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Side 1 af 7 
1. INDLEDNING 

 

Formålet med nærværende tillæg til spildevandsplanen er, at sikre det 
planmæssige grundlag for de fælleskloakerede områder i Lindeballe kan ændre 
status til separatkloakerede oplande.  
 
Planen er ligeledes grundlag for at påbyde grundejere at udføre separering på egen 
grund, og at Vejle Spildevand A/S kan sikre rådighed over arealer til tekniske anlæg 
som følge af separatkloakeringen. 
 
De eksisterende fælleskloakerede områder fremgår af kortbilag E-38-3.  

Forsyningsselskabets ledningssystem i Lindeballe er nedslidt og skal udskiftes. 

Ved en separering af området vil overløbene fra pumpestationen PS.715 kunne 
reduceres. Det separerede regnvand vil desuden kunne ledes direkte til nyt 
regnvandsbassin ved Bredsten Landevej 58. 

 
2.LOVGIVNING 

     Nærværende tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet efter: 

•  32 i Lov om nr. 1189 af 27 september 2016 
(Miljøbeskyttelselsloven) 

• Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter 
Miljøbeskyttelselslovens kapitel 3 og 4. 

3. STATUS 

Opland LB001 er i dag fælleskloakeret. 

Fællesvand ledes til Give Renseanlæg. Under kraftig eller længerevarende regn er 
der overløb af opspædet spildevand til Lindeballe Bæk via overløbsbygværk 
OF.703 og dræn ved Bredsted Landevej.  

4. PLAN 

Vejle Spildevand A/S har udarbejdet en plan for separatkloakering af opland LB001. 
Udførelse af separeringen er planlagt til en etape. Planen ses på kortbilag E-38-3. 

Ubebyggede arealer i de omtalte oplande planlægges separatkloakeret. Ved 
tilslutning til kloaksystemet skal der betales tilslutningsbidrag. 
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4.1 Kloakering 

Overløbsbygværk OF.703 nedlægges. Der etableres nye spildevands- og 
regnvandsledninger.  

4.1.1 Oplande med uændret kloakeringsprincip i plan 

        Følgende oplandstyper ændrer ikke kloakeringsprincip i plan: 

• Spildevandskloakerede opland med privat håndtering af regnvand. 
• Separatkloakerede oplande 
• Oplande med privat regnvandshåndtering (bl.a. vej- og p-pladser) 

4.1.2 Spildevand 

Nærværende tillæg til spildevandsplanen omfatter ca. 47 boliger svarende til ca. 
100 PE (personækvivalenter)  

Spildevandsmængden i tørvejr er uændret i de berørte områder. Tilløbsmængden i 
til renseanlægget i regnvejr mindskes, da der ikke længere kommer 
regnvandsopblandet spildevand fra områderne til renseanlægget. 

Spildevandet fra opland afledes til spildevandskloak, hvorfra det ledes til Give 
Renseanlæg.  

Ved separatkloakering skal Vejle Spildevand A/S etablere det på kortbilag E-38-3, 
viste ledningsanlæg. De optimale ledningstracéer i områderne er ikke endeligt 
fastlagt, og der er derfor angivet foreløbige ledningstracéer. Det endelige 
ledningstracé kan derfor afvige +/- 5 m fra ledningsmidte. 

4.1.3 Regnvand 

Regnvand fra opland LB001 ledes til regnvandskloak og derfra til Lindeballe bæk 
via nyt regnvandsbassin B.779 og eksisterende dræn.  
 
 

Regnvandsafledning Status Plan 

Opland nr. Areal [ha] Afløbskoefficient Afløbskoefficient 

LB001 12,70 0,30 0,30 
 

Ved separatkloakering skal Vejle Spildevand A/S etablere det på kortbilag E-38-3 
viste regnvandssystem. De optimale ledningstracéer i områderet er ikke endeligt 
fastlagt, og der er derfor angivet foreløbige ledningstracéer. Det endelige 
ledningstracé kan derfor afvige +/- 5 m fra ledningsmidte. 
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4.1.4 Nye bassiner 

I forbindelse med separatkloakeringen af områderne skal der etableres 1 nyt 
regnvandsbassin B.779.  

Bassinet etableres som åbne jordbassin med permanent vandspejl og så vidt muligt 
dykket udløb, der sikrer optimal stoftilbageholdelse. 

4.2 Miljøpåvirkning 

I henhold til lov om Miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en 
screening af tillægget til spildevandsplanen. 

