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Bilag for Tarm
Indhold

Nr.

Oplandsskema

1

Udløbsskema

2

Temakort med oplande og udløb

2.46
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1. Indledning
Tillæg nr. 12 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2010 – 2020 har til
formål at:
1. Beskrive hvordan separeringen skal foretages i opland TA04 og TA28
2. Angive at Korsvej 10 også skal separeres
3. Angive at Storegade 3, 5, 5A og 5B alligevel ikke skal separeres
4. Opdatere data med hvilke ejendomme, der allerede er separeret
5. Opdatere data med at tag- og overfladevand fra Skovvej 25 og 25A nedsives
6. Opdatere oplandsgrænser for TA03 og TA08
7. Opdatere data for flere udløb

Områderne der skal separeres har spildevandsplanens oplands numre TA04 og TA28,
hvilket også er beskrevet i Spildevandsplan 2010 – 2020.
Separeringen af de udpegede ejendomme indebærer, at ejere skal adskille regn- og
spildevand på egen grund. Ejerne skal afholde udgifterne til anlægsarbejdet på egen
grund. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S afholder øvrige udgifter i forbindelse med
separeringen.
1.1 Baggrund
Separeringen af ejendommene foretages, da Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har
vurderet, at der er behov for fornyelse af de nedslidte kloakker, bl.a. da de ikke har
tilstrækkelig evne til at bortlede regnvandet. I forbindelse med separeringen bliver
kloakkerne større, så de forventede klimaforandringer kan håndteres.

1.2 Politisk behandling og offentlig høring
Byrådets forslag til tillæg til “Spildevandsplan 2010 - 2020” har været i offentlig høring i
perioden 29.4 – 24.6.2016. I offentlighedsfasen er der ikke modtaget kommentar fra
borgere, myndigheder og interesseorganisationer.
Byrådet har den 11. oktober2016 vedtaget tillægget og udgør herefter Ringkøbing-Skjern
Forsynings 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. 1317 af 19. november
2015, som senest ændret ved lov nr. 132 af 16. februar 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. 153 af 25. februar 2016 om spildevandstilladelser m.v.
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.



Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og rammer nr. 939 af 3.
juli 2013.

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
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har valgt at forny en del af kloakken i Tarm i et område
ved Vejlevej, da der er behov for fornyelse af denne. På kortbilag 2.46 er kort over Tarm
og i efterfølgende figur er et udsnit, som viser området ved Vejlevej.

Figur 3.1

De berørte ejendomme som skal separeres er markeret med signaturen ”Lyserød med
grønne striber” og er beliggende i oplandene TA04 og TA28.

3.1 Separering af opland TA28
I det fælleskloakerede opland TA28 som omfatter Lærkevej, Østervej og en del af
Korsvej, Fasanvej og Vejlevej udskiftes fælleskloakken ikke. Oplandet er ændret lidt, dels
da nogle ejendomme er blevet separeret i de senere år, dels da Korsvej 10 er medtaget i
oplandet. Separeringen sker ved at der etableres regnbede, som placeres i vejarealet. I
regnbedene opmagasineres tag- og overfladevandet kortvarigt, hvorefter det nedsiver.
De berørte grundejere i opland TA28 har følgende muligheder for bortskaffelse af tag- og
overfladevandet fra egen grund:
1. udlede det overfladisk til vejen,
2. nedsive det på egen grund,
3. kombination af 1 og 2,
4. har grundejeren separatkloak på egen grund pr. 31.12.2015 ændres ikke noget.
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3.2 Nedsivning af opland TA15a
Regnvandskloakken i opland TA15 er i området ved Skovvej overbelastet. Derfor
frakobles tag- og overfladevand fra Tarm Idrætscenter og svømmehal beliggende
Skovvej 25 og 25A og ledes til nedsivning.
3.3 Separering af opland TA04
Opland TA04 omfatter en del af Korsvej. I forhold til spildevandsplanen er oplandet
reduceret, dels da nogle ejendomme er blevet separeret, dels da det ikke er muligt at
separere Storegade 3, 5, 5A og 5B. Oplandet separeres i 2016. I forbindelse med
tilslutning til regnvandskloakken i opland TA15 etableres et rørbassin, så kloakken
nedstrøms ikke overbelastes.
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.
3.4 Betydning og tidsplan
Separeringen betyder, at udgifter til pumpning af regnvand og behandling af regnvand på
Tarm Renseanlæg reduceres. I forbindelse med separeringen bliver kloakkerne større, så
de forventede klimaforandringer kan håndteres.
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 1 år, men andre frister kan forekomme
afhængigt af projektets omfang og kompleksitet.

Ejerne af de berørte ejendomme i oplandene skal have foretaget separeringen af regnog spildevand på egen grund efter følgende tidsplan:
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Kloakopland

Separering senest

TA04

31.12.2020

TA28

31.12.2020
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Grundejerne vil særskilt modtage et skriftligt påbud om dette, så snart RingkøbingSkjern Forsyning A/S har gennemført kloakeringen. Ejerne må meget gerne inden
modtagelse af påbuddet frivilligt foretage separeringen, da det vil give de miljømæssige
forbedringer tidligere.
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4. Øvrige forhold
4. 1 Berørte matrikler
Separeringen af ejendommene i Tarm er beliggende i kloakoplandene TA04 og TA28,
som fremgår af kortbilag 2.46.
4.2 Arealbehov
Der forventes ingen behov for afgivelser af arealer.
4.3 Økonomi og tidsplan
I den efterfølgende tabel er skitseret den forventede tidsplan.

Aktivitet
Politisk behandling af tillæg
Offentlighedsfase
Politisk vedtagelse af tillæg
Anlægsarbejde separering TA28
Påbud om tilslutning
Sidste frist for tilslutning – TA28

Måned

År

April
Maj - Juni

2016

August
April - juni
April

2017

31.12.2020

Opland TA04 separeres i 2016, da det allerede er vedtaget i Spildevandsplan 2010-2020.

