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1.0 INDLEDNING 
 
Nærværende tillæg nr. 220 til Vejle Kommunes Spildevandsplan 
omhandler nedlæggelse af Farre Renseanlæg. 
 
Såfremt driften af Farre Renseanlæg skal fortsætte skal der nyinvesteres 
i anlægget. Udfra et driftsøkonomisk synspunkt er det derfor optimalt at 
nedlægge Farre Renseanlæg og overpumpe alt spildevand til Give 
Renseanlæg. Dette er også i overensstemmelse med en overordnet 
strategi for centralisering af spildevandsrensningen på de 4 største 
renseanlæg i kommunen. Renseanlægget i Give har i dag den fornødne 
restkapacitet til at rense alt spildevandet fra Farre og opland indenfor 
rammen af den godkendte kapacitet på Give Renseanlæg. 
 
Renseanlægget i Give er dog belastet af fælleskloakerede oplande i 
Give, hvorfor det er nødvendigt, at etablere et bassin til tilbageholdelse 
af regnvandsopblandet spildevand fra fælleskloakerede oplande i Farre, i 
de tilfælde, hvor Give Renseanlæg er fuld belastet under regn. 
 
Bassinet etableres internt på grunden for det nuværende Farre 
Renseanlæg og ingen øvrige grundejere berøres af tillægget. 
 
Tillægget omfatter nedlæggelse af Farre Renseanlæg, etablering af 
bassin for fællesvand og transport af spildevand fra Farre Renseanlæg til 
Give Renseanlæg. 

 
2.0 STATUS 

 
Farre Renseanlæg 
I status renser Farre Renseanlæg under tørvejr spildevandet fra Farre by 
samt halvdelen af spildevandsmængden fra virksomheden Danpo. Den 
anden halvdel føres allerede i dag direkte til Give Renseanlæg.  
 
Yderligere føres spildevand fra byerne Riis, Givskud, Tofthøj, Gadbjerg 
og Lindeballe direkte til Give Renseanlæg via pumpestation P.742 i 
Farre. Når Give Renseanlæg er hydraulisk overbelastet tilbagestyres til 
Farre, således P.742 ikke længere pumper til Give, men spildevandet 
herfra ledes til Farre Renseanlæg i det omfang, der er kapacitet på Farre 
Renseanlæg. Når kapaciteten på Farre Renseanlæg er brugt sker der 
overløb til recipienten via overløbsbygværk OF704. 
 
Farre Renseanlæg har i status en kapacitet på 14.500 PE, men belastes 
med ca. 5.000 PE. P.742 ved Farre Renseanlæg modtager spildevand 
fra følgende kloakoplande: Riis, Givskud, Tofthøj, Gadbjerg og 
Lindeballe, der sendes videre til behandling på Give Renseanlæg.  
 
Pumpestationen P.742 består af to pumper, som hver yder 43 l/s ved 
solodrift og under samkørsel er ydelsen målt il 54 l/s. 
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Der er i dag tilladelse til 12 overløb om året fra overløbsbygværket til 
Farre Renseanlæg. 
 
Tillægget medfører ikke ændringer i eksisterende oplande, jf. gældende 
Spildevandsplan. 
 

3.0 PLAN 
Farre Renseanlæg nedlægges og den eksisterende pumpestation P.742 
transporterer fremadrettet alt spildevandet fra oplandet til Give 
Renseanlæg. 
 
I en overgangsperiode frem mod forventet separering af de 
fælleskloakerede oplande i Farre by, etableres et forsinkelsesbassin for 
fællesvand på ca. 1300 m3, der træder i kraft i de tilfælde, hvor Give 
Renseanlæg ikke har kapacitet under regnvejr. Fællesvandsbassinet 
etableres med tømmepumpestation og skyllesystem mv. 
 
Maks. ydelsen på 54 l/s fra den eksisterende pumpestation P.472 
bibeholdes efter nedlæggelsen af Farre Renseanlæg. 
 
Kapacitetsvurdering af Give Renseanlæg 
Give Renseanlæg har kapacitet til at håndtere spildevandet fra bl.a. 
Farre. Dog er Give Renseanlæg i status overbelastet af regnvand fra 
fælleskloakerede oplande i Give. 
 
Dette skal der generelt tages hånd om, hvorfor der er iværksat forskellige 
tiltag lokalt i Give, der er baseret på, at mindske belastningen af 
renseanlægget under regn.  
 
Den generelle overløbssituationen i Give til Bæksgård Bæk vil ikke blive 
forværret da der fortsat vil være tilbagestyring til Farre under regnvejr. 
Den hydrauliske belastning af systemet i Give under regnvejr forøges 
ikke i forhold til den nuværende situation. 
 
Igangværende og forventede planlagte separeringer i oplandet til Give 
Renseanlæg vil løbende medvirke til en yderligere reduktion i den 
regnbetingede tilledning til Give Renseanlæg. 
 
