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1.0 INDLEDNING 

Nærværende tillæg til Vejle Kommunes Spildevandsplan, omhandler 
spildevandskloakering af 13 ejendomme i Vorslunde. 

Kloakeringen af ejendommene udføres alene for spildevand, idet regn-
vand fortsat skal afledes lokalt på den enkelte grund. 

Spildevandet fra Vorslunde pumpes til Hedegård ved hjælp af en hoved-
pumpestation, hvorfra det via eksisterende kloakanlæg afledes til be-
handling på Give Renseanlæg. 

Formålet med nærværende tillæg er at opliste de matrikler, som berøres 
eller kan berøres i forbindelse med etablering af spildevandsledninger og 
stikledninger i Vorslunde, samt etableringen af transportanlægget fra 
Vorslunde til Give Renseanlæg. 

Aktuelle ejendomme der er omfattet af kloakeringen er udpeget i tidligere 
spildevandsplan. 

Teknisk Udvalgs forslag til dette tillæg til spildevandsplan skal offentlig-
gøres og efterfølgende fremlægges i 8 uger. 

Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte for-
slag. 

Teknisk Udvalg i Vejle Kommune vedtager herefter tillægget til gældende 
spildevandsplan for Vejle Kommune. 

Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
1.1 Lovgivning 
Det fremgår af ”Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser 
mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”, at der ved ændringer i 
kloakoplandes inddeling eller afledningsforhold skal ske revision af spil-
devandsplanen. 

Vejle Kommunes spildevandsplan revideres ved nærværende tillæg til 
spildevandsplanen. Revisionen omfatter alene forhold i forbindelse med 
den fysiske udførelse af spildevandskloakeringen af Vorslunde, samt det 
tilhørende transportanlæg fra Vorslunde til Give Renseanlæg. 

De aktuelle ejendomme, som er omfattet af kloakeringer er allerede ud-
peget i tidligere tillæg til spildevandsplanen. 

Der er ikke yderligere lovgrundlag for dette tillæg i forhold til den gælden-
de spildevandsplan, hvorfor der henvises til beskrivelsen af lovgrundlaget 
i denne plan. 
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1.2 Tilslutningsret og pligt 
I ”Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter mil-
jøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, Vejledning nr. 5 af 1999” fremgår 
følgende: 

"Der er tilslutningspligt til offentlige spildevandsanlæg for ejendomme, når stik-
ledning er ført frem til grundgrænsen, jf. lovens § 28, stk. 4. 

Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at kræve tilslutning og kommunalbe-
styrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. 

Ejendomme skal være indenfor det i spildevandsplanen godkendte kloakop-
lands grænse og har såvel ret som pligt til at aflede spildevand til anlægget. 

Indenfor det offentlige spildevandsanlæg er grundejerne forpligtet til, for egen 
regning, at foretage tilslutning til anlægget, når stik er ført frem til grund-
grænsen. Sanitært spildevand, processpildevand m.v. skal føres i lukkede led-
ninger, jf. bekendtgørelsens § 9, hvorimod tag- og overfladevand kan føres i 
åbne ledninger, når dette sker teknisk og miljømæssigt forsvarligt. Kommunal-
bestyrelsens afgørelser efter lovens § 28, stk. 4 kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed.” 

1.3 Grænsen mellem offentlige og private stikledninger 
I ”Vejledning til betalingsregler for spildevandsanlæg nr. 3, 2001” fremgår 
følgende: 

"Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, at grundejere har pligt til at 
tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg, når kommunen har ført stikledning 
frem til grundgrænsen. 

Af spildevandsbekendtgørelsens § 9 fremgår det, at grundejeren i denne situa-
tion skal tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg for egen regning, og at led-
ningsnettet på den private ejendom således skal etableres, finansieres og vedli-
geholdes af grundejeren selv. 

Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til 
en ejendom, der er snitflade mellem den offentlige stikledning og det private 
spildevandsanlæg. Kloakforsyningen skal således føre stik frem til skellet for 
den matrikulære grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren 
skal herefter udføre et privat anlæg på egen grund, således at ejendommen kan 
tilsluttes." 

