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La n d ,  By og  Ku ltu r  -  Pla n læ g n in g
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We b :  www.rks k.dk

Ansøgning om udarbejdelse af plangrundlag
   For___________________ ________________ ___________________________________________

(beskriv anvendelse og placering)

Tidlig og fælles dialog er en vigtig forudsætning for et godt samarbejde om at skabe den bedst mulige 
planlægning med henblik på realisering af bygherres projekt. Da Planlægning har fokus på hurtig og 
smidig sagsbehandling, skal nærværende ansøgningsskema derfor ses som en guide til en 
projektbeskrivelse. Det giver desuden mulighed for, at Planlægning modtager de, for sagen, relevante 
oplysninger om projektet således, at politikerne kan tage stilling til projektet, på baggrund af det bedst 
mulige oplyste grundlag.

Kort beskrivelse af det ansøgte ift. anvendelse, funktion, placering, omfang og udseende

Projektforslagets indhold

Formål og fremtidig anvendelse

Projektets forhold til 
omgivelserne

Bebyggelsens etageareal, højde 
og etageantal samt 
bebyggelsesprocent
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For boligbebyggelse:
Antal, type og størrelse på 
boliger

For erhverv:
Virksomhedstyper og 
miljøklasse, jf. kommuneplanens 
rammebestemmelser
Eller håndbog for miljø og
planlægning

For tekniske anlæg:
Type

Ejeroplysninger
Ejer  eller  jur idisk per son
(Jf. tingbogen)

Rådgiver  /  ansøger
(Fuldmagt fra ejer/  dokumentation for 
adkomst vedlægges)

Navn:
Adresse:
Post nr. og by:
E-mail:
Tlf. nr.:

Ejerforhold: Privat Kommunalt Andet:

Fremsendes ansøgningen af andre end ejeren, skal der udtrykkeligt gøres opmærksom på dette og der 
skal medsendes en fuldmagt fra ejeren til, at konsulent/ ansøger kan søge på vegne af ejeren. Hvis 
adkomsten til arealet er tidsbegrænset, skal det fremgå heraf, og at ejeren er indforstået med 
tidsperspektivet for udarbejdelse af en lokalplan.

Ovennævnte gælder også, såfremt projektforslaget forudsætter råderet over anden ejendom, herunder 
vejadgang.

Nuværende forhold
Lokalplanområdet omfatter følgende matr. nr.: Ejerlavsbetegnelse og sogn:

Områdets nuværende anvendelse:

Zonestatus: Byzone Landzone Sommerhusområde
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En del af oplysningerne for fremgår af tingbogen samt af BBR-oplysningerne for ejendommen. 
Herudover er det muligt for ansøger at finde en række oplysninger på kommunens hjemmeside 
www.rksk.dk samt på Miljøministeriets hjemmeside www.miljoeportal.dk.

Er området omfattet af gældende kommuneplanramme(r):
Se rksk.viewer.dkplan.niras.dk/ dkplan > lokalområder Ja Nej

Hvis ja, hvilke:

Er området omfattet af gældende lokalplan(r) og /  eller byplanvedtægte(r):
Se www.rksk.dk > Om kommunen > Planer og Kort > Lokalplaner Ja Nej

Hvis ja, hvilke:

Kommuneplanen
En lokalplan må ikke være i strid med kommuneplanen. Såfremt projektforslaget ikke er i 
overensstemmelse med kommuneplanen indgår Planlægning i en dialog med ansøger for at undersøge 
om projektændringer kan medvirke til, at projektet ikke strider mod kommuneplanen, eller om 
projektet kan gennemføres ved udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen. Fraviges 
kommuneplanen skal der redegøres for den planlægningsmæssige begrundelse for fravigelsen, samt 
hvilke konkrete ændringer af kommuneplanen eller andre planer der forudsættes.
Den digital kommuneplan kan findes her: rksk.viewer.dkplan.niras.dk/ dkplan

Hvordan er sammenhængen med det eksisterende planlægningsgrundlag i området? Ja Nej

Ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplanen

Ansøgningen forudsætter et tillæg til kommuneplanen

Ansøgningen er i overensstemmelse med gældende lokalplan(er) eller byplanvedtægt(er)

Beskriv de 
planlægningsmæssige og andre 
begrundelser for fravigelse fra 
kommuneplanen

Servitutundersøgelse
Ansøger er selv ansvarlig for, at der ikke er servitutter, der strider mod lokalplanforslaget. Ansøgers 
konsulent skal udarbejde en servitutundersøgelse i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget. 
Servitutundersøgelsen bør senest fremsendes sammen med udkast til lokalplanforslaget.

3



Tegnings- og kortbilag
Kortbilag skal indtegnes på kommunens grundkort. Grundkort kan rekvireres hos kommunens afdeling for 
Kort og Geodata, ved:

Jens Braae (jens.braae@rksk.dk)
Anne-Marie Gintberg (annemarie.gintberg@rksk.dk)

Til ansøgningen medsendes som minimum følgende:
1. Oversigtsplan (Områdets geografiske placering i byen/ landskabet).
2. Bebyggelsesplan/ illustrationsplan med områdets omgivelser inklusiv udstykningsplan.
3. Andre tegnings- og kortbilag til supplering af den beskrivende tekst.

Herudover kan fremsendes andet illustrativt materiale, eksempelvis visualiseringer af henholdsvis projektet, 
samt forholdet til de eksisterende omgivelser.
Nødvendigheden heraf afgøres af Planlægning i forhold til det konkrete projekt.

Kortbilag skal fremsendes i et målfast og læsbart målforhold, som f.eks. 1:500, 1:1000, 1:2000 og 1:4000.

Miljøvurdering af planer
Før et nyt plangrundlag kan vedtages skal det vurderes om realiseringen af planens muligheder vil medføre 
væsentlige indvirkninger på miljøet.

Nogle planforslag vil være obligatorisk omfattet af krav om miljøvurdering. Det gælder planer hvor der kan ske 
en påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder samt planer på bilag 1 og 2, og hvis planen ikke 
omhandler mindre aktiviteter på lokalt plan.

I alle andre tilfælde skal der foretages en miljøscreening.  Dette gælder også planer, der omfatter aktiviteter der 
ikke står på bilag 1 og 2. Resulterer screeningen i at planen må antages at kunne få væsentlige indvirkninger på 
miljøet, skal der gennemføres en miljøvurdering (Miljørapport).

Ja Nej Bemærkninger/ begrundelse
Kan planen påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt

Ja Nej Hvis ja, hvilket punkt på bilaget
Planlægges for aktiviteter på Bilag 1
Planlægges for aktiviteter på Bilag 2

Begrundelse
Fastlægger planen anvendelsen af mindre 
områder på lokalt plan eller indeholder 
planen mindre ændringer i sådanne 
planer?
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Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
Planlægges der for et konkret projekt skal det vurderes, om projektet skal miljøvurderes.

Hvis projektet er på Bilag 1 er projektet oblikatorisk omfattet af krav om miljøvurdering (dvs. der skal 
udarbejdes miljøkonsekvensrapport).

Hvis projektet er på Bilag 2 skal projektet miljøscreenes.

Projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal 
bygherre ansøge om en afgørelse om, hvorvidt projektet skal miljøvurderes. Ansøgningsskema kan 
rekvireres hos Planlægning.

VVM Ja Hvis ja, hvilket punkt på 
bilaget

Nej

Optræder projektet på Bilag 1
Optræder projektet på Bilag 2

Øvrige oplysninger, som kan være relevante for projektet.

Underskrift
Ansøger står inde for, at oplysningerne er korrekte. I det omfang oplysningerne er modtaget fra anden 
kilde, kan der henvises hertil, ligesom ansøgningen kan vedlægges dokumentation i form af kortudsnit, 
landinspektørerklæringer m.m. Ansøger står tillige inde for, at der er overensstemmelse mellem 
ansøgning og kortbilag m.m.

Nedenstående ejer erklærer hermed, at der ønskes igangsat udarbejdelse af plangrundlag på baggrund 
af de vedlagte oplysninger om det ansøgte.