I dag sker, der aflastninger af regnvandsopblandet spildevands via eksisterende 
overløbsbygværk til dræn, som leder det videre til Lindeballe Bæk. Tillægget 
medfører, at påvirkningen af Lindeballe Bæk med regnvandsopblandet spildevand 
ophører ved fuld separering/ afkobling. Hermed forventes det at der sker en 
forbedring af recipienten økologiske tilstand. 

 

Det vurderes, at tillægget generelt har en positiv indvirkning på miljøet, men at 
tillægget ikke skal miljøvurderes. 

5. RENSEANLÆG 

Spildevandet ledes til rensning på Give Renseanlæg og tilsluttes inden for 
anlæggets nuværende kapacitet.  
 
 

6. RECIPIENTER 

6.1 Spildevand 

Recipient for Give Renseanlæg er Vejle Å, udløbsnr. GI01U.  

6.2 Regnvand 

Bassin B.779 udleder til Lindeballe Bæk via dræn og udløb nr. LB03U. 

Der skal søges om ny udledningstilladelse.  

7. GRUNDEJERE DER BERØRES AF TILLÆGGET 

Alle ejendomme inden for opland LD001 er omfattet af nærværende tillæg. De 
berørte ejendomme er anført i bilag – berørte lodsejere.  

Alle ejendomme, som er omfattet af tillægget, skal udføre separering af egen grund 
frem til skel for egen regning. Separeringen skal udføres inden for en given frist, 
efter at Vejle Spildevand A/S har ført deres stikledninger frem til ejendomsskel.  
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Fra en grundejer modtager påbud fra Vejle Kommune om separering og tilslutning 
til Vejle Spildevand A/S´s kloaksystem, vil grundejeren typisk få en tidsfrist på et 
halvt år til at udføre separeringen. Ingen ejendom vil dog blive pålagt at udføre 
separering tidligere end 3 år fra denne spildevandsplans offentliggørelse. 

7.1 Tidsbegrænset tilbud om udtræden for regn- og overfladevand.  

Lodsejere kan søge om udtræde i henhold til tillæg nr. 179.  

Der gives i det udpegede opland en kortere tidsbegrænset frist for berørte lodsejere 
til at ansøge om at afkoble regnvandet fra ejendommene. Hvis Vejle Kommune og 
Vejle Spildevand A/S vurderer det er hensigtsmæssigt for ejendommen, indgår 
Vejle Spildevand A/S og grundejeren en aftale om at udtræde fra forsyningen 
(frasige sig afledningsmulighed) for tag- og overfladevand.  Ejendommen godtgøres 
herefter økonomisk for regnvandsdelen, op til 40 % af ejendommens 
tilslutningsbidrag efter gældende takst. En sådan aftale indgås kun på frivillig basis. 
For at sikre den juridiske del af udtrædelsen skal lodsejer tiltræde, at aftale og 
godtgørelse tinglyses på ejendommen.  

For ejendomme med del i en privat fællesvej, gælder det, at ejendommen først er 
udtrådt af forsyningen for regnvand, når også den private fællesvej er afkoblet 
fælleskloakken. 

For at en eventuel udtræden for tag- og overfladevand kan vurderes 
hensigtsmæssig, skal der være en alternativ mulighed for at bortskaffe vandet 
lokalt. Dette kan være nedsivning, hvor dette er fysisk muligt, udledning til haven i 
regnvandsbede, lavninger i græsplænen, damme eller lignende.  
  
En udtræden er også betinget af, at der ikke sker en forringelse af Vejle 
Spildevands samlede økonomi i forbindelse med separeringen.  

Hvis grundejeren og Vejle Spildevand A/S har indgået en aftale om udtræden, skal 
grundejeren ansøge kommunen om selv at håndtere tag- og overfladevand på egen 
grund. Hvis tilladelsen ikke benyttes og/eller arbejdet ikke er færdigmeldt til 
kommunen inden tilladelsen udløber, vil lodsejeren modtage et påbud om 
separering og tilslutning til Vejle Spildevand A/S`s kloaksystem. 

Hvis der opnås tilladelse til udtræden skal den være gennemført og afsluttet før den 
1. april 2018 hvorefter dette tillæg suspender tillæg nr. 179 for opland LB001.  

Hvis grundejer ikke ønsker at udtræde af kloakforsyningen for tag- og 
overfladevand, udelukker dette ikke, at der kan ansøges om nedsivning fra enkelte 
tagnedløb og lignende. Dette udløser ikke økonomisk godtgørelse. 