1.4 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger 
Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil kunne afvige fra efterfølgende 
i den endelige deklaration. Denne vil blive nærmere fastlagt i forbindelse 
med den forestående detailprojektering. 

Rådighedsindskrænkningerne vil ske i form af arealafståelse eller servi-
tutpålæg. 
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Servitutpålæg vil bl.a. bestå i deklaration omfattende nedenstående 
punkter 

1. Deklarationsbælte 

Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2,5 meter 
på hver sin side af ledningsanlægget målt fra midten af ledning. Det er 
ikke tilladt – uden forudgående tilladelse fra Vejle Kommune - at opføre 
bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemu-
re), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske 
med dybgående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklara-
tionsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsanlægget, el-
ler til skade for anlægget og for dettes beståen. 

2. Adgang til ledningsanlæg 

Ledningsanlægget skal henlægge uforstyrret, og der skal til enhver tid gi-
ves de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, 
samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang 
Vejle Kommune skønner det nødvendigt. 

3. Ulemper samt retablering m.v. 

Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med 
eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbin-
delse med vedligeholdelses- eller reparationsarbejder af ledningsanlæg-
get, foretager ledningsejeren retablering af terræn, belægninger m.v. Er-
statning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overens-
komst mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt 
af retten. 

Deklarationer begæres tinglyst på berørte matrikler med Vejle Kommune 
som påtaleberettigede. 
 

2.0 STATUS 
Området er ukloakeret. I dag afvander ejendommene spildevandet via 
septiktanke/bundfældningstanke til eksisterende drænanlæg og/eller 
nedsivning. Regnvandsafledningen sker til samme drænanlæg og/eller 
nedsivning, med tilkobling til anlægget efter spildevandsafløbet. 
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3.0 PLAN 

Området spildevandskloakeres og der etableres spildevandsstik til ejen-
domsskel på hver enkelt matrikel. 

Det offentlige spildevandssystem dimensioneres iht. tillæg nr. 100 til spil-
devandsplan ”Dimensionering og serviceniveau”. 

Som følge af etableringen af transportanlægget fra Vorslunde til Give 
Renseanlæg etableres en hovedpumpestation på matrikel 9b, Vorslunde 
By, Give. 

3.1 Spildevand 
Som følge af nærværende tillæg etableres et nyt opland i Vorslunde, V1. 

Til opgørelse af skønnede spildevandsmængder er benyttet 2,3 PE pr. 
boligenhed og 0,005 l/s PE. 

 
PLAN 

Spildevand l/s Opland nr. Areal ha PE 
Industri I alt 

V1 5,8 30 0 0,2 
I alt 5,8 30 0 0,2 

 
Spildevandet pumpes via en ny hovedpumpestation i Vorslunde til det 
eksisterende spildevandssystem i Hedegård, der pumper spildevandet 
videre til Give renseanlæg. 

Den øgede belastning får ikke betydning for driften af renseanlægget. 

3.2 Regnvand 
Der sker ikke ændringer i regnvandsafvandingerne. 
 

4.0 RENSEANLÆG 
Spildevandet fra Vorslunde ledes til rensning på Give renseanlæg. 

Den nuværende kapacitet af Give renseanlæg er 42.000 PE, og den se-
neste opgørelse af belastningen viser 22.500 PE målt som BI5 i 2007. 

Den samlede spildevandsmængde i området er skønnet til 30 PE. 

Som det fremgår, kan en spildevandsmængde på 30 PE tilledes inden for 
Give renseanlægs kapacitet. 
 

5.0 RECIPIENTER 
Recipienterne vil være upåvirket af spildevandskloakeringen. 

5.1 Spildevand 
Recipient for Give renseanlæg er Bæksgård Bæk. 

5.2 Regnvand 
Regn-, dræn og overfladevand afledes som hidtil til nedsivning og/eller 
drænanlæg. 
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6.0 MILJØSCREENING 

Forundersøgelsen foretages i henhold til Lov om Miljøvurdering. Forun-
dersøgelsen foretages for en række emner, som i forskellig form fremgår 
af loven. For hvert emne vurderes om et projekt har en usandsynlig væ-
sentlig miljøpåvirkning, en mulig væsentlig miljøpåvirkning eller en sand-
synlig væsentlig miljøpåvirkning. 

