Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til Spildevandsplan 2019-2027
Der har været gennemført en offentlig høring i perioden fra d. 25. marts til d. 20. maj 2019 af forslag til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027.
Tabellen nedenfor viser, hvem der har indsendt bemærkninger, et resumé af bemærkningerne, samt kommunens svar på bemærkningerne.

Tabel 1

Nr
.

Afsender af bemærkning

Resumé af bemærkningerne

Svar på indkomne bemærkninger

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning)

Myndigheder, foreninger m.v.
1

Danmarks Naturfredningsforening

1a:
Centralisering af renseanlæg
DN Ringkøbing-Skjern kan anbefale den foreslåede centralisering af rensningsanlæg

Ad 1a: Bemærkningerne indgår i den samlede politiske vurdering af sagen

1b:
Kloakseparering
DN skal anbefale, at spildevandsplanen kommer til at omfatte de nødvendige
investeringer, så overløb fra de centrale rensningsanlæg helt kan undgås.

Ad 1b: Se ad 1a

1c:
Sommerhuskloakering.
DN finder at begrundelsen for den foreslåede kloakering af nogle sommerhusområder ikke
fremstår klart. Forslaget i spildevandsplanen med erstatning af under 30% af
nedsivningsanlæggene med kloakering er helt utilstrækkelig, hvis udledningen af
næringsstoffer til fjorden er væsentlig i forhold til den øvrige tilledning fra ikkekloakerede områder og landbruget.
1d:
Spildevandstekniske anlæg
DN kan ikke anbefale at de nævnte 4 strækninger af Sandbæk, Videbæk, Herborg Bæk og
Skelbækken overgår til private vandløb.

Ad 1c: Se Ringkøbing-Skjern Kommunes notat "Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten
DN henledes kommunens opmærksomhed på, at minirensningsanlæg i nogle sommerhusområder og i det åbne land kan være
en acceptabel alternativ løsning til både nedsivningsanlæg og kloakering, med efterfølgende spildevandsrensning på de centrale
rensningsanlæg.

Ad d1:
Dele af Sandbæk og Videbæk Bæk vil overgå til kommunalt vandløb. Herborg Bæk vil forsætte som et spildevandsteknisk
anlæg, for ikke at pålægge de private lodsejere en stor opgave vedr. vedligeholdelse, da bækken løber under flere bygninger.
Skelbæk overgår til et spildevandsteknisk anlæg, og overgår i den forbindelse til forsyningen, som efterfølgende vil stå for
vedligeholdelsen. Skelbæk er en del af kommunens klimasikring.

2

Grundejerforeningen Årgab af 1976

1e:
Ikke kloakerede områder
Spildevandsplanen giver ikke et klart overblik over spildevandsbehandling i områder der
ikke er kloakerede uden for sommerhusområderne

Ad e1: Alle ejendomme i det åbne land, som er udpeget i Statens Vandplan 2015-2021 og Spildevandsplan 2010-2020 har fået
påbud om forbedret spildevandsrensning, de steder hvor spildevandsforholdene ikke var i orden. Enkelte steder er fristen for
udførelsen af tiltagene endnu ikke udløbet og tiltagene derfor endnu ikke gennemført.

2c:
Er imod, at spildevandsplanen 2019-2027 bliver gennemført. Henviser til følgegruppens
bemærkninger, som grundejerforeningen tilslutter sig.

Ad 2c: Bemærkningen indgår i den samlede politiske vurdering af sagen

Endvidere henviser grundejerforeningen til de bemærkninger som kloakmester Leif K.
Christensen fra PJP Murer- og Entreprenørforretning har i Ringkøbing -Skjern Dagblad, d.
23. marts 2019. Grundejerforeningen har også noteret sig, at vedtagelsen i byrådet af
planen ikke var enstemmig.

3

Grundejerforeningen Bavnebjerg

3c:
Forslag til Spildevandsplan har været drøftet på foreningens generalforsamling og det
blev enstemmigt besluttet at gøre indsigelse mod forslag om kloakering af området.
Det skal bemærkes at området har nye og velfungerende anlæg og kun ganske få af
husene i området udlejes. Grundene i området er minimum 5.000 m2, så der er ikke
problemer med at sikre overholdelse af relevante afstandskrav.

