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1.0 INDLEDNING 
 

Vejle Kommune har godkendt udstykning af 4 grunde ved Mejsevej i 
Vejle, matrikel 46bc, Vinding By, Mølholm. 

 
Dette tillæg nr. 225 til Vejle kommunes spildevandsplan (gl. Vejle 
kommunes spildevandsplan 1984-1993) er udarbejdet for at omfatte en 
spildevandskloakering af de nye grunde i Spildevandsplanen og for at 
præcisere nogle administrative retningslinjer.  
 
Området der skal kloakforsynes udgør ca. 0,57 ha. 

 
2.0 STATUS 
 

Området er ikke kloakeret i dag. 
 
3.0 PLAN 
 

Oplandet udgør ca. 0,57 ha og området planlægges 
spildevandskloakeret. 
 
Den maksimale befæstelsesgrad skal overholdes for hver ejendom. 
  
Drænvand må ikke kobles på kloaksystemet. 
 
Nærværende tillæg giver også det juridiske grundlag til at foretage evt. 
nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af 
kloakledninger, pumpestationer, bygværker, bassiner mv. 
 
 

 3.1   Kloakeringen 
 
Spildevandet fra området afledes til forsyningsselskabets eksisterende   
fællessystem mod øst. Hvis der ikke kan afvandes fra stueplan ved 
gravitation etablerer forsyningsselskabet minipumper på den enkelte 
grund. Herfra ledes spildevandet til Vejle Centralrenseanlæg.  
 
Et mindre areal planlægges ikke selvstændigt forsynet og tillægges 
oplandet VE710, der er eksisterende spildevandskloakeret areal. 
 
Regn- og overfladevand fra opland skal håndteres og nedsives lokalt ved 
privat foranstaltning.  

 
 

3.2   Spildevand 
  

Oplandet omfatter ca. 4 boliger mv., svarende til ca. 9 PE.  
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Dimensioneringsforudsætninger er i henhold til Vejle Kommunes 
dimensioneringspraksis, tillæg nr. 100: 
 
PE                                      2,3 PE/bolig 
Spildevandsmængde     0,005 l/s/PE 
Infiltration                       0,002 l/s/PE 

 
 

PLAN 
Opland 

nr. 
Areal 
[ha] 

PE Spildevand 
Spildevand [l/s] Infiltration 

[l/s] 
I alt [l/s] 

VE524 0,57 9 0,05 0,02 0,1 
  
 

3.3 Regnvand 
  
Dimensioneringsforudsætninger er i henhold til Vejle Kommunes 
dimensioneringspraksis, tillæg nr. 100: 
 
Regnintensitet:                       I = 146,25 l/s/ha (117 l/s/ha*1,25) 
Regntid:                                 10 min. 
Overbelastningshyppighed:   n=1 
Befæstelsegrad:                    0,35 Åben/lav bebyggelse 
         0,50 tæt/lav bebyggelse  
Sikkerhedsfaktor:                   1,25 

 
 

PLAN 
Opland nr. Areal ha Afløbskoefficient Dim. (l/s) 

VE524  0,57  0,35 37 l/s 
 

 
3.4   Bassin 

 
Der skal ikke etableres regnvandsbassiner i området. 

 
3.5   Miljøpåvirkning 

  
Det vurderes, at spildevandsplanlægningen af området ikke har 
væsentlig indvirkning på miljøet iht. miljøvurderingslovens § 3, stk.1. nr.3 
og er derfor ikke miljøvurderet. 
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4.0 RENSEANLÆG 
 
Spildevandet ledes til rensning på Vejle Centralrenseanlæg, hvor det 
tilsluttes inden for anlæggets nuværende kapacitet. 
 

5.0               RECIPIENTER 
 

5.1   Spildevand 
 

Recipient for Vejle Centralrenseanlæg er Vejle Å. Udløb nr. VE001U. 
 
Der skal ikke søges ny udledningstilladelse. 

 
5.2   Regnvand   

 
Regn- og overfladevand skal håndteres lokalt og nedsives ved privat 
foranstaltning. Der etableres mindre LAR-anlæg i området. 
 
LAR-anlæg på den enkelte grund skal dimensioneres for en 
overløbshyppighed på min. T=10 år. Der skal ansøges om tilladelse til 
nedsivning af regn- og overfladevand i opland VE524. 

