25. september 2020

Tillæg nr. 13
Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune

Behandling af indsigelser og høringssvar
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Forslag til Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra den 23.
juni 2020 til den 18. august 2020.
Høringssvar/indsigelser
I høringsperioden er der modtaget høringssvar fra følgende:
Nr.
1
2

Afsender
Marie og Aage Søe-Knudsen
Banedanmark

Dato for modtagelse
17-08-2020
18-08-2020

Notatets opbygning
Høringssvarene er behandlet efter dato for modtagelse.
Hver indsigelse/bemærkning behandles efter følgende skabelon:
 Resumé af indsigelsen
 Administrative bemærkninger vedr. høringssvar
 Konklusion på høringssvar
Såfremt der i et høringssvar rejses et spørgsmål, som er besvaret tidligere, henvises til dette svar.
Alle spørgsmål om konkrete og faktuelle forhold vedrørende en ejendom er besvaret særskilt.
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Høringssvar
1

2

Resumé
Der gøres indsigelse mod placering af
regnvandsbassinet på indsigers
grund, idet jordvarmeslanger ligger i
samme område, og overlapper med
bassinet i Energi Viborgs indledende
skitse.
Banedanmark har indsendt oplysninger om deres planlagte anlægsarbejder, som ønskes koordineret med
Energi Viborg Vand, samt et teknisk
spørgsmål om eksisterende forhold.

Administrative bemærkninger
Energi Viborg har fået opmålt placeringen af jordvarmeanlægget,
og har fået oplyst fabrikat og størrelse af slangerne.
Når den endelige dimensionering og placering af bassinet er beregnet, forventes det, at bassinet kan placeres uden for det område, jordvarmeslangerne ligger i. Hvis det viser sig, at bassinet
af tekniske årsager skal placeres i helt eller delvist samme areal,
som jordvarmeslangerne, skal Energi Viborg betale for flytning af
jordvarmeanlægget, og sørge for at det sker i sommerperioden.
Oplysningerne fra Banedanmark tages til efterretning, og Energi
Viborg koordinerer så vidt mulig deres arbejde med Banedanmarks. Dialog om eksisterende forhold og udfordringer sker direkte mellem Banedanmark og Energi Viborg. Energi Viborg har i
øvrigt indgået aftale med medarbejder ved rådgiverfirma, som
har stor erfaring med jernbaneinfrastrukturprojekter og tidligere
været ressourceperson hos Banedanmark. Krydsning forventes
udført i 2022, således at der er afsat tid til sagsbehandlingstid for
banekrydsning.
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Konklusion
Den endelige bassinplacering på
matriklen og evt. flytning af jordvarmeanlæg afklares direkte mellem
Energi Viborg og grundejer.
Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af tillægget.
Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af tillægget.

