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1. Indledning
Forslag til Tillæg nr. 5 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2010 - 2020 har
til formål at muliggøre kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande. Der er nemlig
givet tilladelse til at flere af de nuværende fiskerskure kan erstattes af feriehytter med
overnatning.

Hele det berørte område ejes af Hvide Sande Havn, som har bedt Ringkøbing-Skjern
Forsyning A/S om at etablere en spildevandskloak, hvor afløbet fra feriehytterne kan
blive tilsluttet.

1.1 Baggrund
Kloakering af nye feriehytter i en del af Tyskerhavnen.

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 Kommunes 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 22. december
2006, som senest ændret ved lov nr. 879 af 26. juni 2010.

•

Lov om ændring af lov om miljøvurdering af planer og rammer nr. 936 af 24.
september 2009.

•

Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om
sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af
24. juni 2005.

•

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber ved
lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som senest er ændret ved lov nr.
61 af 29. januar 2013.

•

Lov om afgift af spildevand (Lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998),
som senest ændret ved lov nr. 522 af 12. juni 2009.

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. 936 af 24.
september 2009, som senest er ændret 18. juni 2012.

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
Hvide Sande Havn har bedt Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S at kloakere et område ved
Tyskerhavnen for spildevand. Området er vist på efterfølgende udsnit af
spildevandsplanens kortbilag 2.10 ”Kloakoplande – Hvide Sande syd”. Det planlagte
opland har nummer HS46.

Figur 1

Planlagte kloakopland HS46 i Tyskerhavnen, som kloakeres for spildevand

Hvide Sande Havn oplyser, at følgende 19 adresser tilsluttes spildevandskloakken:
Langsand

41, 49, 63, 75, 83 og 103

Æ Gammel Havn

5, 13, 15, 16, 17, 19, 25, 26, 30, 33, 36 og 37

Tyskerhavnen

38

Muligvis vil flere adresser i området blive tilsluttet kloakken på et senere tidspunkt,
hvilket der er kapacitet til. Spildevandet vil blive ledt til eksisterende pumpestation for
husbådene i opland HS11. Herfra vil spildevandet blive transporteret til Hvide Sande
Renseanlæg, som har kapacitet til at behandle spildevandet, som vurderes at være 500 1.000 m³/årligt.
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4. Øvrige forhold
4.1 Tidsplan
I den efterfølgende tabel er skitseret den forventede tidsplan.

Aktivitet

Måned

Politisk behandling af tillæg

AugustSeptember

Offentlighedsfase

SeptemberNovember

Politisk vedtagelse af tillæg

December

År

2013
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