Behandling af indsigelser
vedr. tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2014-2017 og tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan
2010-2018
16.09.2018
Forsyning med vand og spildevand til nyt erhvervsområde i Kassø.

Teknisk sammenfatning
Erhvervsområdet ved Kassø skal forsynes med vand fra Arwos, og ligeledes skal spildevandet fra erhvervsområdet afledes til Arwos’
kloaksystem.
Der stilles store krav til levering af vand til erhvervsområdet, da der er tale om et erhvervsområde, hvor forsyningskravene er
udover, hvad der kan forventes til fx normal husholdning. Det er derfor nødvendigt, at området vandforsynes fra Arwos (vandet
hentes ved Egelund). Spildevandet afledes efter et særligt forbrugsmønster, hvorfor Arwos’ kloaksystem må udbygges med et nyt
ledningsanlæg fra Sdr. Ønlev til Rødekro plus en udbygning af ledningsnettet fra Rødekro til Skedebjerg.
Ledningsanlægget er projekteret efter Arwos’ normale principper for projektering af ledningsanlæg efter hvile-i-sig-selv-princippet,
hvor anlægs- og driftsudgifter indenfor en rimelig periode ikke overstige indtægterne.
Ved fastlæggelse af linjeføringen for vand- og spildevandledninger har forvaltningen vurderet gener/ulemper for lodsejere, borgere og
virksomheder samt samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, herunder hvor mange borgere/virksomheder vil blive generet i
form af omkørsel eller må indstille driften pga. vejspærringer, sammenholdt med den deklaration, som matriklen pålægges. Projektet
er optimeret, så det berører færrest mulige lodsejere, under hensyntagen til anlægs- og driftsudgifter.
Ledningstracé:
Ledningsprojektet har et par ”låste krydsninger” i forhold til krydsning af Sønderjyske Motorvej (E45), hvor spildevandsledningen skal
krydse parallelt med en eksisterende spildevandsledning og vandledningen parallelt med en eksisterende vandledning, som forsyner
sygehuset med vand fra Rødekro. Ligeledes er der en låst krydsning i forhold til Banedanmark i forbindelse med krydsning af
hovedsporet (fastsat af Banedanmark).
Arwos oplyser, at såfremt ledningerne primært skal ligge i offentligt vejareal, er det nødvendigt, at ledningerne graves ned, fordi der
er begrænset plads (pga. øvrige forsyningsledninger) til, at ledningerne kan bores. De strækninger, hvor ledningerne skal bores,
kræver anlægsteknisk en større indbyrdes afstand mellem ledningerne, så man undgår utilsigtede sætninger af jorden og/eller
beskadigelse af øvrige ledningsanlæg.
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Ved gravearbejder er anlægsarealet mindre, end hvis ledningerne skal bores, da ledningerne kan ligge tættere. Ulempen er, at
gravearbejder både er mere tidskrævende og medfører spærringer af hele vejstrækninger af hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed for
borgere.
Linjeføringen vil blive tinglyst med en deklaration.
Deklaration for linjeføringen:
•
•

•

•

8 meter i landområder, dvs. 4 meter på hver side, målt fra ledningsmidte, hvor erstatninger udbetales efter landsaftalen
indgået med Seges, Landbrug og Fødevarer1 .
4 meter i byområder, 2 meter på hver side, målt fra ledningsmidte. I byområder udbetales erstatninger efter alm. praksis dvs.
¼-½ grundværdi for det areal, som bliver omfattet af anlægsprojektet. Det vil bero på et individuelt skøn i forhold til
rådighedsindskrænkelse.
Ledningerne lægges i følgende minimumsdybder, målt fra overkant af ledning til terræn:
• 1,5 meter ved styret boring. Ved Rise Bygade/Smedevænget bliver dybden 1,7 meter.
• 1,3 meter ved gravning.
Deklarationen indeholder forbud mod etablering af faste bygninger over tracéet. Der vil stadig være mulighed for beplantning,
fx juletræer samt større træer efter nærmere aftale med Arwos

