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1. Indledning
Forslag til Tillæg nr. 8 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2010 - 2020 har
til formål at indføre det justerede betalingsprincip, således at meget vandforbrugende
virksomheder kan tilslutte sig direkte til et renseanlæg. Virksomheden skal derfor alene
betale for brugen af selskabets renseanlæg, dvs. en markant lavere kubikmetertakst i
forhold til hvis der også skulle betales for transporten af spildevandet til renseanlægget.
Specifikt drejer det sig om virksomheden Skjern Papirfabrik A/S, Birkvej 14, 6900
Skjern, som årligt producerer omkring 54.000 tons papir. Virksomheden har i dag sit
eget renseanlæg, men ønsker at nedlægge dette og blive tilsluttet den offentlige kloak.

1.2 Politisk behandling og offentlig høring
Byrådets forslag til tillæg til “Spildevandsplan 2010 - 2020” skal offentliggøres og være i
offentlig høring i mindst 8 uger. Forslaget sendes samtidig med offentliggørelsen til
Naturstyrelsen Vestjylland til orientering. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere,
myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag overfor
Byrådet.
Efterfølgende vil Byrådet behandle kommentarerne, og eventuelle ændringer vil blive
indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt af Byrådet. Vedtagelsen
offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Når Byrådet har vedtaget tillægget, udgør det Ringkøbing-Skjern Forsynings juridiske
grundlag for at gennemføre det beskrevne.
I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan Byrådets vedtagelse ikke påklages til anden
administrativ myndighed. Tillægget kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse,
indbringes for domstolene.
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2. Planlægningsgrundlaget
Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende
love, bekendtgørelser og vejledninger, som kan findes på www.retsinfo.dk.
Love:
•

Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som
senest ændret ved lov nr. 1631 af 26. december 2013.

•

Lov om ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af
3. juli 2013.
• Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber ved
lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som senest er ændret ved lov nr.
61 af 4. juli 2013.

•

Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 27. juni 2013

Bekendtgørelser:
•

Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser
m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, som senest er ændret 30.
januar 2013.

•

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og rammer nr. 939 af 3.
juli 2013.

Vejledninger m.v.:
•

Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

•

Rørcenteranvisning 013, Erfaringer med nedsivningsanlæg februar 2007

•

Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg.

2.1 Miljøvurdering
Tillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har
gennemført en screening efter de kriterier, der er fastlagt i lovgivningen. Planforslaget
vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på
omgivelserne. Forslaget er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.
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3. Spildevandsanlæg
For at virksomheden kan opnå tilladelse til at anvende det justerede betalingsprincip,
skal følgende forudsætninger være opfyldt:
1. Der skal være hjemmel i spildevandsplanen.
2. Kommunen vurderer, at de konkrete forhold tilsiger, at der kan gives tilladelse til at
lede spildevand direkte til forsyningens renseanlæg.
3. Virksomheden har de fornødne midler til at finansiere og vedligeholde
transportsystemet frem til renseanlægget.
4. Renseanlægget er organiseret i selvstændigt selskab.

3.1 Hjemmel i spildevandsplanen
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har i perioden 2010-11 etableret to stk. ø430 mm
trykledninger, som passerer tæt forbi virksomheden, under Skjern Å og videre frem til
Tarm Renseanlæg.
Forsyningen benytter i dag begge trykledninger på skift. Derfor er der tilstrækkelig
kapacitet i den ene trykledning til forsyningens spildevand. Forsyningen kan derfor sælge
den ene trykledning til virksomheden. Virksomheden har egen pumpestation til brug for
transport af spildevandet i trykledningen til renseanlægget.
Regnvandet afledes som hidtil selvstændigt af virksomheden. I den efterfølgende figur er
vist de relevante forhold.
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Placering af virksomhed, renseanlæg og eksisterende trykledninger mellem disse. Det
justerede betalingsprincip vil være gældende for det markerede område ”Skjern
Papirfabrik A/S”

3.2 Tilladelse til tilslutning
Den daglige afledning af spildevand fra virksomheden til Tarm Renseanlæg forventes at
blive ca. 900 m³, som er forholdsvis jævnt fordelt over døgnet og året. Virksomhedens
tilledte vandmængde vil kunne indeholdes i renseanlæggets nuværende
udledningstilladelse, som er på 2.930 m³/døgn.
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I august 2013 var ca. 50 % af virksomhedens spildevand over 2½ uge forsøgsvist
tilsluttet Tarm Renseanlæg. Der blev ikke observeret negative påvirkninger på
renseanlægget i denne periode.
Med tilslutningen af spildevandet fra virksomheden forøges Tarm Renseanlægs
administrative kapacitet fra nuværende 24.000 p.e. til 63.000 p.e. opgjort som organisk
stof (BOD). Til håndtering af den ekstra mængde spildevand bliver der på renseanlægget
enten etableret ekstra beluftningskapacitet eller en ny primær tank for reduktion af den
kraftigt forøgede belastning af organisk stof.
Forsyningen har i november 2013 sendt en formel ansøgning om revision af
renseanlæggets udledningstilladelse. Kommunen forventer, at kan gives en revideret
udledningstilladelse med baggrund i resultaterne fra de undersøgelser, som forsyningen
har beskrevet i ansøgningen.

3.3 Virksomheden har den fornødne økonomi
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har indgået aftale om salg af den ene trykledning. Som
en del af aftalen betaler virksomheden forsyningen for at drive og vedligeholde
trykledning. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har vurderet, at virksomheden har den
fornødne økonomi til at opgaven.

3.4 Selvstændigt selskab for rensning af spildevand
Bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Forsyning har vedtaget at foretage den nødvendige
spaltning af Ringkøbing-Skjern Spildevand i to selskaber, der varetager opgaven hhv.
med transport af spildevand og rensning af spildevand. Renseselskabet vil alene eje
renseanlæg og dermed ingen kloakledninger.
De nye selskaber vil således få egne budgetter og regnskaber efter hvile-i-sig-selvprincippet. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem selskabernes
udgifter og indtægter. Princippet indebærer, at der er fuld brugerfinansiering.
Selskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning
af lån skal med andre ord dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.
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4. Øvrige forhold
4.1 Berørte matrikler
Skjern Papirfabrik A/S er beliggende på matriklen 3al, V. Birk, Skjern Jorder, som er en
del af spildevandsplanens opland SK39.
Da trykledningen fra virksomheden til Tarm Renseanlæg allerede er etableret, vil ingen
andre matrikler blive berørt af tilslutningen.

4.2 Tidsplan
I den efterfølgende tabel er skitseret den forventede tidsplan.

Aktivitet
Politisk behandling af tillæg
Offentlighedsfase
Politisk vedtagelse af tillæg

Måned

År

Feb. - marts
April - maj
Juni

Den angivne tidsplan er vejledende.
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