_________ _____ ______ _________ ___ _________

Dato, underskrift: Ejer 1 Dato, underskrift: Ejer 2

_________ _____ ______

Dato, underskrift: Ansøger

Ansøgningen bedes sendt digitalt til land.by.kultur@rksk.dk – mærk email med ”Ansøgning om ny lokalplan”
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Bilag 1: Uddybning af ansøgning om udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af 

Tarm Renseanlæg samt etablering af et sammenhængende ledningstracé. 

Kort beskrivelse af det ansøgte ift. Anvendelse, funktion, placering, omfang og udseende 

Ifølge strukturplanen for Ringkøbing-Skjern Forsyning (RS Forsyning) er det et ønske at samle al 
spildevand fra hele kommunen til rensning på Tarm renseanlæg. Strukturplanen kan læses her: 
https://www.rsforsyning.dk/om-os/spildevand/strukturplan. 

For at realisere strukturplanen er det nødvendigt at udvide Tarm renseanlæg. I den forbindelse har RS 
Forsyning behov for: 

a) at erhverve ca. 14,4 ha jord omkring det eksisterende anlæg i Tarm, hvilket drejer sig om arealer
beliggende nord og nordvest for renseanlægget - hele matr.nr. 141, 142 samt del af matr.nr 174a
Tarm By, Egvad. Det eksisterende renseanlæg er beliggende på matr.nr. 16ci Tarm By, Egvad.

b) at etablere en række nye ledningsanlæg og pumpestationer der muliggør, at spildevandet fra
andre dele af kommunen kan føres til Tarm Renseanlæg.

Ad a) Den planlagte udvidelse af anlægget omfatter hele matr.nr. 142, del af matr.nr. 174a og en del 
vestlige af matr.nr. 141 Tarm By, Egvad. Den østlige del af matr.nr. 141 erhverves ligeledes af RS 
forsyning mhp. på etablering af et grønt område der dels tilplantes med træer med afskærmende 
funktion, og dels fungerer som bufferareal mellem anlægget og boligområder mod øst. Arealet vil også 
kunne reserveres til et evt. forsinkelsesbassin til håndtering af regnvand. Lokalplanområdet opdeles i 2 
delområder, hvilket også fremgår af billede 1, på side 3.

Ad b) Nye ledningsanlæg/trykledninger skal sikre mulighed for transport af spildevand henholdsvis fra 
Hvide Sande, Videbæk og Ringkøbing til Tarm. Ledningsanlægget fra Hvide Sande til Tarm ønskes 
etableret på tværs af Ringkøbing Fjord mens ledningerne fra Videbæk og Ringkøbing føres over land – 
men med krydsning af Skjern Å. 
Ledningsanlægget fra Hvide Sande til Tarm renseanlæg vil berøre udlagte Natura2000-områder, 
fuglebeskyttelsesområder mv. i Ringkøbing Fjord. RS-Forsyning har i forbindelse ledningsanlægget fra 
Hvide Sande til Tarm renseanlæg undersøgt forskellige alternativer – bl.a. rundt om Ringkøbing Fjord. 
De alternative løsninger er imidlertid ikke fundet hensigtsmæssige – hverken i forhold til naturhensyn 
eller de økonomiske forudsætninger. Derfor ønskes ledningsanlægget etableret på tværs af Ringkøbing 
Fjord. 

Ved de landbaserede ledningsanlæg – fra Lem, Ringkøbing og Videbæk til Tarm – vil der ligeledes være 
en række planlægningsmæssige, natur- og miljøforhold - der skal tages hensyn til. En række af de 
allerede kendt arealbindinger fremgår af bilag 5. 

Endelig ønskes der etableret en ny ledning med henblik på flytning af det eksisterende udledningspunkt 
for Tarm renseanlæg til Skjern Å.  Rådgivningsfirmaet WSP har udarbejdet en væsentlighedsvurdering 
efter Habitatbekendtgørelsen for at klarlægge om den ændrede udledning og flytning af 
udledningspunkt kan påvirke Natura2000-områderne væsentligt. Den overordnede konklusion er, at 
disse forhold ikke vil medføre væsentlig påvirkning på Natura2000- områder. Øvrige forhold, herunder 
etablering af ledningstracé, er ikke undersøgt nærmere og derfor kan det ikke på nuværende tidspunkt 
afvises, at ledningstracéet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Derfor vil 
projektet skulle gennemgå en habitatkonsekvensvurdering (alternativt skal der som minimum også 
laves en væsentlighedsvurdering på selve ledningstracéet også). 
Væsentlighedsvurderingen fremgår af bilag 6. 

https://www.rsforsyning.dk/om-os/spildevand/strukturplan


Generelt:  
Indledningsvist skal det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt i processen ikke er udført endelig 
detailprojektering af de enkelte dele af projektet. Derfor er der forhold, der først vil være afklaret på et 
senere tidspunkt i processen, herunder bl.a. egentlig detailprojektering med endelige dimensioner og 
placering af teknik ved renseanlægget og endelig fastlæggelse af linjeføring for ledningstracé. (dog 
henvises til bilag 4 for en præsentation af det nuværende ledningsprojekt incl. dimensioner, 
strækningslængde og et bufferareal på 25 m på hver side af ledningen).

I forhold til beskrivelse af de spildevandsinstallationer der ønskes etableret i Ringkøbing, Videbæk, Lem, 
Skjern og Hvide Sande henvises til bilag 7 – ”Oversigt over arealer til pumpestationer og 
forsinkelsesbassiner.” 

Det er på nuværende tidspunkt besluttet at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af både planerne 
og projektet. I dette arbejde vil projektets indvirkning på miljøet blive beskrevet yderligere, ligesom 
alternativer (herunder alternative linjeføringer af ledninger) vil blive vurderet. 

Projektforslagets indhold 

Formål og fremtidig 
anvendelse 

Udvidelse af Tarm renseanlæg samt etablering af et sammenhængende 
ledningstracé. 

Projektets forhold 
til omgivelserne 

a) Tarm renseanlæg: Anlægget er beliggende i umiddelbar tilknytning til
Tarm by og afgrænses mod syd og øst af Vestre Kvartervej/Vestermarksvej
og mod nord og vest af det åbne land. Oversigtskort findes herunder:



Billede 1: Oversigtskort med lokalplanområdet afgrænsning (rød streg) samt – 
delområde I: eksisterende og arealudlæg til udvidelse af renseanlæg og 
delområde II: arealudlæg til beplantning. Se også bilag 3b.



b) Nyt ledningsanlæg: Ledningsanlægget skal sikre transport af spildevand fra
Ringkøbing, Hvide Sande og Videbæk til Tarm renseanlæg.
Ledningsanlæggene ønskes etableret dels på tværs af Natura 2000
området Ringkøbing Fjord (mellem Hvide Sande og Tarm), og dels som
landbaserede ledningsanlæg der gennemløber terrænet og krydser
Natura 2000 området Skjern å. Oversigt over ledningstracé fremgår med
en rød linje på kortet herunder, og på bilag 4.

Billede 2: Oversigt over ledningstracé vist som rød linje. 

Bebyggelsens 
etageareal, højde 
og etageantal samt 
bebyggelsesprocent 

Tarm renseanlæg: Anlægget omfatter udvidelse af det eksisterende renseanlæg 
med diverse tekniske installationer, tankanlæg mv. til rensning af spildevand samt 
anlæg af kørearealer, beplantning mv. Beskrivelse af de tekniske installationer 
fremgår af ”Dispositionsplan – Tarm renseanlæg, revision 2, af 28. marts 2022”, 
som er vedlagt i bilag 2.  
Omkring anlægget ønskes etableret et beplantningsbælte og jordvold – mod nord 
- med henblik på afskærmning af anlægget. En nærmere beskrivelse heraf vil
fremkomme ved detailprojekteringen.

