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1.0 INDLEDNING 

Nærværende tillæg til Vejle Kommunes Spildevandsplan, omhandler 
spildevandskloakering af 25 ejendomme i Brakker og langs med Sletma-
devej. 

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

Spildevandet fra Brakker pumpes til Ågård ved hjælp af et tryksat spilde-
vandssystem, hvor hver enkelt ejendom forsynes med en minipumpesta-
tion der via eksisterende kloakanlæg pumper spildevandet til behandling 
på Ågård renseanlæg. 

Formålet med nærværende tillæg er at opliste de matrikler, som berøres 
eller kan berøres i forbindelse med etablering af spildevandsledninger og 
stikledninger i Brakker mv., samt etableringen af transportanlægget fra 
Brakker til Ågård renseanlæg. 

Aktuelle ejendomme der er omfattet af kloakeringen er udpeget i den tid-
ligere 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 Brakker, samt det 
tilhørende transportanlæg fra Brakker til Ågård 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 spildevandstilløbet. 
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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”. 

3.1 Spildevand 
Som følge af nærværende tillæg etableres nye oplande i Brakker, T1-
T13. 

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 

T1-T13 8,7 60 0 0,3 
I alt 8,7 60 0 0,3 

 
Spildevandet pumpes via minipumpestationer til det eksisterende spilde-
vandssystem i Sletmadevej, hvorfra spildevandet løber videre til Ågård 
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 Brakker mv. ledes til rensning på Ågård renseanlæg. 

Den nuværende kapacitet af Ågård renseanlæg er 3.400 PE, og den se-
neste opgørelse af belastningen viser 2.028 PE målt som middelværdi 
BI5 i 2006 og 2007. 

Den samlede spildevandsmængde i området er skønnet til 60 PE. 

Som det fremgår, kan en spildevandsmængde på 60 PE tilledes inden for 
Ågård renseanlægs kapacitet. 
 

5.0 RECIPIENTER 
Recipienterne vil være upåvirket af spildevandskloakeringen. 

5.1 Spildevand 
Recipient for Ågård renseanlæg er Vester Nebel Å. 

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

Tillæg nr. 131 til Vejle Kommunes spildevandsplan er ikke omfattet af lo-
ven om Miljøvurdering af Planer og programmer, lovens § 3 stk. 1 pkt. 1 
og ligger ikke i et internationalt naturbeskyttelsesområde. 

Dermed skal der i henhold til § 3 stk.1 pkt. 3 gennemføres en screening 
af, om tillægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed skal 
gennemgå en egentlig miljøvurdering eller om eventuelle påvirkninger er 
så begrænsede at kan undtages for lovens bestemmelser. 

Screeningen er udført på baggrund af skemaet i bilag 1 og i det følgende 
gives en beskrivelse af hvilke påvirkninger planen forventes at have. 

Spildevandstillægget har til formål at give lovmæssigt grundlag til at kun-
ne etablere en trykledning fra Brakker til Ågård Renseanlæg via en eksi-
sterende, afskærende kloakledning. Derved ændres det eksisterende 
plangrundlag både med hensyn til status og planforhold, således at en 
række ejendomme i Brakker by samt en række fritliggende ejendomme 
mellem Brakker og Sletmade Bro vil blive inddraget i Ågård Rensean-
lægs kloakopland. 

Med tillægget udvides oplandet til Ågård renseanlæg med ca. 60 PE målt 
på organisk stof. Tag- og overfladevand skal nedsives på egen grund, el-
ler tilledes som hidtil til eksisterende drænanlæg. 

Ved trykledningens krydsninger af veje, jorddiger og vandløb vil der blive 
benyttet styret underboring, således at der her ikke sker ændringer i til-
standen. 

Skitse for trykledningens tracé er vist på fig. 1. 

 
Fig. 1. Skitse over den projekterede trykledning,§ 3 områder, stendiger og vandløbsmålsætninger mm. Det 
skal bemærkes, at signaturen for Vester Nebel Å’s målsætning er forkert, idet vandløbet er målsat som særligt 
værdifuldt vandløb på grund af en god bestand af den sjældne fisk - Smerlingen. 
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6.1 Befolkningen 
Ejendommene, der nu tilsluttes til offentligt spildevandsanlæg, afleder pt. 
spildevand til nedsivning og/eller drænanlæg. Jordbundsforholdene er ik-
ke velegnede til nedsivning, hvorfor tilslutningen vil være en forbedring af 
ejendommenes spildevandsforhold. De eksisterende bundfældningstanke 
/ hustanke skal sløjfes. 