Spildevandstillægget giver det juridiske grundlag til at foretage evt. 
nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af 
kloakledninger, pumpestationer, bygværker, bassiner mv.  
 
3.1   Kloakeringen 
Tillægget omhandler alene nedlæggelse af Farre Renseanlæg og 
etablering af fællesbassin ved Farre Renseanlæg. Der ændres ikke på 
eksisterende oplande i gældende spildevandsplan, herunder 
kloakeringsformen. 
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3.2   Miljøpåvirkning 
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer er der 
foretaget en screening af tillægget til spildevandsplanen. 
 
Tillægget medfører en forbedring i forhold til vandmiljøet. Ved at 
nedlægge Farre Renseanlæg og etablere et nyt fællesvandsbassin 
mindskes de årlige overløb væsentligt i forhold til status. 
 
Det vurderes, at tillægget ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet i 
henhold til miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3 og er derfor ikke 
miljøvurderet. 
 
 

4.0 RENSEANLÆG 
Spildevandet ledes via pumpestation P.742 til rensning på Give 
Renseanlæg, hvor det tilsluttes inden for anlæggets kapacitet. 
 

5.0 LEDNINGSTRACÉ 
Der ændres ikke i det eksisterende ledningsnet. Transport sker alene via 
eksisterende pumpestation og afskærende ledninger. 
 

6.0 RECIPIENTER 
 

6.1 Farre Bæk  
Farre Bæk vil efter nedlæggelsen ikke længere modtage renset 
spildevand fra Farre Renseanlæg. Dog er der stadig en overløbsfunktion, 
der beregningsmæssigt forventes at træde i kraft 4-5 gange om året. En 
væsentlig forbedring i forhold til status, hvor der tillades 12 aflastninger 
om året jf. gældende udledningstilladelse. 
 
6.2 Bæksgård Bæk 
Efter rensning på Give Renseanlæg ledes det rensede spildevand til 
Bæksgård Bæk. 
 
Slutrecipienten er den samme – Ringkøbing Fjord (Vanddistrikt I Jylland 
og Fyn jf. vandplanerne, nr. 1.8) 

 
7.0 GRUNDEJERE DER BERØRES AF TILLÆGGET 

Ingen grundejere berøres af tillægget. 
 

8.0 TIDSPLAN 
Nedlæggelse af Farre Renseanlæg forventes udført i perioden august – 
oktober 2015. 
 
 

 



 

 6

9.0   ØKONOMI 
Nedlæggelse af Farre Renseanlæg og etablering af fællesbassin sker 
ved Vejle Spildevand A/S’ foranstaltning. 
 
Vejle Spildevand A/S’ omkostninger forventes at udgøre 2,9 mio. kr. 
ekskl. moms. 

 
 
 
10.0  BEHANDLING AF TILLÆGGET TIL SPILDEVANDSPLANEN 
  

Tillægget offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside 
(www.vejle.dk/spildevandsplan) og kan i en periode på 8 uger herefter 
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. 

 
11.0  VEDTAGELSE 

Tillægget er i høring. 
 
 
 



Ordforklaring 
 
Aflede  Betyder at vandet fra et område ledes 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 En kloakeringstype, hvor regn- og spildevand løber i det samme rør. 
 
Opland   Et afgrænset område som har fælles regler for kloaksystem og 

afløbskoefficient. 
 
PE   Person ækvalient. En enhed som beskriver hvor meget organisk 

indhold der er i spildevandet. Den beskriver en gennemsnits persons 
udledning af spildevand pr. døgn. 

 
Recipient   En fælles betegnelse for modtageren af vandet . Det kan være en 

bæk, å, sø, fjord og hav.  
  
Separatkloaksystem En kloakeringstype, hvor regn- og spildevand løber i hver sin ledning. 
 
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. 

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

afledes vand til recipienten. 
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STATUS & PLAN

Tillæg nr. 220 til spildevandsplanen
Nedlæggelse af Farre Renseanlæg og
overpumpning til Give Renseanlæg

Mål:

Dato:

Init.:

1:2.000

14.07.2015

mosch

Tegn. nr.:Vejle kommune

Landbrug og Vand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle, 
tlf. 7681 0000

Teknik & Miljø

SIGNATURER

OplandsnummerVE001
Oplandsgrænse

Kloakeringsprincip

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/P
R

P
R

P
RD/

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.301B
F
B

F
B

FD/ /
Forsinkelsesbassin, RegnvandB.301B

R
B

R
B

RD/ /
Spare/forsinkelsesbassin, PrivatB.301B B BD/ /

Privat spildevandskloakeret

Privat regnvandskloakeret

Separat-
kloakeret 
ved privat/
offentlig 
foranstaltning
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