På bilag 3b er vist de forventede tekniske installationer ved udvidelse af Tarm
renseanlæg.



a) Renseanlæg for spildevand – omfattende tekniske installationer, tankanlæg
til håndtering af spildevand – jf. bilag 3b. Det er ansøgers vurdering med det
nuværende vidensgrundlag at anlægget ikke vil påvirke grundvandsstanden.
Forhold i relation til opdrift og grundvandssikring vil indgå i en senere
detailprojektering.

b) Ledningsanlæg der muliggør transport af spildevand fra Hvide Sande,
Ringkøbing og Videbæk til Tarm renseanlæg. Af tekniske installationer i
tilknytningen til ledningen (se i øvrigt bilag 4:

- Hvide Sande: Pumpestation og forsinkelsesbassin på 2500 m³
- Ringkøbing, - Holstebrovej: Pumpestation og forsinkelsesbassin på 8700 m³.
- Lem: Pumpestation og forsinkelsesbassin på 2200 m³.
- Videbæk: Pumpestation og forsinkelsesbassin på 1580 m³.
- Skjern:  Pumpestation og forsinkelsesbassin på 2500 m³.

På bilag 7 er der ligeledes en oversigt over arealer til pumpestationer og 
forsinkelsesbassiner. 

Placering af trykledningerne vil så vidt muligt ske i rabatarealer eller på 
dyrkede markarealer.  
Anlægsdybde – hvor der ikke sker underboring: 1,2-1,5 meter
Trykledningernes forventede dimension: Ø450-Ø1000 mm.

De steder hvor tracéet krydser beskyttede naturtyper/beskyttede elementer, 
vil passagen ske ved en styret underboring eller ved ”udenoms føring”. 
Trykledningen fra Hvide Sande til Lem vil forløbe kystnært på en del af 
strækningen. I væsentlighedsvurderingen på bilag 6 fremgår det også at en 
styret underboring kan ske uden væsentlig påvirkning af Natura2000-
området. Trykledningen fra Ringkøbing til Lem samt trykledningen fra 
Videbæk til Skjern passer igennem områder med særlig drikkevandsinteresse. 
Trykledningen vil ikke påvirke grundvandet eller være til hindre for udnyttelse 
af drikkevandet fra områderne.  

Endelig ønskes der i relation til bortledning af renset vand etableret en 
udledningsledning fra Tarm renseanlæg til Skjern Å og slutteligt Ringkøbing 
Fjord, som illustreret på nedenstående kortudsnit (vist med rød streg). Der er 
fremsendt særskilt ansøgning om udledningstilladelse til Ringkøbing-Skjern 
Kommune. 

For tekniske anlæg 
– type



Billede 3: Ny udledningsledning vist med rød streg fra Tarm renseanlæg nederst 
til højre i billedet og til Skjern å øverst til venstre i billedet. 

Der er lavet et notat med hensyn til væsentlighedsvurderingen, se bilag 8.

Kommuneplanen 

Beskriv de 
planlægningsmæssige 
og andre 
begrundelser for 
fravigelse fra 
kommuneplanen 

a) Udvidelse af Tarm Renseanlæg:
Området til udvidelse af Tarm renseanlæg er delvis omfattet af
kommuneplanens rammebestemmelser (rammeområde 47ta081 –
anvendelse til teknisk anlæg – specifikt til rensningsanlæg). Men
udvidelsen af anlægget forudsætter inddragelse af arealer fra det åbne
land – mod nordvest for eksisterende renseanlæg. Placeringsmæssigt
ligger arealudvidelsen hensigtsmæssigt i forhold til eksisterende
renseanlæg.

b) Ledningstracé:
Ledningsanlægget der sikrer spildevand fra Hvide Sande, Ringkøbing og
Videbæk kan transporteres til Tarm renseanlæg skal
planlægningsmæssigt indarbejdes blandt andet i kommuneplanens
afsnit vedrørende ”renseanlæg og kloak”.
Via et kommuneplantillæg sikres arealudlæg til placering af
spildevandsledningerne.
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1. Indledning og baggrund 
Denne dispositionsplan udarbejdes på baggrund af et ønske om at centralisere spildevandsrensningen 
i Ringkøbing-Skjern Forsynings område på Tarm Renseanlæg, og er en opdatering af dispositionsplanen 
udarbejdet i oktober 2020 af EnviDan. Dispositionsplan tager fortsat udgangspunkt i udbygning af det 
eksisterende anlæg, hvor der er fokus på genbrug af eksisterende anlægsdele. 

Det overordnede sigte er således at afklare, hvordan anlægget ved den forventede belastning kan 
være opbygget. Derudover vil den også fungere som input til den videre myndighedsproces. 

Den overordnede forudsætning for planen er, at der er tale om dimensionering af et konventionelt 
aktiv slamanlæg, og at der er anvendt gængse nøgletal som forudsætning for beregningerne. I nogle 
tilfælde vil dette medføre, at beregningerne kan synes konservative. Denne fremgangsmåde er valgt 
ud fra devisen om, at hvis matriklen kan rumme et anlæg, der er konventionelt dimensioneret, vil 
den også kunne rumme et anlæg, som ved en senere detaildimensionering eller teknologivalg bliver 
mere kompakt end antaget i dette notat. 

En grundlæggende forudsætning for nærværende dispositionsplan er, at der foretages forrensning af 
spildevand fra papirfabrikken i Skjern på fabrikkens eget areal. Belastningen fra det forrensede vand 
indgår i belastningsgrundlaget. 

Dispositionsplanen beskæftiger sig med den overordnede arealudnyttelse på renseanlægget, hvorfor 
mindre bygværker, f.eks. samlingsbrønde o.lign., ikke indgår i vurderingen. Første version af disposi-
tionsplanen fra 2020 havde som forudsætning, at udbygning kun skulle foretages inden for skel. Denne 
forudsætning er ikke gældende i nærværende version. Dog friholdes arealet ud mod Vester Kvarter-
vej, øst for det eksisterende anlæg, for nybyggeri, som i stedet holdes mod vest. Dette vil mindske 
synligheden for naboer samt reducere risikoen for lugtgener. 

I bilagene til dette notat findes en oversigtstegning med foreslåede placeringer af de respektive byg-
værker. 

2. Fremtidige udlederkrav 
Ringkøbing Skjern Forsyning har været i dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på at 
opnå en tilkendegivelse af de fremtidige udlederkrav, hvis spildevandsrensningen centraliseres i 
Tarm. 

Kommunen har i den sammenhæng tilkendegivet nedenstående udlederkrav, som er identiske med de 
nuværende krav til Tarm Renseanlæg: 

Parameter Udlederkrav [mg/l] 

COD 75 

BI5 6 

NH4-N 2 

Total-N 8 

Total-P 1,0 

Tabel 1. Maksimale fremtidige udlederkrav fra centralrenseanlæg i Tarm. 

Centralisering udføres inden for samme vandområde, dvs. ingen udledningspunkter rykkes ud af deres 
nuværende vandområde. På trods af dette, har kommunen tilkendegivet, at de samlede årlige udledte 

www.envidan.dk


23
26

ra
M

AK
 D

is
po

si
ti

on
sp

la
n 

Ta
rm

 R
A_

ve
r5

.d
oc

x 

Rev. 1, 28. marts 2022 Side 4 af 18

 

 
Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

stofmængder fra det nye Tarm Renseanlæg for COD, BI5, kvælstof og fosfor over en tre-årig periode 
gennemsnitligt skal være mindre end udgangsniveauet. 

Udgangsniveauet beregnes som summen af den årlige udledning fra forsyningens eksisterende rense-
anlæg, opgjort som gennemsnit for perioden 2016-2020. 

Er gennemsnittet for ét enkelt år 5 % over udgangsniveauet, skal forsyningen udarbejde en plan for 
forbedring af rensningen, der sikrer, at gennemsnittet bliver mindre end udgangsniveauet. 

Beregning af mængderne fra det nye Tarm Renseanlæg baseres på 24 årlige afløbsprøver. 

