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Bilag
Indhold
Matrikler der kan berøres ved etablering af transportledninger
Oversigtskort med planlagte transportledninger

Nr.
1
1.01

Skemaer for oplande – Fiskbæk

2

Skemaer for udløb - Fiskbæk

3

Oversigtskort - Fiskbæk

2.31
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1. Indledning
Forslag til Tillæg nr. 14 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2010 – 2020
har til formål at skabe det juridiske grundlag for:

1. Etablering af planlagte transportledninger i perioden frem til og med 2019 ved
centralisering af spildevandsbehandlingen. Grundlaget skal anvendes i forbindelse med
Ringkøbing-Skjern Forsynings forhandlinger med berørte lodsejere om etablering af
transportledninger på lodsejernes arealer.

2. Separering af fælleskloakken i Fiskbæk og Lille Fiskbæk.

Med det juridiske grundlag og gennemførelse af forhandlingerne med lodsejerne ved
ekspropriation eller ekspropriationslignende forhold, kan erstatningen være skattefri for
lodsejerne.

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. 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 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. Miljøvurdering
ved centralisering af spildevandsbehandlingen er ikke omfattet af tillægget, men skal
behandles i et særskilt tillæg til spildevandsplanen. 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
3.1 Etablering af transportledninger
I de kommende år står Ringkøbing-Skjern Forsyning over for etablering af mange
transportledninger i forbindelse med centralisering af spildevandsbehandlingen, hvilket
indebærer nedlæggelse af Ringkøbing-Skjern Forsynings mindre renseanlæg.
Baggrunden for dette er:

1. Ringkøbing-Skjern Forsyning har renseanlæg i stort set alle kommunens større
bysamfund. Der er i de senere år sket en centralisering primært til Tarm Renseanlæg
og Videbæk Renseanlæg.
2. Mange af de mindre renseanlæg er i dårlig stand, og det er nødvendigt med store
anlægsinvesteringer, hvis de skal fremtidssikres.
3. Ringkøbing-Skjern Forsynings erfaringer viser, at der er besparelser forbundet med at
samle spildevandsbehandlingen på færre og større renseanlæg.
4. Kapaciteten på de fire største renseanlæg er tilstrækkelig til at kunne behandle
spildevandet fra hele kommunen.

Langtidsplanen er, at spildevandsbehandlingen samles på de fire største renseanlæg,
som er beliggende i Tarm, Ringkøbing, Videbæk og Hvide Sande. Det indebærer, at
spildevandet skal transporteres i ledninger fra de mindre renseanlæg til et af de fire store
renseanlæg.

Ringkøbing-Skjern Forsynings målsætning er fortsat en struktur med fire renseanlæg,
med den ændring at spildevandet fra Grønbjerg, Spjald, Hover og Torsted planlægges
tilsluttet Ringkøbing Renseanlæg i stedet for Videbæk Renseanlæg. Dette er valgt af
miljømæssige og økonomiske årsager.

Tillæg nr. 14 beskriver alene placeringen af de planlagte transportledninger i perioden
frem til og med 2019. De planlagte transportledninger er angivet på kortbilag 1.01.

Før transportledningerne tages i brug skal der være udarbejdet en miljømæssig
vurdering af centraliseringen med mindre tilslutningen er indeholdt i gældende
udledningstilladelse fra renseanlægget. Vurderingen skal dokumentere at den samlede
udledning af næringsstoffer fra renseanlæg og regnbetingede udløb ikke øges i forhold til
den nuværende belastning:
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1. til Ringkøbing Fjord, hvor hovedparten er et habitatområde.
2. lokalt til vandløbene ved de renseanlæg, som planlægges nedlagt.

Derfor er det ikke givet, at ledningerne kan tages i brug i perioden frem til og med 2019
eller umiddelbart herefter. Derudover vil f.eks. transportledningen markeret med 2 på
kortbilag 1.01 først blive taget i brug, når der etableres og tilsluttes transportledninger
fra Hover (forventes 2020) og Lem (forventes 2025).

Ved etablering af transportledningerne omfattet af dette tillæg bliver det muligt at
nedlægge følgende renseanlæg:

Renseanlæg

Centraliseres til:

Troldhede

Tarm Renseanlæg

Hoven

Tarm Renseanlæg

Kloster

Ringkøbing Renseanlæg

Vorgod
Tabel 3.1

Videbæk Renseanlæg
Renseanlæg som bliver mulige at nedlægge

3.2 Separering i Fiskbæk
Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker, at separere fælleskloakken i Fiskbæk, som er
opland FB01 og FB06 på kortbilag 2.31. Detaljerede oplysninger for oplande og udløb kan
ses i bilag 2 og 3.