Hvis der inden for et emne vurderes at være en sandsynlig væsentlig mil-
jøpåvirkning, skal der foretages en nærmere undersøgelse ”scoping”. Det 
vil sige, at der skal udarbejdes en redegørelse for, hvad der skal vurde-
res nærmere og hvordan. Scopingen skal sendes til de berørte myndig-
heder. Ved f.eks. en væsentlig miljøpåvirkning af naturbeskyttelsesinte-
resser, kan det være miljøcentret, som skal inddrages. 

Det skal fremgå af spildevandsplanens redegørelse, at der er foretaget 
en forundersøgelse og konklusionen af denne. Det vil være relevant kort 
at redegøre for de undersøgte forhold. 

6.1 Resumé af forundersøgelsen (screening) 

Skemaet nedenfor er et resumé af screeningen. En detaljeret beskrivelse 
af forundersøgelsen med beskrivelse af projektets miljøpåvirkning og 
vurdering af påvirkningens væsentlighed, fremgår på bilag 1 til dette til-
læg. 

Emne Vurdering af miljøpåvirkningen Vurdering af miljøpåvirknin-
gens væsentlighed  
 

 1. Usandsynlig miljøpåvirkning 
2. Sandsynlig miljøpåvirkning 

1. Uvæsentlig 
2. Væsentlig 

1. Landskab 
 

Usandsynlig miljøpåvirkning Uvæsentlig  

2. Kulturarv 
 

Sandsynlig miljøpåvirkning Uvæsentlig 

3. Visuel påvirkning 
 

Usandsynlig miljøpåvirkning  Uvæsentlig  

4. Naturbeskyttelsesinteresser 
 

Sandsynlig miljøpåvirkning  Uvæsentlig 

5. Biologisk mangfoldighed 
 

Usandsynlig miljøpåvirkning  Uvæsentlig  

6. Befolkning 
 

Usandsynlig miljøpåvirkning  Uvæsentlig  

7. Mennesker 
 

Usandsynlig miljøpåvirkning  Uvæsentlig  

8. Jordbund 
 

Usandsynlig miljøpåvirkning  Uvæsentlig  

9. Vand 
 

Usandsynlig miljøpåvirkning  Uvæsentlig 

10. Luft 
 

Usandsynlig miljøpåvirkning  Uvæsentlig  

11. Klimatiske faktorer 
 

Usandsynlig miljøpåvirkning  Uvæsentlig  

12. Trafik 
 

Usandsynlig miljøpåvirkning  Uvæsentlig 

13. Materielle goder 
 

Usandsynlig miljøpåvirkning  Uvæsentlig 

14. Alternativer, 0-løsning og 
eventuel indbyrdes påvirk-
ning 

Usandsynlig miljøpåvirkning  Uvæsentlig 
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7.0 GRUNDEJERE DER BERØRES AF TILLÆGGET 

Af tabel 1 fremgår de ejendomme i Vorslunde, der omfattes af spildevandskloa-
keringen. 

Ejerlav Matrikel nr. 

Vorslunde By, Give 9b 
9y 

9cd 
9da 
9db 
9dc 
9dd 
9dh 
9di 
9dk 
9dm 
9do 
9dr 
9dx 

Tabel 1: Ejendomme der kloakeres 

Af tabel 2 fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med 
transportanlægget fra Vorslunde til Give Renseanlæg. 

 
Ejerlav Matrikel nr. 

