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Tilladelse til renovering af trykforøgerstation i vejareal ved Hagenstrupvej 19
Ulstrup Vandværk får hermed tilladelse til renovering af trykforøgerstation i vejareal,
matr. nr. 7000h Hvorslev By, Hvorslev, 8860 Ulstrup. Anlægget ligger øst for Hagenstrupvej 19. Den eksisterende trykforøgerstation er placeret under terræn og ønskes
genetableret på terræn. Placering af trykforøgerstationen ses på kort og foto nedenfor.
Ulstrup Vandværk har 3. april 2019 søgt om tilladelse til at renovere en underjordisk
trykforøger i vejareal. Renovering består i at hæve anlægget op i terræn, da den eksisterende underjordiske trykforøgerstation er meget fugtig (ansøgning i bilag 1).
Vi gør opmærksom på, at der ligger en naturgasledning nord for trykforøgerstationen.
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Det overjordiske anlæg vil blive indkapslet i en grønlig kasse med en højde og bredde
på ca. en meter og en længde på ca. to meter. Kassen ses på billedet nedenfor.

Ulstrup Vandværk har ikke en deklareret ret til at placere anlægget på matriklen.
Bemærkninger fra HMN Naturgas
Der ligger en naturgasledning ca. 5 meter nord for den eksisterende nedgravede trykforøgerstation. Ledningen ligger mellem cykelsti og vej. Etablering af en ny trykforøgerstation i den afstand vil ikke udgøre en risiko for ledningen. Den omtrentlige placering
af naturgasledning og trykforøgerstation er markeret med henholdsvis blå streg og rød
prik på kortet herunder.

Bemærkninger fra Naturteamet
Fredningsgrænsen til Busbjerg følger matrikelgrænsen matr.nr. 9ag Hvorslev By,
Hvorslev. Placeringen af trykforøgerstationen ligger uden for det fredede areal, på vejareal matr.nr. 7000h Hvorslev By, Hvorslev. Det kræver ikke høring eller tilladelse hos
Fredningsnævnet.
Arealet er omfattet af skovbyggelinje og HMN Naturgas bufferzone. Favrskov afdeling
Byg vurderer om det kræver særlige tilladelser.
I forhold til KP17-29. Trykforøgerstationen ligger indenfor:
 HMN Naturgas bufferzone
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Grønt Danmarkskort
Bevaringsværdigt landskab
Geologisk bevaringsværdi

Etablering af trykforøgerstationen har ikke betydning for Grønt Danmarkskort, Bevaringsværdigt landskab eller Geologisk bevaringsværdi.
Bemærkninger fra Trafik og Veje
Under forudsætning af, at den nye trykforøgerstation placeres, hvor den gamle er placeret kan Trafik og Veje give tilladelse iht. Privatvejsloven § 66. Selvom vejen er en privat fællesvej, skal vi ikke høre grundejerne, da vejmatriklen er offentligt ejet. dd
Vilkår
I medfør af Vandforsyningslovens § 21 meddeles tilladelse til renovering af trykforøgerstation ved Hagenstrupvej 19 med følgende vilkår:
1) Tilladelsen gælder 1 år fra 25. juni 2019. Er tilladelsen ikke udnyttet inden 25.
juni 2020, bortfalder tilladelsen og der skal søges på ny, hvis projektet ønskes
gennemført.
2) Ændres placering af trykforøgerstationen, så den kommer tættere på naturgasledningen end ansøgt, skal I inden etablering kontakte HMN Naturgas for
godkendelse af placering.
3) Meddelelse om at anlægget er færdiggjort, sendes til grundvand@favrskov.dk
Opmærksomhedspunkter:
Drikkevandet skal til enhver tid overholde kravene til kvalitet jf. Drikkevandsbekendtgørelsen. Som det fremgår af Ulstrup Vandværks kontrolplan, skal der udtages driftkontrol af mikrobiologi i forbindelse med renovering. Dette anvendes til dokumentation for,
at vandet på ledningslettet efter trykforøgerstationen er rent.
I øvrigt er vilkår og betingelser i den endelige tilladelse af 22. januar 2013 stadig gældende.
SAGENS BEHANDLING
Baggrund
Ulstrup Vandværk fik fornyet tilladelse til indvinding af 130.000 m3 grundvand pr år til
almen drikkevandsforsyning i 2013.
Ulstrup Vandværks trykforøgerstation ligger i vejareal ved Hagenstrupvej 19, Ulstrup.
Anlægget er underjordisk og fugtigt, og ved renoveringen skal anlægget hæves. Vejarealet har ikke en ejer.
Offentliggørelse
Ansøgningen om renovering af trykforøgeren har ikke været offentliggjort.
KLAGEVEJLEDNING
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen.
Afgørelsen er offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside den 25. juni. 2019.
Afgørelsen kan påklages inden 4 uger efter afgørelsens offentliggørelse, dvs. klagen
skal indgives senest 24. juli 2019.
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller
www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den
er tilgængelig for Favrskov Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale
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et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Favrskov Kommune. Hvis
Favrskov Kommune fastholder afgørelsen, sender Favrskov Kommune klagen videre
til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Klageberettigede er afgørelsens adressat og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Favrskov Kommune. Favrskov Kommune videresender herefter din anmodning
til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at
blive fritaget på www.nmkn.dk.
For at klagen er rettidig indsendt, skal den være godkendt i klageportalen og gebyret
betalt, eller en faktura bestilt, inden midnat på fristdagen.
Søgsmål kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter offentliggørelsen på
Favrskov Kommunes hjemmeside.

Venlig hilsen

Ivar Rosendal
Miljøsagsbehandler

BILAG:
Bilag 1: Ansøgning med beskrivelse af projekt
KOPI AF AFGØRELSEN ER SENDT TIL:
Region Midt, Horsens, jord-raastoffer@ru.rm.dk
Danmarks Naturfredningsforening – Email: dnfavrskov-sager@dn.dk
Forbrugerrådet – Email: fbr@fbr.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund– Email: post@sportsfiskerforbundet.dk
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