6.2 Menneskers Sundhed 

Tillægget får ingen betydning. 

6.3 Biologisk Mangfoldighed 

Ifølge EUs Habitatdirektivet skal medlemsstaterne træffe de nødvendige 
foranstaltninger til, at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a), med 
forbud mod: 

a) alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af disse arter i naturen 

b) forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser 
yngelpleje, overvintrer eller vandrer 

c) forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen 

d) beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder. 
 

Det er vurderet, at etableringen af trykledningen i det skitserede tracé og 
på den beskrevne måde ikke vil påvirke arter nævnt i habitatdirektivets 
bilag IV. 

6.4 Landskab 

Trykledningen skal anlægges under et beskyttet jord/stendige. Etablerin-
gen af trykledningen vil ske ved styret underboring, hvorfor diget ikke vil 
blive påvirket af anlægsarbejdet. 

6.5 Kulturarv 

Tillægget får ingen betydning. 

6.6 Ressourcer og affald 

Tillægget får ingen betydning. 

6.7 Luft 

Tillægget får ingen betydning. 

6.8 Jord og grundvand 

Med vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen vil der blive nedlagt et 
antal nedsivningsanlæg, hvorved jord og grundvand vil blive mindre på-
virket af spildevand. 
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6.9 Vand 

Vester Nebel Å er jf. Regionplan 2005 målsat med en skærpet målsæt-
ning A på grund af en god bestand af den sjældne fisk Alm. Smerling. 

De A-målsatte vandløb ønskes principielt friholdt for menneskelig aktivi-
tet, som kan forhindre den ønskede tilstand. Den generelle målsætnings-
klasse er 7, men der er fastsat en målsætningsklasse på 5 ved stræknin-
gen ved Ågård renseanlæg. Det skyldes sandsynligvis, at der aldrig er 
fundet faunaklasser1 på 7 på den konkrete vandløbsstrækning. 

Medianminimumsvandføringen på Vester Nebel Å ved Ågård Rensean-
læg er 85 l/s. 

Ågård Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk renseanlæg med 
nitrifikation. Anlægget er dimensioneret til en maksimalbelastning på 
3.400 PE og blev i 2007 og 2008 middel belastet med henholdsvis 2.028 
PE (6 prøver) og 2.429 PE (5 prøver). Maksimumstilledningerne blev 
målt til henholdsvis 3.095 PE og 3.406 PE. Renseanlægget overholder i 
dag alle udlederkrav med god margin (se tabel 1), idet kontrolstørrelser-
ne ligger langt under kravværdierne. Maksimal tilledningen bliver dog 
sandsynligvis overskredet flere gange årligt. 

COD BI5,mod TN TP SS NH4-N 
Specifikation af 
kontrollen mg/l 

(vægt.) 
mg/l 

(vægt.) 
mg/l 

(vægt.) 
mg/l 

(vægt.) 
mg/l 

(vægt.) 
mg/l 

Kontroltype Transport Transport Transport Transport Transport Tilstand 

Kontrolmetode DS DS DS DS DS DS 

Kravværdi 60 25 25 1 20 2 

Kravtype Gældende Gældende Intet krav Gældende Gældende Intet krav 

Prøveantal 12 12 12 12 12 12 

Minimum 4,83 0,48 2,54 0,08 1,99 0,02 

Maximum 44,53 8,69 33,42 1,29 57,25 2,80 

Middelværdier 20,03 3,42 16,18 0,54 17,04 0,31 

Spredning 14,44 2,72 10,89 0,46 16,64 0,79 

Kontrolstørrelse 14,39 2,40 11,73 0,36 11,29 0,12 

Kravoverholdelse Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabel 1 Uddrag af afløbskontrollen på Ågård Renseanlæg 2007. Det skal nævnes, at kravværdierne 
for BI5 og Total-kvælstof (TN) er sat højt, hvor de normale værdier er henholdsvis 15 mg/l og 8 mg/l. 
Anlægget er dog for lille til at skulle overholde krav til total-kvælstof. 

 
I forbindelse med kontrollen med renseanlægget, er der opstrøms og 
nedstrøms udløbet blevet udtaget faunaprøver, årligt med varierende re-
sultater. 