Vorslunde, Give 9b 
9q 
9f 

Søndersthoved Hgd, 
Give 

3b 
3a 
3h 
1v 
1y 
1cv 
4g 
1z 
1s 
1d 
1m 
1c 
4f 

1bu 
1g 
1cp 
1bv 

Hedegård, Give 2c 
3c 
1i 
1b 
1h 

Tabel 2: Berørte matrikler 

Alle offentlige spildevandsanlæg mv. der ikke er beliggende i offentlige 
vejarealer sikres ved tinglyst deklaration. 
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8.0 TIDSPLAN 

Etablering af kloakanlægget forventes gennemført i 2009. 
 
9.0 ØKONOMI 
 Oplandet detailkloakeres ved kommunal foranstaltning og der pålignes 

tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag iht. kommunens gældende be-
talingsvedtægt og takstblad. 

 
10.0 BEHANDLING AF TILLÆGGET TIL SPILDEVANDSPLANEN 

Tillægget offentliggøres. 

Efter offentliggørelsen i dagspressen er tillægget fremlagt i 8 uger i Tek-
nisk Forvaltning, Kirketorvet 22, Informationen, inden for hvilken frist til-
lægget kan kommenteres over for kommunen. 

Tillægget fremsendes samtidig til kommunens Natur- og Miljøafdeling og 
Miljøcenter Ribe til orientering. 

Når tillægget er vedtaget af byrådet offentliggøres dette i dagspressen. 

Spildevandsplanen kan ikke påklages til anden myndighed. 
 

11.0 VEDTAGELSE 
Dette tillæg til spildevandsplan er endeligt vedtaget af Teknisk Udvalg 
den   2/6 2009. 



 9

Bilag 1 FORUNDERSØGELSE (MILJØSCREENING) 
 
Emne Beskrivelse og vurdering af 

påvirkning 
Vurdering af miljøpåvirknin-
gens væsentlighed 

 1. Usandsynlig miljøpåvirkning 
2. Sandsynlig miljøpåvirkning 

1. Uvæsentlig 
2. Væsentlig 

1. Landskab 
F.eks.: 
Værdifuldt landskab 

Samlet vurdering: 
Usandsynlig påvirkning, fordi 
projektet ikke medfører land-
skabelige ændringer. 

 
Miljøpåvirkningen skønnes 
uvæsentlig. 

2. Kulturarv 
F.eks.: 
Værdifulde kulturmiljøer, 
Jordfaste fortidsminder  
Kirkebyggelinie 
Arkitektonisk og arkæologisk arv 

Samlet vurdering: 
Sandsynlig påvirkning. 
Miljøpåvirkningen skønnes 
måske væsentlig på grund af 
risikoen for at støde på jordfa-
ste fortidsminder. 

 
De jordfaste fortidsminder er 
sikret efter Museumsloven, 
hvorfor det ikke skønnes nød-
vendigt at udarbejde yderligere 
miljøvurdering for dette. 

3. Visuel påvirkning 
F.eks.: 
Udsigt  
Indblik 

Samlet vurdering: 
Usandsynlig påvirkning, fordi 
anlægget placeres under jor-
den. 

 
Miljøpåvirkningen skønnes 
uvæsentlig. 

4. Naturbeskyttelsesinteresser 
F.eks.: 
Beskyttede jord- og stendiger  
Beskyttede vandhuller  
Skovbyggelinie, Strandbeskyttel-
seslinie 

Samlet vurdering: 
Sandsynlig påvirkning, fordi 
området indeholder beskyttede 
naturtyper. 

 
Miljøpåvirkningen skønnes 
uvæsentlig. 
Dog skal der ved evt. krydsning 
af § 3-områder søges om tilla-
delse hertil. 

5. Biologisk mangfoldighed 
F.eks.: 
Fauna (Påvirkning af dyreliv, 
biotoper / levesteder for dyr) 
Flora (Bevaringsværdig beplant-
ning, særlige biotoper, forekomst 
af truede plantearter) 
 

Samlet vurdering 
Usandsynlig påvirkning, fordi 
projektet ikke medfører redukti-
on eller indgreb i vigtige biolo-
giske spredningskorridorer eller 
biotoper. 

 
Miljøpåvirkningen skønnes 
uvæsentlig. 