2.1 Nuværende udløbskoncentrationer 
Udløbskoncentrationen fra de fire nuværende renseanlæg, som indgår i Ringkøbing-Skjerns centrali-
seringsplan, har følgende udløbskoncentrationer, som er beregnet pba. data i Miljøstyrelsens punkt-
kilderapporter for 2019 og 2020: 

Anlæg BOD [mg/l] Total-N [mg/l] Total-P [mg/l] 

Tarm             7,4              3,2              0,2  

Ringkøbing             2,8              3,3              0,5  

Hvide Sande             2,4              2,8              0,5  

Videbæk             4,5              3,7              0,6  

Tabel 2. Udløbskoncentrationer for 2019. 

Anlæg BOD [mg/l] Total-N [mg/l] Total-P [mg/l] 

Tarm             4,1              2,5              0,1  

Ringkøbing             2,4              3,5              0,3  

Hvide Sande             1,9              2,4              0,4  

Videbæk             5,0              3,6              0,6  

Tabel 3. Udløbskoncentrationer for 2020. 

Som det fremgår af tabellerne, renser de fire renseanlæg ganske udmærket. BOD på Tarm Renseanlæg 
er specielt i 2019 lidt forhøjet, hvilket sandsynligvis kan tilskrives tilledningen fra Skjern Papirfabrik. 

Hvad angår kvælstof og fosfor, er udløbskoncentrationen for disse også ganske lav og kan ikke i aktive 
slamanlæg forventes ret meget lavere. 

3. Fremtidigt belastningsgrundlag 
I Tabel 4 ses en belastningsopgørelse for forsyningens fire renseanlæg i Ringkøbing, Videbæk, Tarm 
og Hvide Sande samt forventet fremtidig belastning fra hhv. sommerhuse og byggemodninger. Belast-
ningen af Tarm er eksklusiv papirfabrikkens tilledning og er kun opgjort på byspildevand.  

Indløbsbelastningen til renseanlæggene er bestemt på baggrund af eksterne indløbsmålinger for 2018, 
2019 og 2020. Belastningen fra sommerhuse og byggemodninger er beregnet ud fra et forventet antal 
PE, som er skønnet af forsyningen. Denne belastning er efterfølgende omregnet til stofmængder vha. 
gængse nøgletal fra bl.a. Spildevandsbekendtgørelsen (1 PE = 125 g COD/d, 60 g BOD/d, 12 g Total-
N/d, 2 g Total-P/d og 72 g SS/d). 
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Belastningen fra papirfabrikken stammer fra Krügers notat af 13. oktober 2021, hvori belastning til og 
fra forrensningen er opgjort. 

 COD (kg/d) PE (COD) Total-N (kg/d) Total-P (kg/d) SS (kg/d) 

Ringkøbing 3.188 22.138 236 39 1.832 

Videbæk 1.007 7.994 85 12 579 

Tarm 2.551 20.248 243 40 1.466 

Hvide Sande 679 4.352 58 10 390 

Sommerhuse 3.176 25.410 305 51 1.830 

Byggemodninger 1.282 10.257 123 21 739 

Papirfabrik (forrenset) 1.714 13.714 46 8 1.029 

Sum 13.598 104.112 1.095 180 7.864 

Tabel 4. Belastning af fremtidig opgjort på baggrund af eksterne indløbsmålinger for 2018, 2019 og 2020 samt 
nøgletal for sommerhuse og byggemodninger. 

Ovenstående COD-belastning svarer til ca. 104.000 PE. Ifm. bestemmelse af procesvolumen rundes 
der op til 110.000 PE. Derudover reserveres der på situationsplanen plads til yderligere procesvolumen 
i fremtiden. 

Sommerhusbelastningen er af forsyningen oplyst til at være i alt ca. 25.000 PE. Det er oplyst, at denne 
belastning er estimeret på baggrund af en forudsætning om 3 PE pr. sommerhus. EnviDan har ifm. en 
tidligere opgave på Hvide Sande Renseanlæg estimeret årsmiddelbelastningen fra sommerhusene på 
Holmsland Klit til ca. 1 PE pr. sommerhus på baggrund af tørstofindholdet i det septiske slam fra 
sommerhusene. 

Da det samlede estimat for sommerhusbelastningen udgør en anseelig andel af det samlede belast-
ningsgrundlag, bør denne vurderes mere detaljeret ifm. en senere udbudsproces og efterfølgende 
detaildimensionering. Baggrunden herfor er, at renseanlæg volumenmæssigt dimensioneres for mid-
delbelastning i form af en 60 %-fraktil. Peakbelastninger indregnes ved dimensionering af beluftnings-
udstyr. Den volumenmæssige dimensioneringspraksis giver derfor i sig selv ikke grund til at regne med 
en meget høj sommerhusbelastning. 

Spildevandssammensætning og forrensning 
Af den nuværende spildevandssammensætning på forsyningens renseanlæg fremgår det, at i Ringkø-
bing og Hvide Sande er COD/BOD-forholdet let forhøjet (2,4-2,6) mod normalt 2,1-2,3, hvilket indi-
kerer en begyndende omsætning af let nedbrydeligt organisk stof i kloaksystemet, inden spildevandet 
tilledes de to nævnte renseanlæg. 

Pga. opholdstiden i transportledningerne kan det forventes, at COD/N-forholdet i fremtiden reduceres 
yderligere inden indløb til renseanlæg, pga. begyndende omsætning af det organiske stof. Dette re-
ducerer potentialet for COD-udtag til energiproduktion. Samtidig skal hensynet til COD-forbruget i 
denitrifikationen tilgodeses, herunder også kvaliteten af det organiske stof. 

For opretholdelse af en god denitrifikation kræves et COD/Total-N på 7-9 i tilløb til procestankene. 
Ringkøbing-Skjern Forsynings eksisterende renseanlæg renser udmærket for kvælstof og en fasthol-
delse eller reduktion af de udledte kvælstofmængder, jf. kommunens udmelding nævnt i kapitel 2, 
fordrer også i fremtiden en god denitrifikation. 
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Såfremt anlægget blev etableret med primærtank og rådnetank ville disse medvirke til en yderligere 
reduktion af COD/N-forholdet, pga. COD-udtag samt kvælstof i rejektvand fra slutafvanding. Dette 
øger den mængde kvælstof, der skal fjernes i procestankene og dermed den nødvendige COD-mængde 
hertil. 

Tarm Renseanlæg er det største af de eksisterende anlæg rent PE-mæssigt. Den påtænkte forrensning 
af papirfabrikkens spildevand vil ændre spildevandssammensætningen fra Tarm markant, idet COD-
mængden reduceres betydeligt. Det potentielle udtag af kulstof i en primærtank på et fremtidigt 
centralrenseanlæg er dermed ikke længere lige så oplagt som tidligere, idet COD-overskuddet er 
småt. 

For at opsummere, så vurderes det ikke, at den forventede fremtidige spildevandssammensætning 
giver grundlag for drift af primærtank og rådnetank, da det vil reducere COD/N-forholdet i tilløb til 
procestanken i en grad der kompromitterer denitrifikationen og muligvis også øge lattergasemissio-
nen. 

Der vil fra 2025 komme emissionskrav til lattergas for renseanlæg større end 30.000 PE, og de forelø-
bige undersøgelser indikerer, at udtag af kulstof med tilhørende lavt COD/N i processen øger latter-
gasdannelse og -emission, hvilket bestyrker argumentet om at fravælge en primærtank. 

3.1 Hydraulik 
Det er oplyst af forsyningen, at døgnflowet til et fremtidigt Tarm Renseanlæg kan forventes at være 
op til ca. 23.500 m3/d. På baggrund af erfaringsværdier er dette omregnet til et maksimalt timeflow 
på ca. 2.000 m3/h. Dette svarer til, at 1/12 af døgnflowet modtages i den højst belastede time i 
døgnet. 

Ved en evt. senere detaildimensionering skal dette bekræftes vha. hydrauliske beregninger, som kan 
tage højde for opholdstiden i transportledningerne samt evt. udligning omkring de nedlagte rensean-
læg. 

4. Overordnede rammer for udbygning 
Nedenfor i figur 1 ses matrikuleringen omkring Tarm Renseanlæg. Det nuværende Tarm Renseanlæg 
er beliggende på matrikel 16ci, mens en fremtidig anlægsudvidelse kan inddrage matrikel nr. 142 og 
dele af matrikel nr. 141, som er beliggende nordvest og nord for renseanlægget. 
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Figur 1. Matrikler/skel omkring Tarm Renseanlæg.  