Separeringen sker ved at erstatte den eksisterende fælleskloak med separatkloak. Denne
består af to ledninger, hvor den ene skal aflede spildevand og den anden tag- og
overfladevand.

Af spildevandsplanens afsnit 14.5 ”Omkloakering fra fælleskloak til separatkloak” fremgår
bl.a.: Ved en omkloakering udskifter Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S det offentlige enstrengede
fællessystem med et nyt to-strenget separatsystem og fører ét spildevandsstik og ét regnvandsstik
frem til hver enkelt grundgrænse.

De pågældende grundejere er herefter, jf. miljøbeskyttelseslovens § 30, forpligtet til for egen
regning at adskille spildevand og regnvand på egen grund i separate kloaksystemer og tilslutte sig
de til grundgrænsen fremførte to stik.

Tidsfristen for en omkloakering på egen grund fastsættes af Ringkøbing-Skjern Kommune og vil
fremgå af kommunens påbud. Den normale tidsfrist er 5 år, men andre frister kan forekomme
afhængigt af projektets omfang og kompleksitet.
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I opland FB06 skal ejerne af de berørte ejendomme skal have foretaget separeringen af
regn- og spildevand på egen grund senest den 31.12.2020. I opland FB01 er fristen
31.12.2021. I forbindelse med separeringen skal grundejeren sikre, at eventuelt
omfangsdræn på matriklen også tilsluttes regnvandsledningen, da det ikke må afledes til
spildevandskloakken.

Grundejerne vil særskilt modtage et skriftligt varsel og påbud om at skulle foretage
separeringen. Ejerne må gerne før modtagelse af påbuddet frivilligt foretage
separeringen.

Hvor det er muligt, opfordrer kommunen ejerne til at nedsive eller infiltrere tag- og
overfladevand på egen grund. Forinden skal der søges tilladelse hos kommunen.
Ansøgningsskema kan findes på dette link til ansøgningsskema.

Til opsamling af eventuelle markdræn etablerer ejeren af Fiskbækvej 2 i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Kommune en grøft fra Lille Fiskbækvej 24 til rørunderløb ved
Skjernvej.

I forbindelse med separeringen etableres der to regnvandsbassiner med udløb til
Fiskbæk. Bassinerne er dimensioneret efter kommunens retningslinjer. Fiskbæk er ikke
målsat, men udledningerne vil ikke være til hinder for at målsætningen kan opfyldes i
Fiskbækkær Bæk, som Fiskbæk munder ud i.
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4. Øvrige forhold
4. 1 Berørte matrikler
Etableringen af transportledninger kan berøre de matrikler, som er angivet i bilag 1. Der
vil kunne forekomme mindre ændringer under projekteringen og forhandlingerne med
lodsejerne.

Etableringen af bassiner i Fiskbæk vil berøre matriklerne:
•
•

1co, Fiskbæk By, Nr. Vium
1ef, Fiskbæk By, Nr. Vium

4.2 Arealbehov
Omfanget af rådighedsindskrænkninger i forbindelse med etablering af
transportledninger vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen.
Eventuelle rådighedsindskrænkninger vil ske i form af arealafståelse eller servitutpålæg.
Servitutpålæg vil bl.a. bestå i deklaration omfattende nedenstående punkter, som
fremgår af spildevandsplanens afsnit 14.6:

•

Deklarationsbælte
Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2 meter på hver sin
side af ledningsanlægget målt fra midte af ledning. Det er ikke tilladt – uden
forudgående tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Forsyning - at opføre bygninger eller
bygningslignende konstruktioner, eller foretage beplantning med træer eller
beplantning med buske med dybgående rødder, samt hegn eller i øvrigt
iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for
adgangen til anlægget, eller til skade herfor.

•

Adgang til ledningsanlæg:
Ledningsanlægget skal henligge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de
berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at
forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang Ringkøbing-Skjern
Forsyning skønner det nødvendigt.

•

Ulemper samt retablering mv.:
Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle
eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med
vedligeholdelse- eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager
ledningsejeren retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel
forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i
mangel heraf, af taksationskommissionen.

Deklarationer begæres tinglyst på berørte matrikler med Ringkøbing-Skjern Forsyning
som påtale berettigede.

Nævnte matrikler i Fiskbæk til regnvandsbassiner vil helt eller delvist indgå ved
etablering af bassinerne.
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4.3 Økonomi
Den samlede økonomi til projekterne er ikke endelig fastlagt, men projekterne forventes
ikke at betyde stigninger i vandafledningsafgiften.

