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Indledning
Bilaget beskriver Ringkøbing-Skjern Kommunes administrative praksis for
løbende tilretninger og ajourføringer af spildevandsplanens kort og dermed
datagrundlag i takt med, at planlagte kloakarbejder udføres, byggemodninger og nye ejendomme kloakeres i overensstemmelse med planen samt når
der konstateres bedre viden om datagrundlaget.
Udgangspunktet for den administrative praksis er, at der ved gennemførelse
af opdateringer ikke ændres på eventuelle berørte parters rettigheder og
pligter, samt at ændringer ikke gennemføres såfremt der foreligger tvivlsspørgsmål eller uenighed mellem kommune og berørte parter.
Når der ikke er tvivl vil opdateringer af spildevandsplanen typisk enten være
uden nævneværdig betydning for kommunens borgere, eller ændringerne vil
forudgående være kendte for eventuelle berørte parter via kommuneplanen,
lokalplaner eller en aktuel sagsbehandling.

1.1

Administrative opdateringer
1.

Alle ændringer som er udført i fuld overensstemmelse med spildevandsplanens angivelser dvs., ændringer fra plan til status, når tiltaget er udført.

2.

Medtagelse af enkeltbeliggende ejendomme i et kloakopland, når der i
overensstemmelse med spildevandsplanen angivelser er indgået aftale
om kloakering mellem grundejer og Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
og tilslutningsbidrag er opkrævet.

3.

Ændring af signatur fra planlagt kloak til status med samme kloakeringsprincip, når tidsfristen for påbud er udløbet.

4.

Ændring af signatur fra planlagt separering af fælleskloak til status separatkloak, når tidsfristen for påbud er udløbet.

5.

Ændring af signatur fra planlagt kloak til status kloak, når oplandet er
byggemodnet.

6.

Ændring af kloakeringsprincip for enkeltparceller fra status til planlagt,
når det konstateres, at stik til parcellen ikke er etableret, og der ikke
tidligere er betalt tilslutningsbidrag.

7.

Omdøbning af kloakoplande, herunder opdeling af eksisterende kloakoplande i to eller flere kloakoplande, eller samling af to eller flere oplande i ét opland, hvis oplandene har samme udløb.

8.

Omdøbning af udløbsnumre og angivelse af eksisterende udløb med pil
og udløbsnummer, hvis dette mangler.
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9.

Ændring af et udløbs placering til samme recipient, hvis det faktuelt har
et andet udløbssted.

10. Tilretninger af alle typer af simple og ukomplicerede datafejl.
11. Tilretninger af oplandsgrænsen mellem to kloakoplande. Hvis kloakoplande ikke har samme kloakeringsprincip, kan opdateringen kun ske,
hvis den ikke har økonomisk betydning for ejeren.
12. Opdatering af forhold godkendt gennem udledningstilladelser for regnbetingede udløb, når foranstaltninger som f.eks. bassin er etableret.
13. Mindre korrektioner af oplandsgrænser i randområder, når dette er i
overensstemmelse med kommuneplanens rammer.
14. Ændring af angivelse af ejerskab til kloakoplande, bassiner og udløb,
når der foreligger dokumentation for dette.

1.2

Opdateringer som forudsætter tillæg til planen
Hvis der i forbindelse med opdateringen mod forventning konstateres uenighed mellem kommune og berørte parter, udføres ændringerne ikke via en
administrativ opdatering. Det så ske gennem en opdatering af spildevandsplanen eller tillæg til denne, som skal behandles politisk og offentliggøres.
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