Som det fremgår af figuren, ligger renseanlægget midt på matrikel 16ci, og da der på østsiden af 
Vester Kvartervej, i højre side af figuren, er et beboelsesområde, vil der ifm. nærværende dispositi-
onsplan være fokus på at placere nye anlægsdele vest for det eksisterende anlæg. Dette gøres med 
henblik på at reducere synlighed samt risikoen for lugtgener hos naboerne. 

Matrikel nummer 142 nordvest for den nuværende anlægsplacering er udset til at kunne inddrages i 
udbygning af Tarm Renseanlæg. 

Anlæggets nuværende recipient er Tarm Bybæk, der løber sydvest for anlægget og munder ud i Skjern 
Å og slutteligt Ringkøbing Fjord. I fremtiden flyttes udledningspunktet til selve Skjern Å. 

Nedenfor ses et foreløbigt trace mellem det nuværende renseanlæg og udledningspunktet i Skjern Å. 

N 
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Figur 2. Forventet trace for fremtidig udløbsledning. 

Traceet vil forventeligt være omkring 1 km langt. 

Der er omkring Tarm Bybæk udlagt en åbeskyttelseslinje. Denne beskyttelseslinje har en udstrækning 
på 150 m på hver side af bækken og omfatter derfor også en betydelig andel af både matrikel 16ci 
samt den sydlige del af matrikel 142. En fremtidig anlægsudbygning vest og nordvest for det eksiste-
rende anlæg vil kræve en dispensation for åbeskyttelseslinjen. 

I Figur 3 herunder ses terrænforholdene på vest for det nuværende anlæg og over mod matrikel nr. 
142. Opmålingen er foretaget vha. Scalgo, som er en terrænmodel i høj opløsning.  

Som det fremgår, er der en niveauforskel på ca. 1,6-1,8 m mellem de to matrikler. Internt på de to 
matrikler er koteforholdene relativt ensartede. Nærværende dispositionsplan vurderer ikke på den 
overordnede topografi i området, herunder heller ikke grundvandsforhold og oversvømmelsesrisiko, 
da dette – såfremt projektet realiseres – vil ske i en senere myndighedsproces. 
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Figur 3. Terrænforhold nordvest for nuværende Tarm Renseanlæg (matrikel nr. 142). Opmåling foretaget i 
Scalgo. Optegningen er foretaget fra nordvest mod sydøst. 

4.1 Anlægsbeskrivelse 
Tarm Renseanlæg er i dag et recirkulationsanlæg (MBNDK) med en godkendt kapacitet på 63.000 PE. 
og de seneste to års eksterne indløbsanalyser viser, at anlægget er belastet med ca. 39.900 PE (COD). 

Anlægget er seneste ombygget og udvidet i 2012 og mange bygværker fremstår derfor ret nye. Denne 
dispositionsplan omhandler udbygning af det eksisterende anlæg, hvor der er fokus på genbrug af 
eksisterende anlægsdele. 

Forbehandlingstrinnet (riste og sand-/fedtfang) er dimensioneret for en maksimal hydraulisk belast-
ning på 2.160 m3/h. Efterfølgende biologiske rensetrin er dimensioneret for maksimalt 1.000 m3/h. 
Mekanisk renset spildevand fra forbehandlingen ud over 1.000 m3/h aflastes i dag til to udlignings-
tanke. 

Overordnet arbejdes der med følgende nye bygværker på anlægget: 

· Indløb 
· Forbehandling 
· Ny proces- og efterklaringslinje 

o Blæserbygningen til procestanke 
· Slamafvanding 

Udover de ovenstående anlægsdele reserveres der plads til tertiær og kvartær rensning af spildevan-
det, ifald der kommer krav til rensning for lægemidler. Derudover reserveres der også plads til vide-
regående fremtidig slambehandling såfremt dette påkræves i fremtiden. 

  

www.envidan.dk


23
26

ra
M

AK
 D

is
po

si
ti

on
sp

la
n 

Ta
rm

 R
A_

ve
r5

.d
oc

x 

Rev. 1, 28. marts 2022 Side 10 af 18

 

 
Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

5. Gennemgang af anlægsdele 
Herunder ses situationsplan med udkast til placeringer.  

 

Som det fremgår, foreslås de nye anlægsdele placeret på matriklen nord for det eksisterende anlæg. 
Med denne nordlige placering, samt omkransning af beplantningsbælte, reduceres synsindtrykket fra 
nye anlægsdele og bygværker mest muligt. 

Den interne placering af skitserede bygværker skal alene opfattes som et udkast, idet flere forskellige 
”layouts” vil være mulige. Et af dispositionsplanens sigter er at sandsynliggøre, at der er plads nok til 
de nødvendige anlægsdele i det påtænkte byggefelt. 

Der etableres asfalteret køreareal på den eksisterende grusvej vest for den nuværende hovedindgang. 
Kørearealet løber dermed op mod ventilhuset, som er beliggende yderst på matriklen, hvorefter det 
drejer nordpå og derefter går rundt om den nye proces- og efterklaringslinje, hvorfra vejen igen 
drejer sydpå mod udkørsel. 

Kørearealet forløb giver dermed også mulighed for at der kan køres hele vejen rundt om de nye 
proces- og efterklaringstanke, hvorved f.eks. ophejsning af diffusorbatterier er muligt. 

De følgende afsnit indeholder en nærmere beskrivelse af baggrunden for de respektive bygværker på 
anlægget. 
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5.1 Indløbspumpestation 
Det er oplyst af Ringkøbing-Skjern Forsyning, at al spildevand, som kommer nordfra, sandsynligvis vil 
blive ledt ind i langs skellet mellem matrikel 16ci og 141. Der etableres et nyt indløbsbygværk nord 
for de eksisterende efterklaringstanke. Spildevandet fra den sydlige del af kommunen kobles stadig 
til det eksisterende indløb på den sydlige del af anlægget, som skal kobles sammen med det nye 
indløb, således at spildevandsstrømmen samles opstrøms den nye forbehandlingsbygning. 

5.2 Forbehandling 
Det er oplyst, at den eksisterende forbehandling, dvs. riste og sand-/fedtfang er designet til en hy-
draulisk belastning på 2.160 m3/h. Det skal her pointeres, at de efterfølgende dele af anlægget er 
oplyst til at være lagt ud for 1.000 m3/h, hvorfor evt. højere flow i øjeblikket udlignes i regnvands-
tanke. 

Jf. belastningsgrundlaget i afsnit 3, er det forventede fremtidige maksimale timeflow ca. 2.000 m3/h. 
På papiret er kapaciteten derfor fyldestgørende, men da den nuværende forbehandling ikke kan op-
deles i separate linjer, er der fra forsyningens side udtrykt ønske om at tænke en ny forbehandling 
med to linjer ind i dette projekt mhp. at øge fleksibiliteten. To linjer vil muliggøre afspærring af én 
linje ifm. vedligehold, uden at forbehandlingens funktion sættes ud af kraft. 

Det foreslås derfor en løsning, som indebærer at fra indløbspumpestationen pumpes vandet op til to 
riste-render, hvorfra det graviterer videre til sand- og fedtfang. Begge riste kunne med fordel lægges 
ud for f.eks. 75 % af fuld kapacitet, hvorved en enkelt rist vil være i stand til at håndtere tørvejs-
mængden. Nedstrøms ristene kunne der så være en fælles hydraulisk fordeling til de to sandfangslin-
jer, hvorved det vil være muligt at drifte forbehandlingen med én rist og to sandfang samtidig (eller 
vice versa). Herved er linjerne ikke låst ift. hinanden og kan dermed driftes fleksibelt. 