                                            
1 Faunaklasse bestemmes ved Dansk VandløbsFauna Indeks – DVFI, der er baseret på standardiseret indsamling og bestem-
melse af vandløbsdyr. Jo flere rentvandsdyr, der indfanges, jo højere DVFI, der går fra 1-7. DVFI 5 svarer til forureningsgrad II i 
det tidligere anvendte system. 
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Ved stationen umiddelbart opstrøms for renseanlægget var målsætnin-
gen ikke opfyldt i år 1996 (årsag: spildevand fra spredt bebyggelse) og i 
1999 (årsag: regulering af vandløbsstrækningen). 

Ved stationen umiddelbart nedstrøms renseanlægget var målsætningen 
ikke opfyldt i år 1996, 1997 og 2000. Som begrundelse for den manglen-
de opfyldelse er angivet spildevand fra renseanlægget. 

I årene 2001 – 2006 overholdt vandløbet målsætningen på DVFI 5 både 
op- og nedstrøms renseanlægget, men i 2007 blev der fundet en DVFI 4 
både opstrøms og nedstrøms. 

At DVFI har ændret sig fra 5 til 4 både opstrøms og nedstrøms rensean-
lægget tyder på, at ændringen ikke skyldes en tilfældighed ved prøveud-
tagningen. Der kan være tale om en generel forringelse af vandkvaliteten 
eller en enkeltstående forurening, der har decimeret én til flere rentvand-
sarter. 

Da målsætningsklassen ikke ændrer sig ved udledning af spildevand fra 
Ågård Renseanlæg, vurderes det, at renseanlægget ikke påvirker vand-
løbet væsentligt, og at den øgede spildevandstilledning på ca. 60 PE til 
Ågård Renseanlæg ikke vil betyde noget for vandløbets opfyldelse af 
målsætningen. Der er dog grund til fremover at se nærmere på rensean-
læggets funktion og spildevandstilledningen opstrøms renseanlægget – 
både på diffuse udledninger og overløb fra overfaldsbygværker, hvis der 
skal ske yderligere kloakering i området. 

6.10 Støj 

Anlægsarbejdet vil ikke give anledning til væsentlige støjgener. 

6.11 Trafik 

Anlægsarbejdet vil ikke give anledning til længerevarende gener, men i 
Brakker vil trafikken dog kunne blive berørt af gravearbejde i Brakkervej i 
omkring 2-3 uger. 

6.12 Klima 

Tillægget får ingen betydning. 

6.13 Andre planer 

Tillægget får ingen betydning for anden planlægning. 
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6.14 Resumé af forundersøgelsen (screening) 

Tilledningen af spildevand til Ågård Renseanlæg vil med vedtagelse af til-
læg nr. 131 til Vejle Kommunes spildevandsplan blive øget med ca. 60 
PE, svarende til ca. 4-5 % af middeltilledningen. Vester Nebel Å er højt 
målsat på grund af den sjældne fiskeart – Alm. Smerling og overholdt ik-
ke målsætningsklassen på 5, op- og nedstrøms renseanlægget i 2007. 
Målsætningsklassen blev dog overholdt i de foregående år 2001-2006, 
hvorfor den let forringede vandkvalitet ikke tilskrives renseanlægget, der i 
2007 overholdt alle udlederkrav. 

På baggrund af ovennævnte screening, skønnes det ikke nødvendigt 
med en miljøvurdering af tillæg nr. 131 til Vejle Kommunes spildevands-
plan. 

Vejle Kommune vurderer på baggrund af den gennemførte screening, at 
planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke 
skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af tillæg nr. 131 til Vejle Kom-
munes spildevandsplan. 

 

7.0 GRUNDEJERE DER BERØRES AF TILLÆGGET 
Af tabel 1 fremgår de ejendomme i Brakker og langs Sletmadevej, der omfattes 
af spildevandskloakeringen. 

Ejerlav Matrikel nr. 

Brakker, Ø.Starup 7m 
39 

29a 
3m 
7e 
3q 
3a 
34 

16h 
16f 
22d 
6k 
5l 
5f 

12a 
5h 
2g 
1d 
1e 
1g 
1f 
1h 
3g 
4k 
3d 
3h 
38 

11a 
11e 

Tabel 1: Ejendomme der kloakeres 
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Af tabel 2 fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med 
transportanlægget fra Brakker til Ågård renseanlæg. 

 
Ejerlav Matrikel nr. 