 
6.0     GRUNDEJERE DER BERØRES AF TILLÆGGET 

 
Alle nuværende og fremtidige ejendomme inden for opland VE524 er 
omfattet af nærværende tillæg.  
 
Alle offentlige og forsyningsselskabets spilde- og regnvandsledninger, 
bassiner, pumpestationer mv. der ikke er beliggende i offentlige 
vejarealer, samt adgangsrettigheder for drift og vedligeholdelse sikres 
ved tinglyst deklaration. 
 
Såfremt der ved etablering af den nye bebyggelse ikke kan graviteres fra 
stueplan etablerer forsyningen minipumpestationer på parcellerne og 
grundejer skal acceptere tinglysning af pumpestation og trykledning samt 
levere el til drift af pumpestation (forbruget godtgøres af 
forsyningsselskabet). 
 
Grundejeren skal generelt bekoste trykledning på egen grund frem til 
forsyningsselskabets system i Mejsevej samt intern kloakering i øvrigt på 
egen grund.  

 
7.0    TIDSPLAN 
 

Etablering af kloakanlægget foretages i takt med etablering af 
bebyggelsen. Forventet opstart i 2016. 
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8.0    ØKONOMI 
 

Alle oplande detailkloakeres ved spildevandsforsyningsselskabets 
foranstaltning i forbindelse med udstykning. 
 
Vejle Spildevand A/S´s omkostninger forventes at udgøre 0,4 mio. 
kr. excl. moms.  

 
9.0  BEHANDLING AF TILLÆGGET TIL SPILDEVANDSPLANEN 
  
 Tillægget offentliggøres. 
 

Efter offentliggørelsen på www.vejle.dk/spildevandsplan er tillægget i 
offentlig høring i 8 uger inden for hvilken frist tillægget kan kommenteres 
over for kommunen. 
 
Tillægget fremsendes samtidigt til Naturstyrelsen til orientering. 
 
Når tillægget er vedtaget af byrådet offentliggøres dette på 
www.vejle.dk/spildevandsplan. 

 
Spildevandsplanen kan ikke påklages til anden myndighed. 

 
10.0  VEDTAGELSE 
 

Tillægget er vedtaget af byrådet i Vejle Kommune d. 13. april 2016. 
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Ordforklaring  

Aflede Betyder at vandet fra et område ledes væk til udløb, bassin, ect. 

Afløbskoefficient Afløbskoefficienten er et tal, der udtrykker den andel af regnen, der strømmer til 

et afløbssystemet fra et givet areal. En afløbskoefficient på for eksempel 0,30 

svarer til, at makimalt 30% af regnvandet på matriklens samlede areal må 

afledes uden forsinkelse.  

Fælleskloaksystem Et kloaksystem, hvor regn- og spildevand afledes i samme kloakledning.  

Nedsivningstilladelse En tilladelse som kommunen giver, så grundejeren kan nedsive regn- og 

overfladevand på egen grund fx i en faskine eller i et regnbed. Tilladelsen 

forudsætter, at jordbunden er egnet til nedsivning. 

Opland Et afgrænset område som har fælles regler for kloaksystem og afløbskoefficient.  

PE Personækvivalent. En enhed, der beskriver hvor meget organisk indhold, der er i 

spildevandet. Den beskriver en gennemsnitspersons udledning af spildevand pr. 

døgn.  

Recipient En fælles betegnelse for modtageren af vandet. Det kan være en bæk, å, sø, 

fjord og hav.  

Separatkloaksystem Et kloaksystem, hvor regn- og spildevand afledes i hver sin kloakledning. 

T=10, T=20 T’et står for gentagelsesperiode og tallet for hvor tit en regnhændelse med 

denne gentagelsesperiode teoretisk/statistisk maksimalt forventes at 

forekomme. Eksempel T=20 betyder, at regnhændelsen teoretisk/statistisk kun 

vil ske én gang hvert tyvende år.  

Tilslutningsbidrag En udgift, som den enkelte grundejer har betalt ved tilslutning til 

forsyningsselskabets afløbssystem. Tilslutningsbidraget består af et 

spildevandsbidrag og et regnvandsbidrag. Spildevandsbidraget udgør 60 % og 

regnvandsbidraget udgør 40 % af det samlede tilslutningsbidrag. 