Økonomi:
Omkostningerne for projektet skal holdes på et acceptabelt niveau.
De forvaltningsretlige principper, som fremgår af forvaltningsloven, og som alle forvaltningsmyndigheder, herunder Aabenraa
Kommune, er underlagt, indebærer, at myndigheden skal udøve saglig forvaltning. Det betyder, at forbuddet mod varetagelse af
private hensyn, ligebehandlingsprincippet, kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning og proportionalitetsprincippet skal overholdes.
Som helejet selskab under kommunen kan det udledes, og bliver i praksis anerkendt, at forsyningsselskaber også skal udøve sine
handlinger i forhold til kunderne på samme vis.
Det følger desuden af Arwos’ betalingsvedtægter og regulativer, at man som ejer af en grund/bebyggelse har både ret og pligt til at
lade sig tilslutte spildevands- eller drikkevandsnettet, hvis det fremgår af de kommunale planer. Deraf kan også udledes, at Arwos
har en forpligtelse til at iagttage de samme forvaltningsretlige principper, fordi man som ejer ikke har et valg. Arwos må derfor ikke
tage unødige økonomiske risici eller forfordele kunder.
Projektets anlægsomkostninger for henholdsvis vand og spildevand indgår som en parameter i fastsættelses af kundens
tilslutningsbidrag.
1

Landsaftale for Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2018, udgivet af SEGES, Landbrug og Fødevarer F.m.b.A.

https://www.danva.dk/publikationer/vejledninger-og-rapporter/landsaftale-vand-og-spildevandsanlaeg-2018/
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Prisen for hver ekstra meter ledningsgrav er 4.900 kr. (1 vandledning 1 x ø400mm og 2 spildevandsledninger 2 x ø225mm).
Større ledningslængder og evt. flere 90 graders bøjninger til ledningsanlægget vil betyde øget udgift til pumpning Det skyldes, at
rørmodstanden bliver større ved flere bøjninger mm.
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Figur 1: Tracé
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Vurdering af indsigelser til ledningstracé
•
•
•
•
•

Indsigelse
Indsigelse
Indsigelse
Indsigelse
Indsigelse

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

matr.nr.
matr.nr.
matr.nr.
matr.nr.
matr.nr.

39 Rise Ejerlav, Rise
34b Rise Ejerlav, Rise
191 Rise Ejerlav, Rise
81 Rise Ejerlav, Rise, Banedanmark, Hovedsporet
64 Søst, Rise

Figur 2: oversigt over indsigelserne
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Indsigelse nr. 1
Matr.nr. 39, Rise Ejerlav, Rise
Indsiger gør gældende, at
Samme indsigelser som ved første høring
Indsigelser ved høring af 1. udkast
• Linjeføring igennem matr.nr. vil
reducere størrelse
• servitut vil reducere fremtidige
muligheder for udvidelse
• Grundens værdi vil blive reduceret
• Der vil være store ulemper forbundet
med anlægsarbejder langs Rise Bygade
og Smedevænget
Ønsker i stedet, at ledningsføring
a) fortsættes langs Rise
Bygade i sydlig retning
og tilsluttes Hærvejen
via Rise Parkvej mod
vest eller
b) fortsættes parallelt med
Rise Bygade mod øst via
matr.nr. 172, 486, 412
og 128a og tilslut
Hærvejen via Rise
Parkvej mod vest.
Se figur 3 og 4

Arwos’ kommentarer
Tracé ønskes med følgende
argumentation:
• Etablering af ledning langs
Smedevænget sker ved
underboring. Det betyder, at der
bliver minimal gene for beboerne.
• Linjeføring a) kan kun
gennemføres ved gravning – Rise
Bygade skal spærres i perioden.
Dette er til gene for 14
ejendomme, Rise Plejehjem
(indkørsel fra Rise Bygade) og
gennemkørende trafik.
• Linjeføring b) kommer meget tæt
på bygninger.
• Ændring af tracé til henholdsvis
forslag a) og b) medfører, at
krydsningsgener flyttes til 2 andre
matr.nr.
• Øget udgift pga. længere ledning –
linjeføring a) 1.009.400 kr. og b)
980.000 kr. yderligere.
• Krydsning af matr.nr. 39 vil blive
trukket så langt mod vej som
muligt, så grundens byggefelt ikke
berøres. Afstand fra vejmidte til
byggefeltet er for Rise Bygade 10
meter og for Smedevænget 8
meter. Det vil sige afstanden fra
skellet til bagkanten af
ledningstracéet bliver maks. 4,5
meter.

