste, kloakopland G08, G09 og G10 der separatkloakeres:

Egebjergvej 47
Egebjergvej 50
Egebjergvej 51
Egebjergvej 52
Egebjergvej 53
Egebjergvej 54
Egebjergvej 56
Egebjergvej 57
Egebjergvej 58
Egebjergvej 58A
Egebjergvej 59
Egebjergvej 60
Egebjergvej 62

Egevej 5

Hasselvej 1
Hasselvej 10
Hasselvej 11
Hasselvej 12
Hasselvej 13
Hasselvej 14
Hasselvej 18
Hasselvej 2
Hasselvej 3
Hasselvej 4
Hasselvej 5
Hasselvej 6
Hasselvej 7
Hasselvej 8
Hasselvej 9

Højbovej 1A
Højbovej 1F
Højbovej 2
Højbovej 3

Korden 1

Poppelvej 1
Poppelvej 2
Poppelvej 6
Poppelvej 8

I alt 38 ejendomme
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Bilag 2
Oversigt – ledninger over 3. mands grund.
Placering af regn- og spildevandsledninger på følgende matrikelnumre:

 Matr. nr. 11bæ Gedved By, Tolstrup

Den eksisterende fællesledning passerer i dag matriklen, men er ikke tinglyst. Efter separeringen 
vil der komme en spildevandsledning og en regnvandsledning i samme tracé (markeret med gult). 
Ledningerne tinglyses på matriklen efter etableringen.
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 Matr. nr. 15a Gedved By, Tolstrup

Den gule markering viser den forventede fremtidige placering af spildevands- og 
regnvandsledningen. Den grønne ledning på matrikel 15a Gedved By, Tolstrup er den 
eksisterende tinglyste fællesledning
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 Matr.nr. 81a Gedved By, Tolstrup
 Matr.nr. 10p Gedved By, Tolstrup
 Matr.nr. 12c Gedved By, Tolstrup
 Matr.nr. 12m Gedved By, Tolstrup
 Matr.nr. 12n Gedved By, Tolstrup
 Matr.nr. 5a Gedved By, Tolstrup
 Matr.nr. 20ac Gedved By, Tolstrup

Den gule markering viser den forventede placering af de nye ledninger (regn- og spildevand)
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 Matr.nr. 17d Gedved By, Tolstrup

Den gule markering viser den forventede placering af de nye ledninger (regn- og spildevand)
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 Matr. nr. 3s Gedved By, Tolstrup

Den gule markering viser den forventede placering af den fremtidige spildevandsledning.
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 Matr. nr. 12bm Gedved By, Gedved

Den gule markering viser den forventede placering af de nye ledninger (regn- og spildevand).
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 11a Tolstrup By, Tolstrup

De gule markeringer viser den forventede fremtidige placering af regnvandsledningen og det 
kommende regnvandsbassin. Placeringen af regnvandsbassinet er ændret i forhold til det tidligere 
vedtagne tillæg nr. 17 til Horsens Kommunes gældende spildevandsplan.
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