6. Befolkning 
F.eks.: 
Projektets konsekvenser for 
nærområdets beboere 
Beskæftigelse 
Sociale forhold mm. 

Samlet vurdering: 
Usandsynlig påvirkning, fordi 
projektet ikke medfører væsent-
lige gene virkninger for nærom-
rådets beboere. 

 
Miljøpåvirkningen skønnes 
uvæsentlig. 

7. Mennesker 
F.eks.: 
Sundhed 
Belastningsfaktorer som støj, 
luftforurening og stressfaktorer. 

Samlet vurdering: 
Usandsynlig påvirkning, fordi 
projektet ikke medfører væsent-
lige gene virkninger for menne-
sker. 

 
Miljøpåvirkningen skønnes 
uvæsentlig. 
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8. Jordbund 
F.eks.: 
Registeret forurening  
Inddragelse af landbrugsjord til 
byformål. 

Samlet vurdering: 
Usandsynlig påvirkning, fordi 
projektet ikke medfører væsent-
lige ændringer af jordbundsfor-
holdene. 

 
Miljøpåvirkningen skønnes 
uvæsentlig. 

9. Vand 
F.eks.: 
Drikkevandsinteresser. 
Almene drikkevandsboringer. 
Opfyldning af havområder. 
Påvirkning af vandløb og søer. 

Samlet vurdering: 
Usandsynlig påvirkning, fordi 
projektet medfører forbedringer 
for drikkevandsforsyningen, idet 
eksisterende sivebrønde for 
spildevand nedlægges. Endvi-
dere sikres biologisk rensning 
af spildevandet på Give Rense-
anlæg. 

 
Miljøpåvirkningen skønnes 
uvæsentlig. 

10. Luft 
F.eks.: 
Luftforurening fra trafik og virk-
somheder. 

Samlet vurdering: 
Usandsynlig påvirkning, fordi 
projektet ikke medfører mærk-
bar forøgelse af luftforurening. 

 
Miljøpåvirkningen skønnes 
uvæsentlig. 

11. Klimatiske faktorer  
F.eks.: 
Om bebyggelse og anlæg medfø-
rer skygge gener, vind turbulens 
m.m. 

Samlet vurdering: 
Usandsynlig påvirkning, fordi 
lokalplanen ikke medfører æn-
dringer af klimaet i nærområdet.

 
Miljøpåvirkningen skønnes 
uvæsentlig. 

12. Trafik 
F.eks.: 
Trafikmængde og transportarbej-
de. 

Samlet vurdering: 
Usandsynlig påvirkning, fordi 
projektet ikke medfører ændrin-
ger af trafikforholdene i nærom-
rådet. 

 
Miljøpåvirkningen skønnes 
uvæsentlig. 

13. Materielle goder  
F.eks.: 
Inddragelse af eksisterende ma-
teriale goder i området. F.eks. at 
et projekt medfører indgreb i et 
grønt område mm. 

Samlet vurdering: 
Usandsynlig påvirkning. 

 
Miljøpåvirkningen skønnes 
uvæsentlig. 

14. Alternativer, 0-løsning og 
eventuel indbyrdes påvirkning 
af de forskellige faktorer. 
F.eks.: 
0-løsning, dvs. vurdering om 
projektet kunne være placeret et 
andet og mere hensigtsmæssigt 
sted eller helt udelades. 

Alternativ placering: 
0-løsning: 
0-løsningen ville indebære fort-
sat individuel rensning af spil-
devandet, hvilket vurderes at 
have effekt på overfladevand, 
samt evt. grundvand ved ned-
sivning af spildevand. 
Det vurderes, at et alternativt 
projekt med lokal rensning af 
spildevandet vil medføre en 
lokal påvirkning af vandmiljøet, 
men dog en forbedring af de 
nuværende forhold. 
 
Samlet vurdering: 
Der skønnes ikke at være rele-
vante alternative til det valgte 
projekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljøpåvirkningen skønnes 
uvæsentlig. 
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