I det vedhæftede udkast til arealdisponering er der disponeret med en bygning, der er ca. 1,5 gange 
større end den nuværende forbehandlingsbygning (35x20 m), hvilket er et konservativt estimat for 
størrelsen. Der er i situationsplanen skitseret en løsning, hvor forbehandlingen ligger nordvest for de 
eksisterende efterklaringstanke, dvs. tæt ved det nye indløbsbygværk. Fra forbehandlingen fordeles 
vandet til de to procestrin (hhv. ny og eksisterende). 

Arealdisponeringen er gjort med tanke på følgende: 

· Placering ny forbehandlingsbygning som vist på situationsplan gør det muligt at anlægsarbej-
derne kan pågå uden væsentlig at genere driften på den øvrige del af renseanlægget.    

· Anlægsarbejderne kan udføres helt frem til omkobling af anlægget, hvorefter eksisterende 
forbehandlingsbygning kan nedbrydes eller anvendes til andet formål. 

5.3 Procestrin 
Anlæggets eksisterende procesvolumen er oplyst til 14.900 m3. EnviDans beregninger viser, at der i 
fremtiden vil være behov for i alt 28.000 m3 procesvolumen. Dette er bl.a. under forudsætning af en 
slamkoncentration på 4,5 kg SS/m3. Det er gængs rådgiverpraksis, at 2-trinsanlæg lægges ud for 4 kg 
SS/m3, mens 1-trinsanlæg lægges ud for 4,5-5 kg SS/m3. Dette gøres primært af hensyn til slamegen-
skaberne, som generelt er dårligere i 2-trinsanlæg end i 1-trinsanlæg. 

Volumenberegningen er desuden foretaget med baggrund i den aerobe slamalder og uden biologisk 
fosforfjernelse. 

Derudover forudsættes det, at de nye procestanke etableres som cirkulære tanke med 6 M-elementer, 
hvilket også er dybden af de eksisterende procestanke. Herved bliver der tale om tre nye procestanke 
med en diameter på 32 m eller to procestanke med en diameter på 39 m. I det vedlagte udkast til 
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arealdisponering er vist to tanke på Ø39 m. Derudover er der disponeret med mulighed for fremtidig 
etablering af en procestank yderligere i samme størrelse. 

Parameter Værdi 

Slamkoncentration [kg SS/m3] 4,5 

Minimum spildevandstemperatur [˚C] 7 

Nyt procesvolumen [m3] 13.100 

Effektiv dybde [m] 5,6 

Tabel 5.1. Designdata for procestanke. 

Der lægges op til, at anlægget indrettes med to parallelle proces- og efterklaringslinjer, hhv. en ny 
og en eksisterende. Dette skyldes, at det eksisterende proces- og efterklaringsafsnit er oplyst til at 
være designet til 1.000 m3/h. Dvs. den nye linje bliver også lagt ud for 1.000 m3/h. Herved vil de 
eksisterende procestanke fortsat aflede vand til de eksisterende efterklaringstanke og ditto for de 
nye proces- og efterklaringstanke. 

Samtidig lægges der op til, at et fremtidigt rensetrin med tertiær og kvartær rensning placeres nord 
for den nye proces-linje på matrikel 142, som ligger lavere. Herved kan koteforholdene udnyttes 
hydraulisk. Hvorvidt terrænets koter er nok til at muliggøre gravitation gennem både tertiær og kvar-
tært rensetrin vides ikke på det nuværende stade af projektet, da der ikke er foretaget valg af tek-
nologi. 

Pga. belastningsforøgelsen skal blæserkapaciteten også forøges. Enten vha. en ny samlet blæserin-
stallation, hvor de nuværende blæsere er placeret eller i et nyt separat blæserhus i nærheden af 
procestankene. I det udarbejdede dispositionsudkast er det valgt at disponere med et nyt blæser hus 
tæt ved den nye forbehandlingsbygning af hensyn til afstand til hhv. eksisterende og ny proceslinje. 

5.3.1 Alternativ til konventionelt procesdesign 
Ovenstående proceslayout er med parallel tilledning til anlæggets procestanke, men der findes der-
udover en række andre muligheder for at mindske procesvolumenet. Nogle af disse vil bero på en helt 
anden type separering af slam og spildevand, nemlig membraner eller sedimentation af granuler. 
MBBR er typisk kendetegnet ved markant højere driftsomkostninger sammenlignet med aktiv slam-
anlæg, mens granulært slam typisk vil medføre en øget SS-koncentration i udløb, hvilket harmonerer 
dårligt med det transportkrav til fosfor som kommunens foreløbige udmelding lægger op til. 

Den traditionelle tilgang med aktiv slam og efterklaringstanke rummer dog også muligheder ift. at 
gøre anlægget mere kompakt. Step-feed processen bygger på princippet om seriel kobling af et ren-
seanlægs procestanke. Dette design giver en række fordele: 

· Volumenbesparelse i forhold til parallel drift. 
· Samme slambelastning til efterklaringstankene (4 kg SS/m3 i sidste procestank). 

o Det er slamkoncentrationen i den sidste procestank, der er styrende for belastning af 
efterklaringstrin. 

· Reduceret risiko for gennemslag af ammonium under regn. 
· Fuld opretholdelse af biologisk fosforfjernelse. 
· Mulighed for differentieret slambelastning på procestankene. 
· Mulighed for at booste DN i alle tanke med step feed i forhold til parallel-tilledning. 
· Fordelagtig reaktorhydraulik (short-cut til udløb ikke muligt med serieforbinding). 
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Step-feed konceptet er etableret på både Mariagerfjord Renseanlæg og Nyt Assens Centralrensean-
læg. Renseanlægget i Assens etableres med konceptet, men det på Mariagerfjord ifm. en kapacitets-
udvidelse kan er tilpasset det oprindelige design. På Mariagerfjord blev der opnået en besparelse på 
procesvolumenet på ca. 25 % ift. konventionelt design. 

Tarm Renseanlæg har i dag et traditionelt procesdesign med både anaerob, anoxisk og aerobt proces-
volumen med recirkulation mellem de to sidstnævnte. Step-feed konceptet vil godt kunne tilpasse 
det nuværende procestrin, idet dette vil være første trin i serien af procestanke. Årsagen hertil skal 
b.la. findes i at det er her, at det anaerobe volumen findes. Det anaerobe volumen er fundamentet 
for biologisk fosforfjernelse, og det er hertil råspildevand og returslam blandes inden fjernelse af 
øvrige næringsstoffer finder sted. 

At det anaerobe trin er en separat tank, er en fordel, da det giver mere fleksibilitet, hvis anlægget 
udbygges med step-feed, idet bio-P funktionen vil være bibeholdt, hvis en tank midlertidig skal tages 
ud af drift. Såfremt det anaerobe volumen havde været bygget sammen med N/DN-volumen havde 
denne mulighed ikke eksisteret. 

5.4 Efterklaringstrin 
Der er to eksisterende efterklaringstanke på anlægget. Kapaciteten af disse er afhængig af slammets 
bundfældningsegenskaber samt slamkoncentrationen. I denne dispositionsplan lægges der op til forsat 
drift som 1-trinsanlæg, hvorfor den oplyste kapacitet på 1.000 m3/h også antages at være gældende 
i fremtiden. Såfremt anlægget skulle omlægges til 2-trins drift, havde kapaciteten forudsat en redu-
ceret slamkoncentration. 

Da det i fremtiden forventes, at flowet kan blive op til 2.000 m3/h, skal den nye efterklaringstank 
altså kunne håndtere 1.000 m3/h. Ved en dybde på 5 m ved center, som på de eksisterende, vurderes 
det, at overfladebelastningen kan tillades at være op til 0,8 m/h. Dette resulterer i en efterklarings-
tank med en diameter på 40 meter. 

Nedenfor ses dimensioner og overfladebelastning for efterklaringstanken. 

Parameter Værdi 

Diameter af ny tank [m] 40 

Overfladebelastning, HOB, ved Qmaks, time [m3/m2∙h] 0,8 

Q [m3/h] 1.000 (samt yderligere 1.000 m3/h til de eksisterende) 

Tabel 5.2. Dimensionering af efterklaringstank. 