Tilbagebetaling af 

tilslutningsbidrag 

Såfremt en ejendom er tilsluttet forsyningsselskabets afløbssystem med både 

regn- og spildevand, giver forsyningsselskabet mulighed for, at grundejeren 

under nogle betingelser kan få tilbagebetalt 40 % af tilslutningsbidraget, 

svarende til regnvandsdelen. Ved tilbagebetaling frasiger grundejeren sig retten 

til at aflede regnvand til forsyningsselskabets afløbssystem.  

Udledningstilladelse En tilladelse som recipientmyndigheden skal give, for at der må afledes vand til 

recipienten. 

Udtræden for regnvand Når en grundejer, som tidligere har ledt regn- og spildevand til 

forsyningsselskabets afløbssystem, vælger at håndtere regnvandet selv og 

frasige sig retten til at lede dette til forsyningsselskabets afløbssystem. Ved 

udtræden for regnvand kan grundejeren få tilbagebetalt en del af 

tilslutningsbidraget.  
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STATUS & PLAN

Tillæg nr. 225 til spildevandsplanen
Boligudstykning ved Mejsevej, Vejle By
Matrikel 46bc, Vinding By, Mølholm

Mål:
Dato:
Init.:

1:1000
13.01.2016
mosch

Tegn. nr.:Vejle kommune
Landbrug og Vand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle, 
tlf. 7681 0000

Teknik & Miljø

SIGNATURER
OplandsnummerVE001
Oplandsgrænse
Kloakeringsprincip

Tillæggets planområde

Nedsivning

Vandløb
Rørlagt vandløb
Grøft
Rørlagt grøft
Sø/Bassin

Privat separatkloakeret
Privat fælleskloakeret
Regnvandskloakeret
Spildevandskloakeret
Separatkloakeret
Fælleskloakeret

Status Plan Afskærende ledninger:

Trykledning (Spildevand/Fællesvand)
Gravitationsledning (Spildevand/Fællesvand)

Privat ledning

Trykledninger:
Spildevand/Fællesvand
Regnvand

Status Plan

*

! !

*

! !

*
*

****

Spildevand
Regnvand
Fællesvand

Detailledninger:Status Plan *
*
*

*
*
*

ÞVE001U Regnvand, status

Udledninger: Udledning, nummer

StatusPlan

Ingen kloakering

Þ VE002U Regnvand, plan

ÞVE001FU Regnvand med overløb fra fællessystem, status

Þ VE003U/(VE003U) Regnvand, status/(plan)Þ

ÞVE001U Fællesvand, status
Þ VE002U Fællesvand, plan
Þ VE003U/(VE003U)Þ

ÞVE001U Spildevand/renseanlæg, status
Þ VE002U Spildevand/renseanlæg, plan
Þ VE003U/(VE003U)Þ

ÞVE001U Privat, status
Þ VE002U Privat, plan
Þ VE003U/(VE003U)Þ

Fællesvand, status/(plan)

Spildevand/renseanlæg, status/(plan)

Privat, status/(plan)

Rensningsanlæg (navn)
Rensningsanlæg:

AnlægstypeR BelastningKapacitetR / RD Plan/Privat/NedlæggesR /
Bygværker: Status/Plan/Nedlægges/Nr.

Pumpestation, RegnvandPS.301/PR PR PRD/
P Pumpestation, PrivatP PD PS.301

Pumpestation, Spilde-/fællesvandPS.301/P P PD/
/ /
/ /O OverfaldsbygværkO OD OF.301
/ /O Overfaldsbygværk, PrivatO OD OF.301

Sparebassin, FællesvandB.301BF BF BFD/ /
Forsinkelsesbassin, RegnvandB.301BR BR BRD/ /
Spare/forsinkelsesbassin, PrivatB.301B B BD/ /

Privat spildevandskloakeret
Privat regnvandskloakeret

Separat-
kloakeret 
ved privat/
offentlig 
foranstaltning
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VEJLE KOMMUNE

Teknik & Miljø

Landbrug & Vand

Kirketorvet 22, 

7100 Vejle

Vejle Kommune
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