Brakker, Ø.Starup 3q 
5f 
40 
5n 
5a 
2e 

7000c 
2g 
1d 
1e 
1y 
1f 
1v 
4k 
3g 
 

Tabel 2: Berørte matrikler 

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

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. 
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Bilag 1 FORUNDERSØGELSE (MILJØSCREENING) 
Nedenstående skema indeholder en bruttoliste over emner der skal vurderes i for-
hold til en mulig påvirkning af miljøet. Under hvert emne er der en række underpunk-
ter til brug for en afgrænsning af hvilke problemstillinger der er relevante for det på-
gældende emne. 
 
Skemaet er generelt og der er derfor en kolonne, hvor det kan markeres, hvis den 
pågældende problemstilling ikke har relevans i forhold til den plan eller program, der 
screenes. Problemstillinger der kan indvirke på miljøet er vurderet i hovedrapporten 
lige som områder, hvor der kan være en væsentlig påvirkning.   
 
Befolkning (sociale og økonomiske forhold) 

Indvirkning på: Ikke rele-
vant / ingen 
påvirkning 

Mulighed 
for påvirk-
ning 

Væsentlig 
påvirkning

Kommentar/kilde 

Specielle befolkningsgrupper 
(f.eks. handicappede) 

X    

Begrænsninger for befolknin-
gen (f.eks. færdsel) 

 X  Kortvarig spærring af Brak-
kervej i Brakker i forbindel-
se med anlægsarbejdet 

Samvær mellem mennesker X    
Risiko for kriminalitet X    
Friluftsliv/rekreative interesser X    
Påvirkning af sociale forhold X    
Påvirkning af erhvervslivet  X    
Privatøkonomi (f.eks. huspri-
ser) 

 X  Kloakering er en forbedring 
af ejendommen, men de 
årlige driftsudgifter vil stige.

Beskæftigelse X    
Udbud af materielle goder X    
Værdi af materielle goder X    

 
Menneskers sundhed 

Indvirkning på: Ikke rele-
vant / ingen 
påvirkning 

Mulighed 
for påvirk-
ning 

Væsentlig 
påvirkning

Kommentar/kilde 

Støjpåvirkninger X    
Luftforurening X    
Vibrationer X    
Strålingsfare (radioaktiv, var-
me, røntgen, magnetisme 
m.m.) 

X    

Risiko for ulykker (f.eks. 
brand, eksplosion, giftudled-
ning) 

X    

Arbejdsmiljø X    
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Biologisk mangfoldighed (flora og fauna) 

Indvirkning på: Ikke rele-
vant / ingen 
påvirkning 

Mulighed 
for påvirk-
ning 

Væsentlig 
påvirkning

Kommentar/kilde 

Dyreliv  x  Ågård Renseanlægs be-
lastning vil blive øget med 
ca. 100 PE svarende til 
ca.4- 5 %, men det forven-
tes ikke at påvirke Vester 
Nebel Å væsentligt 

Planteliv X    
Sjældne, udryddelsestruede 
eller fredede dyr, planter og 
naturtyper 

X    

EF-fuglebeskyttelsesområder X    
EF-habitatområder X    
Andre internationale naturbe-
skyttelsesområder 

X    

Spredningskorridorer X   Jorddige påvirkes ikke af 
anlægsarbejdet  

§ 3-områder (naturbeskyttel-
se) 

X    

Grønne områder X    
Skovrejs-
ning/skovnedlæggelse 

X    

Fredninger X    
 
Landskab 

Indvirkning på: Ikke rele-
vant / ingen 
påvirkning 

Mulighed 
for påvirk-
ning 

Væsentlig 
påvirkning

Kommentar/kilde 

Landskabsværdier X    
Landskabsprocesser (ned-
brydning, sandflugt, vandero-
sion m.m.) 

X    

Visuelle oplevelser X    
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Kulturarv 

Indvirkning på: Ikke rele-
vant / ingen 
påvirkning 

Mulighed 
for påvirk-
ning 

Væsentlig 
påvirkning

Kommentar/kilde 

Kirker X    
Fredede eller bevaringsvær-
dige bygninger og skulpturer 

X    

Bystruktur og bymiljø X    
Arkitektur X    
Andre kulturhistoriske værdier X    
Arkæologiske interesser  x  Såfremt der ved anlægsar-

bejdet findes tegn på for-
tidsminder, skal arbejdet 
standses indtil arealet er 
arkæologisk undersøgt. 
Der forventes ikke fortids-
minder i tracéet for trykled-
ningen.  