Forvaltningens indstilling
Det oprindelige tracé bibeholdes med
følgende argumentation:
• De forslåede flytninger vil genere
flere borgere end ved at fastholde
tracéet.
• Det oprindelige tracé berører kun en
lille del af grundene, hvor der i dag
er haveanlæg. Desuden bores
ledningerne under grunden, så der
ikke vil ske nogen form for
opgravning inde på grundene. Efter
anlæg af ledninger vil der fortsat
være mulighed for haveanlæg på
grundene.
• Der er ikke argumenter for at bruge
1 mio. ekstra på ledningsføring.
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Figur 3

Figur 4
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Indsigelse nr. 2
Matr.nr. 34b, Rise Ejerlav, Rise
Indsiger gør gældende, at
Indsiger gør de indsigelser fra høring af
første udkast gældende.
Indsiger beder samtidig om en beregning
af værditab på ejendommen, som følge af,
at ejendommen ikke vil kunne genopføres.
Indsiger oplyser, at der er et værditab på
800.000 kr. som følge af et
vurderingsnedslag, fordi bygning ikke kan
genopføres.
Indsigelser ved høring af 1. udkast
• Linjeføring igennem matr.nr. vil
reducere størrelse
• servitut vil reducere fremtidige
muligheder for udvidelse
• Grundens værdi vil blive reduceret
• Der vil være store ulemper forbundet
med anlægsarbejder langs Rise Bygade
og Smedevænget
Ønsker i stedet, at ledningsføring
c) fortsættes langs Rise
Bygade i sydlig retning
og tilsluttes Hærvejen
via Rise Parkvej mod
vest eller
d) fortsættes parallelt med
Rise Bygade mod øst via
matr.nr. 172, 486, 412
og 128a og tilslut
Hærvejen via Rise

Arwos’ kommentarer
Tracé ønskes med følgende
argumentation:
• Etablering af ledning langs
Smedevænget sker ved
underboring. Det betyder, at der
bliver minimal gene for beboerne.
• Linjeføring a) kan kun
gennemføres ved gravning – Rise
Bygade skal spærres i perioden.
Dette er til gene for 14
ejendomme, Rise Plejehjem
(indkørsel fra Rise Bygade) og
gennemkørende trafik.
• Linjeføring b) kommer meget tæt
på bygninger.
• Ændring af tracé til henholdsvis
forslag a) og b) medfører, at
krydsningsgener flyttes til 2 andre
matr.nr.
• Øget udgift pga. længere ledning –
linjeføring a) 1.009.400 kr. og b)
980.000 kr. yderligere.
• Krydsning af matr.nr. 39 vil blive
trukket så langt mod vej som
muligt, så grundens byggefelt ikke
berøres. Afstand fra vejmidte til
byggefeltet er for Rise Bygade 10
meter og for Smedevænget 8
meter. Det vil sige afstanden fra
skellet til bagkanten af
ledningstracéet bliver maks. 4,5
meter.

Forvaltningens indstilling
Det oprindelige tracé bibeholdes med
følgende argumentation:
•
De forslåede flytninger vil genere
flere borgere end ved at fastholde
tracéet.
•
Det oprindelige tracé berører kun en
lille del af grundene, hvor der i dag
er haveanlæg. Desuden bores
ledningerne under grunden, så der
ikke vil ske nogen form for
opgravning inde på grundene. Efter
anlæg af ledninger vil der fortsat
være mulighed for haveanlæg på
grundene.
•
Der er ikke argumenter for at bruge
1 mio. ekstra på ledningsføring.

Side 8 af 14

Parkvej mod vest.
Se figur 3 og 4

Figur 3

Figur 4

Indsigelse nr. 3
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Matr.nr. 191 Rise Ejerlav, Rise
Indsiger gør gældende, at
• Kommunen planlægger at føre
ledningen tværs igennem nr. 191 dvs.
fra hjørne til hjørne - hele arealet på 6
ha. bliver dermed ødelagt - så der
fremover ikke er mulighed for at jeg frit
kan disponere over arealet.
• Linjeføringen bør følge skel og allerhelst
vej.
Indsigelser ved høring af 1. udkast
• Hele arealet på 6 han bliver ødelagt ved
at lægge rørledningen tværs igennem
arealet.
• Arealet vil fremover kun kunne bruges
til landbrug. Juletræer og andet vil
være udelukket med den foreslåede
linjeføring.
• Linjeføringen vil give store
strukturskader mange år frem.
• Der er tidligere gravet grus i området,
så jorden er ikke færdig med at sætte
sig.
• En ny dybere gravning er også
udelukket med den linjeføring som i
ønsker.
• Så mit forslag er; læg de rør langs
veje.