Efterklaringstanken foreslås placeret nord for det eksisterende anlæg sammen som en del af den nye 
proceslinje (se oversigtsfigur i bilaget). 

5.4.1 Fordeling til eksisterende efterklaringstanke 
En ligelig hydraulisk fordeling til anlæggets forskellige efterklaringstanke er vigtig med henblik på at 
opretholde den tiltænkte hydrauliske kapacitet. Det er oplyst, at de to eksisterende efterklarings-
tanke ikke er ligeligt hydraulisk belastet, hvilket samlet set vil nedsætte kapaciteten. Der er i dag 
overløb fra procestanken via to afløbskasser, som er forbundet til hver sin efterklaringstank. Afløbs-
kassernes niveau kan jf. PI-diagram justeres, men på trods af dette er en ligelig belastning svær at 
opnå. 

Det anbefales, at der i fremtiden etableres et fordelingsbygværk, hvorfra procesvandet vha. faste 
overløbskanter fordeles ud til de to eksisterende efterklaringstanke. EnviDan har gode erfaringer med 
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sådanne bygværker. Hvis der er behov for at drosle flowet, kan det udføres vha. horisontal justering 
af et spjæld, der ændrer længden af selve overløbskanten, hvilket erfaringsmæssigt er mere hen-
sigtsmæssigt end justering af højden. 

På den opdaterede situationsplan er der indtegnet et nyt fordelingsbygværk ved de to eksisterende 
klaringstanke. 

5.5 Slamafvandingsbygning 
Slutteligt skal dispositionsplanen også tage højde for, at der på anlægget skal være plads til en byg-
ning til slambehandling og herunder afvanding og kortvarig opbevaring inden afhentning og slutdispo-
nering. Godt nok er der på den eksisterende del af anlægget (ud mod Vester Kvartervej) en slamaf-
vandingsbygning. 

Da anlæggets samlede kapacitet øges til ca. det dobbelte planlægges der her med en ny slambehand-
lingsbygning, da det ved anlægsbesigtigelse er konstateret, at den eksisterende bygning allerede er 
knopskudt én gang for at øge størrelsen. Når kapaciteten skal fordobles, er det i samråd med Ringkø-
bing-Skjern Forsyning vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage flere tilbygninger, hvorfor 
der planlægges med en ny slamafvandingsbygning. 

På oversigtstegningen i bilaget er der afsat plads til en bygning på 30 x 20 m (= 600 m2) svarende til 
en bygning, der er ca. dobbelt størrelse af den nuværende slamafvandingsbygning.  

Bygningen foreslås i udkastet placeret på marken nord for den nye proces-/efterklaringslinje, og det 
er tanken, at der skal anlægges kørevej mellem slamafvandingsbygningen og nye proces-/efterkla-
ringslinje. 

Udover selve slamafvandingsbygningen disponeres der også med en brovægt til slamtransporterne. 
Under anlægsbesøg blev der udtrykt ønske om at dirigere den tunge transport væk fra anlæggets 
eksisterende hovedindgang, hvorved tanken om at placere brovægten på en måde, der medvirkede 
hertil, var opstået. Det er derfor valgt at placere brovægten i siden af kørearealet nær ved slamaf-
vandingsbygningen. 

Placering ny slamafvandingsbygning som vist på situationsplan gør det muligt at anlægsarbejderne 
kan pågå uden væsentlig at genere driften på den øvrige del af renseanlægget og samtidig kan an-
lægsarbejderne udføres helt frem til omkobling, hvorefter eksisterende slamafvandingsbygning kan 
nedbrydes eller anvendes til andet formål. 

Samtidig har slamafvandingen traditionelt være en af de primære lugtkilder på anlægget. Risikoen 
for at naboerne generes reduceres ved at placere funktionen så nordligt og tilbagetrukket på anlæg-
get. 

5.5.1 Slamkoncentrering og slamlagertank 
Slutteligt indarbejdes der også areal til hhv. slamkoncentreringstanke og et slamlager. Koncentre-
ringstankene foreslås placeret i umiddelbar nærhed af slamafvandingsbygningen, hvor de vil være 
forbundet til den mekaniske slutafvanding. Slamkoncentrering vha. bundfældning er en simpel og 
velafprøvet måde at opkoncentrere slam på. Opkoncentreringen er både hensigtsmæssig af hensyn til 
flow til dekanterne, men også med henblik på at opnå et mere stabilt tørstofindhold end hvad slam-
gruberne i efterklaringstanken kan præstere. Det stabile tørstofindhold muliggør også en bedre og 
mere præcis dosering af polymer til slutafvandingen. 

Det er oplyst af driften, at der ikke er erfaring med lugtproblemer fra den eksisterende koncentre-
ringstank, og ej heller sort flydeslam, der indikerer anaerobe forhold. Begge dele indikerer, at tanken 
har en passende kapacitet. På baggrund af erfaringsværdier for tørstof i overskudsslam, 
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slamoverfladebelastning samt hydraulisk belastning disponeres der med, at koncentreringstanken skal 
have en overflade på 200-220 m2 samt en dybde på 3 m. 

Slamlagertanken skal erstatte den eksisterende slamlagertank, som ikke er i en stand, der lægger op 
til fremtidig anvendelse, idet tanken med tiden er blevet skæv, hvilket bl.a. har forårsaget problemer 
med overdækning. Der lægges op til en tank i samme størrelse som den eksisterende. 

5.5.2 Fremtidig slambehandling 
Med de nuværende slamdisponeringspriser vurderes solo-udrådning af biologisk overskudsslam ikke at 
være økonomisk attraktivt, hvilket bl.a. er baggrunden for ikke at planlægge med en rådnetank i 
nærværende dispositionsplan. Businesscasen for en rådnetank kan dog ændre sig såfremt myndig-
hedskrav ændrer slamdisponeringspriserne markant ift. det nuværende niveau, hvorved den reduce-
rede TS-mængde pga. udrådning samt en bedre afvandingsgrad af udrådnet slam kan ændre økono-
mien. 

Hvorvidt det i fremtiden vil være muligt at udbringe slam (udrådnet eller ej) på landbrugsjord, er 
ikke sikkert. Senest har brancheorganisationen DANVA meddelt, at man med baggrund i den aktuelle 
PFAS/PFOS-problematik arbejder for et forbud mod udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord 
i OSD-områder (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser). 

Samlet set er 35 % af Danmarks areal udpeget som OSD. Hvis forslaget vedtages, vil det derfor forhin-
dre, at ganske store arealer kan anvendes til udbringning af slam. 

Til sammenligning har EnviDan for nylig gennemført udbud af slamudbringning for en anden jysk for-
syning, hvor det var politisk besluttet, at nitratfølsomme indvindingsområder (NFI-områder) skulle 
friholdes for slam, hvorfor der ikke måtte ske udspredning her. Det medførte, at disponeringsprisen 
på slammet steg til cirka det dobbelte. 

Sådanne tiltag rummer altså potentialet til at øge slamdisponeringsprisen ganske meget. På den bag-
grund afsættes der i nærværende dispositionsplan et areal på renseanlægget til en ny type fremtidig 
slamhåndtering. Hvilken teknologi, der vil blive aktuel vides endnu ikke, da vidensniveauet om bl.a. 
PFAS/PFOS bør øges. Det skal derfor udelukkende ses, som en helgardering, som skal imødegå frem-
tidig pladsmangel. 

Da teknologivalget ikke kan foretages på det nuværende stadie af projektet, er er det valgt at afsætte 
et areal, der muliggør pyrolyse af hele slammængden. Pyrolyse inkl. forudgående damptørring vurde-
res at være en forholdsvis pladskrævende teknologi, hvor der er taget afsæt i denne, hvorfor der er 
reserveret 45 x 20 meter (= 900 m2). Arealet er bekræftet af pyrolysefirmaet AquaGreen, idet de har 
bekræftet, at den forventede slammængde kan behandles i et anlæg med førnævnte størrelse. 

6. Tertiær og kvartær rensning 
Ligesom det er tilfældet med den fremtidige slamhåndtering, reserveres der også plads til hhv. et 
tertiært og kvartært rensetrin mhp. rensning for medicinrester og miljøfremmede stoffer. 

