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1. Indledning
Tillæg nr. 13 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2010 – 2020 har til
formål at:
1. Indarbejde lokalplan 378 i Ølstrup, som en del af planlægningsgrundlaget for at
byggemodne lokalplanområdet.
2. Udtage 4 ejendomme af et planlagt opland i Torsted for kloakering, da der findes nye
nedsivningsanlæg på ejendommene.

3. Medtage ejendommen Holmsland Klitvej 144 i Søndervig, så den kan blive kloakeret
for spildevand.

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
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen (SVANA). 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.
Der er i offentlighedsfasen ikke indkommet bemærkninger fra borgere, myndigheder eller
interesseorganisationer.
Når Byrådet har vedtaget tillægget, udgør tillægget det juridiske grundlag for at
gennemføre det beskrevne. Tillægget er bindende for Ringkøbing-Skjern Forsyning,
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 www.retsinfo.dk.
Love:


Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november
2015, som senest ændret ved lov nr. 1189 af 27. september 2016.
 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. 425 af 18. maj 2016.

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. Tillægget
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 Byggemodning i Ølstrup
Lokalplan 378 giver mulighed for etablering af nye boliger og et nyt multihus ved den
nyetablerede Vanting Sø. Alt tag- og overfladevand fra ejendomme, veje og P-pladser
skal infiltreres fra overfladen eller nedsives i området. De nye planlagte oplande ØL09,
ØL10, ØL11 og ØL12 fremgår af bilag 2.21.
Byggemodningen vil give anledning til spildevand fra 40-50 p.e., som vil blive
transporteret til Hover Renseanlæg, som har kapacitet til dette. Det rensede spildevand
vil blive udledt i Hover Å.
Ejendommene Byvejen 24, 26, 28, 30 og 32 er omfattet af lokalplanens delområde III,
hvor det er beskrevet, at der skal opføres nye ejendomme. Den interne kloakering på
disse grundene skal være separatkloak.

3.2 Torsted
Ejendommene Torstedvej 30, 32, 34 og 37 i den østligste del af Torsted skal ikke
kloakeres for spildevand som planlagt, da der findes nye nedsivningsanlæg på
ejendommene, som giver den ønskede rensning af spildevandet.

3.3 Holmsland Klitvej i Søndervig
Ejendommen Holmsland Klitvej 144 kloakeres for spildevand. Tag- og overfladevand
nedsives på grunden.
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4. Øvrige forhold
4. 1 Berørte matrikler
Byggemodningen i Ølstrup vil berøre følgende matrikler helt eller delvist.

Nr.

Ejerlav

7e
3dh
3dd
1b

Degneboligen, Ølstrup

1i
1æ

4.2 Arealbehov
Nævnte matrikler vil helt eller delvist indgå i byggemodningen.

4.3 Økonomi
Byggemodningen foretages af en privat bygherre.
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