Ad 3c: Bemærkningen indgår i den samlede politiske vurdering af sagen

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30
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Borgere
4

Risbjergvej 6, 6950 Ringkøbing

4 f:

5

Brunbjergvej 41, 6950 Ringkøbing

5c: Indsigelse mod kloakering - har nyere anlæg

Ad 5c: Alle grundejere med nyere nedsivningsanlæg (mindre end 10 år) har mulighed for at søge dispensation for tilslutning til
kloakken. Samtlige grundejer vil når kloakering er mulig, blive opkrævet det lovpligtige tilslutningsbidrag (40.162,50 kr. i 2019tal, svarende til 60 % af det fulde tilslutningsbidrag) af Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S jf. deres betalingsvedtægter. For nyere
spildevandsanlæg mindre end 10 år vil Ringkøbing-Skjern Forsyningen A/S tilbyde grundejere en afdragsordning til betaling af
tilslutningsbidraget. Derudover kommer udgiften til arbejdet på egen grund. Afdragsordning m.m. kan læses i her: link

6

Lodbergsvej 145, 6950 Ringkøbing

6c:

Bekymring om veje og klitterne kan klare en kloakering

6c:

Ingen udlejning - benytter huset få uger om året

Ad 6c: Se ad 1a
Ad 6c: Alle ejendomme inden for de områder, der er udpeget til kloakering i Spildevandsplan 2019-2027 vil få påbud om
tilslutning til kloakken. Administrationen har ikke kendskab til, hvor meget de enkelte sommerhuse benyttes og vil ikke kunne
differentiere påbuddene efter benyttelsen. Alle sommerhus ejere betaler det samme beløb i tilslutningsbidrag til RingkøbingSkjern forsyning A/S, og efterfølgende en spildevandsafgift efter forbrug.

7

Ternedalen 47, 6950 Ringkøbing

Ønsker midlertidig løsning i form af samletank.

Ad 4f: Der vil blive mulighed for at etablere en samletank i overgangsperioden, hvis det ønskes.

7c: Efterlyser oplysninger om udgifter

Ad 7c: Der vil i forbindelse med en kloakering være et tilslutningsbidrag for spildevandet til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S på
40.163,50 kr. (2019-tal). Derudover vil der være en udgift til kloakarbejde på egen grund.

7c: Efterlyser starttidspunkt i de enkelte område

Ad 7c: Årstallet der fremgår af webkortet er årstal for, hvornår kloakeringen skal være afsluttet og sommerhusene tilsluttet.
Planlægningen for etableringen af spildevandsledningerne er endnu ikke på plads, men vil blive offentliggjort ca. 1 år
kloakeringen i de enkelte områder påbegyndes.

7c: Mangler oplysninger om kloakeringen gælder både spildevand og regnvand

Ad 7c: Områderne kloakeres kun for spildevand, alt regnvand skal som i dag nedsives på egen grund
Ad 8c: Se ad 1a
Ad 8c: Se ad 5c

8

Gransangervej 28, 6950
Ringkøbing

8c:
8c:

9

Gyvelvej 72, 6900 Skjern

9c:

Hvad er forklaringen på at ikke alle sommerhuse i området er medtaget

Ad 9c: Da kommunen ikke har ressourcer til at kloakerer alle sommerhusene på en gang, har kommunen valgt at opdele
området i Halby og kloakerer af 2 omgange. Kommunen har prioriteret det nordlige område, da der her bl.a. er problemer med
højtstående grundvand, hvilket gør at spildevandet ikke renses og afledes optimalt.

9c:

Hvordan kan tilslutningsbidraget stige med over 16 % frem til 2030

Ad 9c: (Forsyningens svar) Tilslutningsbidraget er beregnet iht. Betalingslovens §2 stk. 3 og reguleres jf. §2 stk. 9. Der kan
være forskel på forskellige spildevandsselskabers tilslutningsbidrag, idet der jf. Vejledningens afsnit 3.9 kan vælges mellem de
indeks Danmarks Statistik udarbejder på bygge- og anlægsomkostninger.

9c:

Vil det være muligt at forudbetale tilslutningsbidrag, for at undgå stigningen

Ad 9c: Forsyningen oplyser, at det vil ikke være muligt at forudbetale tilslutningsbidraget

10

Brunbjergvej 53, 6950 Ringkøbing

10c:
10c:

10d:

Sommerhusene forurener ikke, det er landbruger der forurener
Mangler oplysning om alder på miler og betalingsform

Anlæg fungere uden problemer
Har ikke modtaget en underbyggende redegørelse for nødvendigheden af
projektet
Ønsker rentefri lån eller en finansiering, der indfries ved salg af sommerhus

Ad 10c: Se ad 1a
Ad 10c: Se Ringkøbing-Skjern Kommunes notat "Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten
Ad 10d: Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan søge om et kommunalt lån til betaling af
tilslutningsbidraget. Se mere om ordningen ”Kommunalt lån til spildevandsforbedring” her.
For sommerhusejere med anlæg mindre end 10 år, se ad 5c.