Visuel sammenhæng x    
 
Ressourcer og affald 

Indvirkning på: Ikke rele-
vant / ingen 
påvirkning 

Mulighed 
for påvirk-
ning 
 

Væsentlig 
påvirkning

Kommentar/kilde 

Ressourceforbrug til anlæg-
gelse (f.eks. energi, vand, 
råstoffer, materialer og pro-
dukter) 

X    

Ressourceforbrug til drift  x  Der vil blive et øget strøm-
forbrug til pumpernes drift. 
Omvendt vil der ikke læn-
gere skulle tømmes bund-
fældningstanke ved ejen-
dommene. 

Ressourceforbrug til trafik X    
Arealforbrug X    
Kemikalier og miljøfremmede 
stoffer  

X    

Affald X    
Genanvendelse X    
Fremkommer der affald som 
ikke kan bortskaffes inden for 
eksisterende affaldsordninger 

X    
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Jord 

Indvirkning på: Ikke rele-
vant / ingen 
påvirkning 

Mulighed 
for påvirk-
ning 

Væsentlig 
påvirkning

Kommentar/kilde 

Eksisterende jordforurening X    
Risiko for ny jordforurening X    
Jordhåndtering/flytning/ 
Regulering 

X    

Geologisk særpræg X    
Risiko for erosion fra vand og 
vind 

X    

 
Luft 

Indvirkning på: Ikke rele-
vant / ingen 
påvirkning 

Mulighed 
for påvirk-
ning 

Væsentlig 
påvirkning

Kommentar/kilde 

Luftforurening (gas) X    
Luftforurening (lugt) X    
Luftforurening (støv) X    
Emission fra trafik X    
Er området påvirket af luftfor-
urening fra omgivelser 

X    

 
Vand 

Indvirkning på: Ikke rele-
vant / ingen 
påvirkning 

Mulighed 
for påvirk-
ning 

Væsentlig 
påvirkning

Kommentar/kilde 

Overfladevand, herunder 
søer, vandløb og vådområder 

 X  Vester Nebel Å forventes 
ikke belastet væsentligt 
mere ved tilslutningen af 
100 PE ekstra til Ågård 
Renseanlæg 

Marineområder X    
Udledning af spildevand 
(mængde og kvalitet) 

 x  Der forventes en ikke væ-
sentlig øget udledning af 
forurenende stoffer fra 
Ågård Renseanlæg 

Spildevandets betydning for 
renseanlæggets kapacitet 

 X  Ågård Renseanlæg over-
holder kravværdierne med 
god margin, men belast-
ningen skønnes at være 
tæt på kapaciteten  

Grundvandsforhold X    
Drikkevandsinteresser X    
Risiko for forurening af 
grundvandet 

X    
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Støj 

Indvirkning på: Ikke rele-
vant / ingen 
påvirkning 

Mulighed 
for påvirk-
ning 

Væsentlig 
påvirkning

Kommentar/kilde 

Støj X    
Vibrationer X    
Er området påvirket af 
støj/vibrationer fra omgivelser 

X    

 
Trafik 

Indvirkning på: Ikke rele-
vant / ingen 
påvirkning 

Mulighed 
for påvirk-
ning 

Væsentlig 
påvirkning

Kommentar/kilde 

Trafikafvikling/belastning  X  Kortvarig spærring af Brak-
kervej i Brakker i forbindel-
se med anlægsarbejdet 

Støj X    
Sikkerhed X    

 
Klima 

Indvirkning på: Ikke rele-
vant / ingen 
påvirkning 

Mulighed 
for påvirk-
ning 

Væsentlig 
påvirkning

Kommentar/kilde 

Indeklima X    
Udeklima i umiddelbar nær-
hed 

X    

Udledning af drivhusgasser X   Et øget strømforbrug til 
pumpning af spildevandet 
vil give en mindre øgning 
af CO2, der skønnes ikke 
helt at blive opvejet af den 
sparede kørsel til tømning 
af septiktanke. 
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Planer 

Indvirkning på: Ikke rele-
vant 
 

Ligger 
inden for 
planens 
rammer 

Plan- 
ændring 
påkrævet 

Kommentar/kilde 

Nationale Planer (f.eks. natur-
forvaltningsplaner, landsplan-
direktiv) 

X    

Regionplan X    
Kommuneplan X    
Lokalplan X    
Trafik- og miljøplan X    
Miljøhandlingsplan X    
Miljøstrategi/Lokal Agenda 21 X    
Spildevandsplan   x Formålet med tillægget er 

en tilpasning af spilde-
vandsplanen 

Vandforsyningsplan X    
Varmeforsyningsplan X    
Affaldsplan X    
Andre relevante planer X    
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