7.2 Tekniske forhold vedr. den fremtidige forsyning 

Placering og dybde af nye regnvandsskelbrønde: 
Nye regnvandsskelbrønde placeres ved de private ejendomme, normalt i 
umiddelbar nærhed af de eksisterende skelbrønde/stik ved ejendommene. 
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Udgangspunktet for dybden af de nye regnvandsskelbrønde vil blive 1-1,5 m under 
terræn. Baggrunden herfor er, at spildevandsforsyningsselskabet kun er forpligtet til 
at modtage regn- og overfladevand fra stueplan og ikke fra kælder-/parterreniveau. 
Det er grundejerens eget ansvar at få hævet regn- og overfladevand fra 
kælder/parterreniveau op til stueplan, så det kan ledes til den nye 
regnvandsskelbrønd. 

Drænvand: 
For ejendomme der separatkloakeres må kun omfangsdræn fra bygninger tilsluttes 
spildevandsforsyningsselskabets regnvandssystem. Alt øvrigt drænvand må ikke 
kobles på spildevandsforsyningsselskabet system. For de ejendomme, der 
udtræder af spildevandsforsyningsselskabet for regnvand, skal drænvand 
håndteres lokalt inde på egen grund, og spildevandsforsyningsselskabet modtager 
hverken omfangsdræn eller andet drænvand fra disse ejendomme. 

Private stikledninger på nabogrunde: 
For ejendomme, der er forsynet via en privat stikledning hen over en nabogrund, vil 
spildevandsforsyningsselskabet placere en ny regnvandsskelbrønd i umiddelbar 
nærhed af overgangen mellem det private og spildevandsforsyningsselskabets 
system. Det er ejerens eget ansvar at anlægge en regnvandsledning fra den nye 
regnvandsskelbrønd over nabogrunden og hen til egen grund. I tilfælde af tvister 
mellem to naboer angående placeringen af en ny regnvandsstikledning kan 
kommunen ekspropriere retten til den nye stikledning for den private lodsejer. 

8. AREALERHVERVELSE, SERVITUT OG ERSTATNING 

Nærværende spildevandsplanstillæg fastlægger de overordnede rammer for 
udarbejdelse af kloakprojekter. Det er derfor muligt i dette tillæg, at angive en 
omtrentlig placering af nye anlæg. Ejendomme, der ligger tæt på de viste 
spildevandsanlæg, kan forvente at bliver berørt af anlæggene. 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage evt. nødvendige 
arealerhvervelser eller -rådighed/-rettigheder i forbindelse med etablering af 
kloakledninger, pumpestationer, bygværker, bassiner mv.  

Til sikring af spildevandsforsyningens kloakanlæg samt adgangsrettigheder for drift 
og vedligeholdelse på private arealer vil der mod fornøden erstatning blive tinglyst 
en deklaration på de pågældende ejendomme. Deklarationen tinglyses på 
ejendomme, uden udgift for grundejeren. 

9. TIDSPLAN 

Separeringen af forsyningens ledningssystem pågår i 2018 og 2019. 

Lodsejeren kan forvente, at påbudsfrist for separeringen bliver ultimo 2020. 

10. ØKONOMI 

Lindeballe fælleskloakerede oplande separatkloakeres på Vejle Spildevands 
foranstaltning.  
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Adskillelse af regn- og spildevand på egen grund og frem til skel, foretages ved 
privat foranstaltning. Grundejerens forventede udgift hertil afhænger af de lokale 
forhold på grunden. 

11.BEHANDLING AF TILLÆGGET TIL SPILDEVANDSPLANEN 

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 17. august 2017 til 12. oktober 2017 

Efter offentliggørelsen på www.vejle.dk/spildevandsplan er et udkast af tillægget i 
offentlig høring i 8 uger, inden for hvilken frist tillægget kan kommenteres over for 
kommunen. 

Når tillægget er vedtaget af byrådet  offentliggøres dette på www.vejle.dk/afgørelser  
den 30. januar 2018 i 14 dage. Herefter findes det på www.vejle.dk/spildevandsplan. 

Spildevandsplanen kan ikke påklages til anden myndighed. 

12.VEDTAGELSE 

Tillægget er vedtaget af Vejle Byråd den 17. januar 2018. 
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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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Vedtaget Separering Lindeballe Lodsejerliste 17. januar 2018

EJERLAV MATRNR EJENDOMSNRBELIGGENHEDSADRESSE

Opland LB001

Lindeballe By, Lindeballe 13a 35700 Bredsten Landevej 49 (7321)

Lindeballe By, Lindeballe 1m 35690 Bredsten Landevej 51 (7321)

Lindeballe By, Lindeballe 2a 35697 Bredsten Landevej 52 (7321)

Lindeballe By, Lindeballe 12g 35741 Bredsten Landevej 53 (7321)

Lindeballe By, Lindeballe 16d 35749 Bredsten Landevej 57+57A+57B

Lindeballe By, Lindeballe 2m 35704 Bredsten Landevej 58 (7321)