Arwos’ kommentarer
Tracé ønskes fastholdt, med følgende
argumentation:
• Arwos vil godtage evt. fremtidig
beplantning (fx juletræer) på
matriklen. Der pålægges et 8
meter bredt deklarationsbælte,
hvor der indenfor
deklarationsbæltet ikke må
bebygge uden accept fra Arwos.
Lodsejeren kan til hver en tid dyrke
afgrøder + plante træer indenfor
deklarationsbæltet.
• Matr.nr. er ikke udlagt til graveeller interesseområde i gældende
Råstofplan 2016.
• Ved den foreslåede omlægning af
ledningsføringen, vil det betyde to
90 graders bøjninger, og derved et
større tryktab i rørene. Det øgede
tryktab i ledningerne skal
overvindes med et større
udpumpningstryk, dvs. øget drift
udgifter og større slid på
ledningerne pga. højere
udpumpningstryk.
• Den foreslåede ledningsføring vil
betyde en merudgift på ca.
980.000 kr.

Forvaltningens indstilling
Det oprindelige tracé bibeholdes med
følgende argumentation:
• Arealet er udlagt til landbrugsdrift.
Der vil ikke blive pålagt
indskrænkninger efterfølgende, dvs.
at der fortsat er mulighed for
landbrugsdrift, juletræer eller anden
beplantning.
• Der vil komme midlertidige
strukturskader. Disse erstattes efter
vilkår og betingelser jf. Landsaftalen
indgået med Seges.
• Området er ikke udlagt til
grusgravning, og der er ikke planer
om at grave grus i området.
• Der er ikke argumenter for at bruge
knap 1 mio. ekstra på
ledningsføring.

Se figur 5
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Figur 5
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Indsigelse nr. 4
Banedanmark
Bemærkning
• Etablering af nye ledninger kræver, at
anlægsarbejdet foregår, så
Banedanmarks anlæg fortsat lever op
til gældende banenormer.

Arwos’ kommentarer
• Ansøgning om krydsning behandles
pt. ved Banedanmark.
• Krydsningsfelt er placeret efter
drøftelser og anvisninger fra
Banedanmark.
• Projektering af ledninger sikrer, at
Banedanmarks anlæg opfylder
banenormen.

Forvaltningens indstilling
Det oprindelige tracé bibeholdes.
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Indsigelse nr. 5
Matr.nr. 64 Søst, Rise
Indsiger gør gældende, at
• Ledningerne er nu placeret øst for min
skov imellem ejendommen og skoven,
dette vil bevirke at en eventuel
udvidelse af skoven næppe vil være
muligt.
• ledningerne bør placeres enten nord
eller syd for skoven/ inkl. den nævnte
udvidelse af skoven
Indsigelser ved høring af 1. udkast
• Ledningsføring skal gå fra sydvestlige
hjørne af matriklen og diagonalt
igennem ca. 5 ha. fredsskov.
• Der forslås alternativ linjeføring enten
nord eller syd om skoven.
• Mulig udvidelse af skov mod øst vil
blive begrænset, hvis ledningsføring
går igennem.
Se figur 6

Arwos’ kommentarer
Tracé ønskes ændret med følgende
argumentation:
• Der er foretaget en mindre forlægning
af ledningen, så vi undgår at grave i
den eksisterende fredsskov. Ved det
nye tracé kan ledningen lægges med
gravning, og arealet kan efterfølgende
disponeres til fredsskov.
• Der kan plantes skovtræer hen over
ledningen. Det betyder, at det kun er i
forbindelse med et evt. ledningsbrud,
at Arwos skal kunne grave ned til
ledningen.
• Der pålægges et 8 meter bredt
deklarationsbælte, hvor der ikke må
bebygges uden accept fra Arwos.
Lodsejeren kan til hver enhver tid
dyrke afgrøder samt plante træer
indenfor deklarationsbæltet.
• Linjeføring nord om fredsskoven vil
kræve dispensation for gravhøj
• Linjeføring syd om fredsskov
indebærer etablering af 90 graders
bøjning, med øgede driftsudgifter til
følge.
• De alternative linjeføringer vil medføre
merudgifter på henholdsvis 98.000 kr.
for nord og 980.000 kr. for syd.

Forvaltningens indstilling
Arwos’ forslag til forlægning af tracé
vedtages, med følgende argumentation:
• Fredsskov kan beholdes og udvides.
• Der pålægges en servitut om, at arealet
skal kunne nås af Arwos med henblik på
vedligehold af ledning. Arealet hertil er
minimalt.
• Ved den foreslåede forlægning af
tracéet, er det muligt at komme
udenom fund- og
fortidsmindebeskyttelseslinjer.
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Figur 6
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