11

Fyrrealle 1, 6950 Ringkøbing

11c:

Efterlyser starttidspunkt i de enkelte område

Ad 11c: Se ad 7c

11c:

Stopper kloakeringen hen over sommeren for at tilgodese turisterne

Ad 11c: På nuværende tidspunkt kender vi ikke detaljerne omkring arbejdet med kloakeringen, men der vil blive taget alle de
hensyn, som vil være muligt. Når Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har projekteret i området, vil de nærmere detaljer blive
meldt ud.

12

Risbjergvej 20, 6950 Ringkøbing

12 c: Indsigelse mod kloakering

Ad 12c: Se ad 1a

13

Skovsangervej 3, 6950 Ringkøbing

13c: Ønsker kort over de nye sommerhuse i Søndervig, er bekymret om

Ad 13c: Der er sendt et kort med de ønskede oplysninger

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Nr
.

Afsender af bemærkning

Resumé af bemærkningerne

Svar på indkomne bemærkninger

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning)
sommerhusene tager udsigten

14

Skovsangervej 17, 6950
Ringkøbing

14c: Anmoder om at tilslutningsbidraget slettes eller reduceres for anlæg etableret i
overgangsperioden

Ad 14c: Se ad 5c

15

Ahorn Alle 20, 6950 Ringkøbing

15c: Indsigelse mod kloakering, da der ikke er behov og anbefaler at Lodbjerg Hede
tages ud af spildevandsplanen

Ad 15c: Se ad 1a

16

Ahorn Alle 14, 6950 Ringkøbing

16c: Indsigelse mod kloakering, er uenig i at der er behov og anbefaler at Lodbjerg
Hede tages ud af spildevandsplanen

Ad 16c: Se ad 1a

17

Brunbjergvej 60, 6950 Ringkøbing

17c: Indsigelse mod kloakering, ejeren anlæg fungerer upåklageligt

Ad 17c: Se ad 1a

18

Tranebærvej 8, 6950 Ringkøbing

18c: Indsigelse mod kloakering, ejeren har aldrig haft problemer med anlægget
18c: Ingen udlejning - benytter huset få uger om året

Ad 18c: Se ad 1a
Ad 18c: Se ad 6c

19

Hafavej 67, 6950 Ringkøbing

19 Indsigelse mod kloakering, nedsivningsanlæg udgør ingen fare for forurening.
19c: Kloakeringen burde være frivillig

Ad 19c: Se ad 1a
Ad 19c: Se ad 1a

20

Har ikke oplyst adresse

20c: Indsigelse mod kloakering, når der ikke er nogle problemer med forurening
20c: Er det for at få hjælp til betaling af kloakeringen af de nye badeland

Ad 20c: Se ad 1a
Ad 20c: Se ad 1a

21

Vibedalen 15, 6950 Ringkøbing

21c: Indsigelse mod kloakering, ligger højt på grunden
21c: Har nyere anlæg fra 2015

Ad 21c: Se ad 1a
Ad 21c: Se ad 5c

22

Ternedalen 32, 6950 Ringkøbing

22c: Indsigelse mod kloakering - har nyere anlæg fra 2012
22c: Ingen udlejning

Ad 22c: Se ad 5c
Ad 22c: Se ad 6c

23

Sneppedalen 31, 6950 Ringkøbing

23c: Indsigelse mod kloakering, før det eksisterende anlæg skal renoveres (anlæg fra
2009)

Ad 23c: Se ad 1a

24

Ternedalen 30, 6950 Ringkøbing

24c: Indsigelse mod kloakering, mener at der er tale om overimplementering af
gældende lovgivning og ikke en nødvendig indsats
24c: Kun byggegrund, uden planer om bebyggelse

Ad 24c: Se ad 1a
Ad 24c: Se ad 1a

25

Risbjergvej 18, 6950 Ringkøbing

25e: Mangelfuld information fra forvaltningen
25c: Indsigelse mod kloakering, når der ikke er nogle problemer med forurening
25c: Økonomisk byrde for mange, flere må sælge sommerhuset

Ad 25c: Se ad 1a
Ad 25c: Se ad 1a
Ad 25c: Se ad 10d

26

Granalle 6, 6950 Ringkøbing

26c: Mangelfuld information fra forvaltningen, ingen orienterende møde i
høringsperioden
26c: Indsigelse mod kloakering, da der ikke er et miljømæssig hensyn, der taler for
(forurening af fjorden og drikkevand)
26c: Økonom – urimelig udgift byrde for mange, flere må sælge sommerhuset

Ad 26c: Holdningen er noteret
Ad 26c: Se ad 1c
Ad 26c: Se ad 10d

27

Sand Holms Vej 76, 6950
Ringkøbing

27c: Mangelfuld information fra forvaltningen – er ikke blive oplyst om kloakering i
forbindelse etablering af nyt nedsivningsanlæg

Ad 27c: se ad 1c

28

Jennelsvej 7, 6960 Hvide Sande

28c: Indsigelse mod kloakering, har nyt anlæg fra 2016

Ad 28c: Ad 5c

29

Fyrrealle 12, 6950 Ringkøbing

29c: Indsigelse mod kloakering, der er ikke tilstrækkeligt grundlag, ingen krav fra
staten
29c: Har nyere anlæg
29c: Ingen udlejning

Ad 29c: Ad 1c
Ad 29c: Se ad 5c
Ad 29c: Se ad 6c

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Nr
.

