Notat vedr. væsentlige ændringer indført med denne spildevandsplan
Spildevandsplanen samler primært alle de gamle spildevandsplaner og tidligere tillæg i en samlet dynamisk
og digital spildevandsplan. Der er dog indført nogle nye væsentlige ændringer. Disse ændringer er:

1. Fastløsning af Afløbskoefficienter samt nye bestemmelser
Afløbskoefficienter er indført som et tema til spildevandsplanens kortdel. Her har alle mulighed for at se,
hvilken afløbskoefficient der er gældende for deres ejendom. Afløbskoefficienterne afspejler hvor stor en
del af overfladen der kan ledes direkte til kloaksystemet i de kloakerede oplande. Det betyder i praksis, at
de ledninger, som udgør kloaksystemet er dimensioneret ud fra den gældende afløbskoefficient.
Ligeledes er der indført nye bestemmelser for myndighedens administration af forhold, hvor
afløbskoefficienten ikke er overholdt.
Bestemmelsen omfatter alle offentlige kloakoplande i Hjørring Kommune, og følgende er gældende:
De anførte afløbskoefficienter skal overholdes. Hvis der er behov/ønsker om en yderligere
befæstelse, skal der etableres forsinkelse af vandafledningen, svarende til, at afløbskoefficienten
overholdes.
Hvis en eksisterende ejendom overskrider afløbskoefficienten, har Hjørring Kommune mulighed
for, at kræve at den enkelte ejendom skal foretage det nødvendige arbejde for at overholde
afløbskoefficienten.
I forbindelse med væsentlig ændring af en ejendom, herunder frasalg af en del af ejendommen til
anden ejer, vil Hjørring Kommune kræve, at afløbskoefficienten overholdes.
Tvistspørgsmål ang. afløbskoefficienten
Såfremt der opstår en begrundet uenighed mellem grundejer/ansøger og spildevandsmyndigheden
vedr. den angivne afløbskoefficient, vil spildevandsmyndigheden bede Hjørring Vandselskab A/S om at
udtale sig. Denne udtalelse skal bero på en beregning af den enkelte lednings opland og ledningens
kapacitet som minimum. Dette skal anvendes til at verificerer om den angivede afløbskoefficient er
korrekt.

2. Ny planlægningspraksis indført
I den samlede spildevandsplan er der indført en ny planlægningspraksis for kloakeringsprojekter. Der er
således indført en 0-2 årsplan og en 3-5 årsplan. Beskrivelser af disse og hvorledes de administreres
fremgår af spildevandsplanen i kapitel; Hvordan realiserer vi spildevandsplanen?”.

3. Administrative berigtigelser

Der er indført et afsnit kaldet Administrative berigtigelser, i kapitel Hvad vil vi med spildevandsplanen?
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af hvorledes den nye digitale og dynamiske plan administreres. Her
er det defineret, hvilke ændringer der kan foretages uden, at der skal laves et tillæg og gennemføres en
politisk behandling.

4. Nyt vandløb optages som spildevandsteknisk anlæg