Lindeballe By, Lindeballe 2l 35703 Bredsten Landevej 62 (7321)

Lindeballe By, Lindeballe 8f 35735 Enemærkevej 1

Lindeballe By, Lindeballe 14e 35747 Enemærkevej 2

Lindeballe By, Lindeballe 8m 35733 Enemærkevej 3

Lindeballe By, Lindeballe 8g 35736 Nedvadvej 1

Lindeballe By, Lindeballe 16p 35753 Petershøj 3

Lindeballe By, Lindeballe 14b 35745 Petershøj 4

Lindeballe By, Lindeballe 16o 35752 Petershøj 5

Lindeballe By, Lindeballe 14c 35746 Petershøj 6

Lindeballe By, Lindeballe 16h 35709 Petershøj 7

Lindeballe By, Lindeballe 21f 35734 Petershøj 9

Lindeballe By, Lindeballe 1p 35693 Åstvej 43

Lindeballe By, Lindeballe 5g 35720 Åstvej 44

Lindeballe By, Lindeballe 1n 35691 Åstvej 45

Lindeballe By, Lindeballe 5n 35723 Åstvej 46

Lindeballe By, Lindeballe 5d 35719 Åstvej 50

Lindeballe By, Lindeballe 1o 35692 Åstvej 51

Lindeballe By, Lindeballe 5o 35682 Åstvej 52

Lindeballe By, Lindeballe 1u 35681 Åstvej 53

Lindeballe By, Lindeballe 5c 35718 Åstevej 54

Lindeballe By, Lindeballe 1t 35696 Åstvej 55-57

Lindeballe By, Lindeballe 13i 39035 Åstvej 56

Lindeballe By, Lindeballe 1t 39638 Åstvej 57

Lindeballe By, Lindeballe 1q 35680 Åstvej 59

Lindeballe By, Lindeballe 1e 35685 Åstvej 60

Lindeballe By, Lindeballe 1h 35687 Åstvej 61

Lindeballe By, Lindeballe 1i 35688 Åstvej 63

Lindeballe By, Lindeballe 1k 35689 Åstvej 65

Lindeballe By, Lindeballe 1s 35695 Åstvej 67

Lindeballe By, Lindeballe 1r 35694 Åstvej 69

Lindeballe By, Lindeballe 1v 38783 Åstvej 71

Lindeballe By, Lindeballe 27 35679 Åstvej 75

Lindeballe By, Lindeballe 1f 35686 Åstvej 76

Lindeballe By, Lindeballe 1a 35683 Åstvej 77

Lindeballe By, Lindeballe 1x 38740 Åstvej 79

Lindeballe By, Lindeballe 1c 35684 Åstvej 80

Lindeballe By, Lindeballe 16l 35751 Åstvej 81

Lindeballe By, Lindeballe 1l 35665 Åstvej 82

Lindeballe By, Lindeballe 16i 35750 Åstvej 83

side 1
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Vedtaget Separering Lindeballe Lodsejerliste 17. januar 2018

Berørt af ledningsanlæg mv.

EJERLAV MATRNR EJENDOMSNRBELIGGENHEDSADRESSE

Lindeballe By, Lindeballe 2u 40055 Bredsten Landevej 54 (7321)

Lindeballe By, Lindeballe 2m 35704 Bredsten Landevej 58 (7321)

Lindeballe By, Lindeballe 8m 35733 Enemærkevej 3

Lindeballe By, Lindeballe 26 39816 Petershøj 2

Lindeballe By, Lindeballe 5c 35718 Åstvej 54

Lindeballe By, Lindeballe 1e 35685 Åstvej 60

Lindeballe By, Lindeballe 1h 35687 Åstvej 61

Lindeballe By, Lindeballe 1i 35688 Åstvej 63

Lindeballe By, Lindeballe 1k 35689 Åstvej 65

Lindeballe By, Lindeballe 1v 38783 Åstvej 71

Lindeballe By, Lindeballe 16l 35751 Åstvej 81

Lindeballe By, Lindeballe 16i 35750 Åstvej 83

Lindeballe By, Lindeballe 7000d Vejmatrikel
Lindeballe By, Lindeballe 7000a Vejmatrikel

side 2
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LB001LB001

B.779
DISP5629

LB004

LB004

LB004

LB002

LB005

PS.715

LB01U

LB03U

UE001U

LB001_ALB007

STATUS & PLAN

Tillæg nr.

Mål:

Dato:

Init.:

1:5000

17.01.2018

PIAGE

Tegn:
Etape

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:

Anlægstype
R Belastning

Kapacitet
R / 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

234 - Separering Lindeballe
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