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Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2010 - 2020
Byggemodning til oplevelsescenter NaturKraft
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1. Indledning
Tillæg nr. 16 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2010 – 2020 har til
formål at muliggøre kloakering af et nyt kloakopland, hvor oplevelsescenter NaturKraft
skal etableres.
Det aktuelle område er ikke medtaget i spildevandsplanen, hvilket er nødvendigt for at
Ringkøbing Skjern Spildevand A/S kan kloakere området.
1.1 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
Miljøstyrelsen. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder og
interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag overfor Byrådet.
Efterfølgende vil Byrådet behandle eventuelle kommentarer, 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 tillægget det juridiske grundlag for at
gennemføre det beskrevne. Tillægget er bindende for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S,
borgerne og virksomheder.
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 retsinformation.dk.
Love:


Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017.
 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber ved
lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som senest er ændret ved lov nr.
132 af 16. februar 2016.



Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 27. juni 2013,
som senest er ændret ved lov 132 af 16. februar 2016.

Bekendtgørelser:


Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.



Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og rammer og af konkrete
projekter, lov nr. 448 af 10. maj 2017

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. Tillægget er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.
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3. Spildevandsanlæg
3.1 Kloakeringsform
Oplevelsescenter NaturKraft placeres i kloakopland RK41, som er kommuneplanens
opland 36rf115. Der er detaljeret beskrivelse af området i lokalplan nr. 403, dateret den
18. august 2017.
Opland RK41 bliver kun kloakeret for spildevand. Det forventes, at der skal afledes
spildevand fra op til 120 person ækvivalenter til Ringkøbing Renseanlæg, som har
kapacitet til dette.
Tag- og overfladevand skal håndteres i oplandet med løsninger ved lokal afledning af
regnvand og efterfølgende nedsivning. Grundejeren skal selv etablere løsningerne på
eget areal. Forinden tag- og overfladevand nedsives skal der søges tilladelse hos
kommunen.
3.2 Regnbetingede udløb
Der må ikke ske en udledning af tag- og overfladevand fra området.
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4. Øvrige forhold
4. 1 Berørte matrikler
Matrikler som er indenfor opland RK41 vil blive berørt. Oplandet er på ca. 47 ha.
4. 1 Tidsplan
I den efterfølgende tabel er skitseret den forventede tidsplan.

Aktivitet
Politisk behandling af tillæg
Offentlighedsfase
Politisk vedtagelse af tillæg

Måned

År

November-december

2017

Januar-februar

2018

Marts-april

2018

4.3 Økonomi
Den samlede økonomi til opgaven er ikke endelig fastlagt, men det vil ikke betyde
stigninger i vandafledningsafgiften.