Afsender af bemærkning

30

Brunbjergvej 56, 6950 Ringkøbing

Resumé af bemærkningerne

Svar på indkomne bemærkninger

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning)
30c: Indsigelse mod kloakering, der er ikke tilstrækkeligt grundlag, ingen krav fra
staten
30c: Økonomi – kan ende med salg af sommerhuset

Ad 30c: Se ad 1a
Ad 30c: Se ad 10d

31

Troldedalen 25, 6950 Ringkøbing

31c: Indsigelse mod kloakering, har nyt anlæg fra 2018

Ad 31b: Se ad 1a og 5c

32

Sletten 34, 6950 Ringkøbing

32c: Indsigelse mod kloakering – ingen udlejning

Ad 32f: Se ad 1a og 5c

33

Jennelsvej 13, 6960 Hvide Sande

33c: Indsigelse mod kloakering, før det eksisterende anlæg skal renoveres

Ad 33c: Se ad 1a

34

Klitdalen 20, 6950 Ringkøbing

34c: Indsigelse mod kloakering, velfungerende nedsivning og et lille forbrug, modsat
de store poolhuse.
34c: Ønsker præcisering af tekst i brev vedr. lovhjemmel og påbud

Ad 34c: Se ad 1a og 5c

Regnspovedalen 4, 6950
Ringkøbing

35e: Kritik af webkort

Ad 35e: Se ad 26c
Ad 35c: Se ad 26c

36

Lodbergsvej 179, 6950 Ringkøbing

36c: Små sommerhuse - ingen forurening af fjord eller drikkevand. Betaler allerede
høj ejendomsskat

Ad 36c: Se ad 1a

37

Lodbergsvej 189, 6950 Ringkøbing

37c: Små sommerhuse - ingen forurening af fjord eller drikkevand. Betaler allerede
høj ejendomsskat

Ad 37c: Se ad 1a

38

Lodbergsvej 191, 6950 Ringkøbing

38c: Små sommerhuse - ingen forurening af fjord eller drikkevand. Betaler
allerede høj ejendomsskat

Ad 38c: Se ad 1a

39

Søndergade 72, 6960 Hvide Sande

39c: Der bør skelnes mellem mindre huse uden udlejning og store udlejningshuse
39c: Genovervej hvor der skal kloakeres
39c: Læg tilslutningsbidraget på ejendomsskatten over en periode

Ad 39c: Se ad 6c
Ad 39c: Se ad 1a
Ad 39c: Se ad 2c

40

Hafavej 93

40c: Indsigelse mod kloakering, velfungerende nedsivningsanlæg fra 2008

Ad 40c: Se ad 5c

41

Rørsangervej 49, 6950 Ringkøbing

Ad 41c: Se ad 1a

42

Rørsangervej 47, 6950 Ringkøbing

41c: Indsigelse mod kloakering, byggegrund ligger hen som natur (skal ikke
bebygges)
42c: Indsigelse mod kloakering, byggegrund ligger hen som natur (skal ikke
bebygges)

43

Sletten 54, 6950 Ringkøbing

43c: Indsigelse mod kloakering Der bør skelnes mellem mindre huse uden udlejning
og store udlejningshuse

Ad 43c: Se ad 6c

44

Husby Klitvej 25, 6990 Ulfborg

44c: Der er ikke behov for kloakering i området - store grunde

Ad 44c: Se ad 1a

45

Holdvej 58, 6950 Ringkøbing

45c: Indsigelse mod kloakering, der er ikke et tilstrækkeligt grundlag og kloakeringen
bør drøftes på borgermøder

Ad 45c: Se ad 1a

46

Troldedalen 14, 6950 Ringkøbing

46c: Tak for indsatsen

Ad 46c: Se ad 26c

47

Fyrrealle 13, 6950 Ringkøbing

47c: Indsigelse mod kloakering – store grunde

Ad 47c: Se ad 1a

35

(Er indkommet efter høringsfristen, men er
taget med)

(Er indkommet efter høringsfristen, men er
taget med)

35c: Økonomi – Dyrt at drifte kloakken i sommerhusområderne

Ad 34c: Vil fremgå af svarbrev

Ad 42c: Se ad 1a

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