Der pågår i øjeblikket en øget teknologisk udvikling i området for rensning af miljøfremmede stoffer 
herunder medicinrester, idet aktører forventer et voksende marked som følge af stadig strengere krav 
til behandling. I øjeblikket anses ozon og aktivt kul for at være de vigtigste muligheder. De teknikker, 
der i øjeblikket er installeret til behandling af miljøfremmede stoffer på spildevandsrenseanlæg, er 
baseret på førnævnte teknologier. 

På Odense Universitetshospital og Nyt Aalborg Universitetshospital, der begge etableres med egne 
renseanlæg anvendes også dedikeret rensning med ozon og aktivt kul. Ved brug af ozon kan der dannes 
nedbrydningsprodukter, som potentielt kan have negative virkninger. Disse nedbrydningsprodukter 
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opstår, fordi ozon ikke nødvendigvis fører til fuld oxidation og nedbrydning af alle lægemidler og 
andre organiske mikroforureninger. Derfor anbefales ofte en biologisk efterbehandling i forbindelse 
med ozon. Denne efterbehandling kan for eksempel bestå af et sandfilter med biologisk aktivitet, en 
biofilmproces som MBBR, men der kan også benyttes kulfiltre. 

Driften af et aktivt kulfilter minder meget om driften af et sandfilter. Backwashing udføres også her 
for at reducere blokeringen af porer i kulmatricen og forlænge levetiden og adsorptionskapaciten. 
Adsorptionseffekten reduceres over tid, og efter en periode opnås et såkaldt gennembrud, hvor ad-
sorptionen reduceres for et eller flere stoffer. I tilfælde af et gennembrud skal kullet erstattes med 
nyt eller regenereret kul. Efter regenerering skal der tilsættes ca. 10-15 % nyt aktivt kul for at kom-
pensere for tab. 

Det specifikke løsningsvalg kan på nuværende tidspunkt være problematisk at fastlægge, idet even-
tuelle fremtidige rensekrav endnu ikke kendes. Derudover skal det pointeres, at driftsudgifterne til 
ozon og aktivt kul er delvist afhængige af spildevandets indhold af SS, idet en høj SS-koncentration 
vil øge driftsudgifterne, idet SS kan ”beslaglægge” noget af kapaciteten. 

Sidstnævnte forhold er den egentlige baggrund for at etablere efterpolering/tertiær rensning op-
strøms den kvartære rensning. 

7. Lugtbekæmpelse og svovlbrinteproblematik 
Ved centralisering af spildevandsrensningen vil store dele af spildevandsmængden blive tilledt via 
trykledninger, som medvirker til anaerobe forhold i spildevandet. Dette indebærer, at sulfatindholdet 
gradvist vil omdannes til sulfid, hvilket er baggrund for frigivelse af svovlbrinte ved trykledningens 
slutpunkt. Udover svovlbrinte vil der også dannes en række andre organiske forbindelser i spildevan-
det undervejs i trykledninger, som kan forårsage lugtemission i oppumpningsbrønde samt i rensean-
læggets forbehandling. 

Tarm Renseanlæg har tidligere modtaget lugtklager fra de nærmeste naboer. Det medførte, at der i 
2017 og 2018 blev udført først OML-beregninger af lugtspredningen samt efterfølgende etablering af 
filtre til dedikeret rensning af lugten på de mest udsatte steder på renseanlægget. 

Med henblik på fortsat at holde lugtgenerne på et minimum, skal der ifm. projektering foretages en 
beregning af det nødvendige luftskifte og rensegrad for filtre med henblik på at sikre, at den nødven-
dige rensekapacitet er tilvejebragt. Alternativt kan det, ligesom det er tilfældet i dag, vælges at 
blæse ventilationsluften fra forbehandling og slambehandling ned i procestanken, hvorved en del af 
lugt-emitterende stoffer kan omsættes. 

7.1 Indløbsforhold 
Udover de lugtproblemer som svovlbrintedannelse kan medføre, kan korrosionsproblemer også udgøre 
et konkret driftsmæssigt problem inde på renseanlægget. Under besigtigelse af Tarm Renseanlæg i 
januar 2022 blev det oplyst, at indløbet er blevet epoxy-coatet mhp. at reducere korrosionen. Der-
udover kunne der både ved ristebygværk og sandfang konstateres tydelig korrosion på både beton og 
metaldele. 

Centraliseringen og deraf lange pumpetider, vil derfor forventeligt medføre et øget behov for svovl-
brintebekæmpelse i kloakoplandet, men problematikken bør også tænkes ind ift. udformning af ren-
seanlæggets indløb. Da udbedring af korroderet beton og udskiftning af mekaniske dele pga. korrosion 
samtidig med at renseanlægget er i drift, som oftest er både dyrt og besværligt, bør der overvejes et 
alternativ til at lade afløbssystemet være tryksat helt hen til renseanlæggets indløb. En oppump-
ningsbrønd beliggende tæt på renseanlægget kan muliggøre delvis stripning af svovlbrinte samt 
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mulighed for gravitation gennem en offerledning det sidste stykke til renseanlægget, hvorved svovl-
brinteproblematikken reduceres, men ikke elimineres. 
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8. Økonomi 
Der er udarbejdet et overslag over den forventede pris for de anlægsændringer, der er beskrevet i 
denne dispositionsplan. Overslaget er et estimat, idet denne dispositionsplan er udarbejdet på et 
overordnet niveau. 

I forbindelse med den økonomiske kalkule er der desuden en række ubekendte faktorer, som er svære 
at kapitalisere. Det er desuden heller ikke kalkuleret med, at der forekommer forurenet jord på 
byggefeltet, som ikke kan fyldes op andetsteds på anlægget for at opnå jordbalance. 

I overslaget er medregnet en skønnet udgift til generalomkostninger såsom vejrlig, øget elforsyning 
og udlæg. 

Det er forudsat, at eventuel overskudsjord kan genindbygges inden for matriklen. Det skal i øvrigt 
pointeres, at der ikke er udarbejdet jordbalance for projektet, så i hvilken grad der skal til-/fraføres 
jord vides ikke. 

Der er ved overslagsberegningen forudsat direkte fundering. Der er ikke medtaget udgifter til blød-
bundsudskiftning / pilotering, specialfundering eller forsyningens egen administration. Der er afsat 
et beløb til grundvandssænkning, men dette bør vurderes nærmere, da udgiften hertil kan være hø-
jere - afhængig af den aktuelle grundvandsstand og jordbundsforholdene. 

Tertiær og kvartær rensning samt fremtidig videregående slambehandling er ikke prissat, da det 
endnu ikke er gængse teknologier, hvorfor det fremtidige prisniveau ikke forventes at kunne forudsi-
ges særlig præcist på nuværende tidspunkt. 

Anlægsøkonomien er eksklusiv moms og er kalkuleret med prisbasis primo 2022 med udgangspunkt i 
priser fra tilsvarende projekter, og med en usikkerhed på 15-20 %. Den samlede anlægsøkonomi vil 
være påvirket af konkurrencesituationen og prisniveauet på udførelsestidspunktet. 

Herunder gennemgås overslagsprisen for de overordnede ændringer, der er fremkommet i dette di-
spositionsplanforslag. 

Tiltag 
Anlægsøkonomi  
[mio. kr. ekskl. moms]  

Nedbrydning af erstattede anlægsdele (forbehandling, slamafvanding, mv.) 0,5-1 

Anstilling og drift 3-4,5 

Indløb og forbehandling (inkl. sand- og fedtfang) 21-31  

Nye proces- og efterklaringstrin 20-30 

Slamlagertank, slamafvandingsbygning + slamkoncentrering 30-40 

Øvrige arbejder, asfaltering, brønde, ledningsarbejder, brovægt etc. 15-20 

Projektering, tilsyn og dokumentation  20-30 

Samlet 
Den samlede anlægsøkonomi for udbygning af Tarm Renseanlæg vurderes overslagsmæssigt (inkl. 10 
% til uforudsete udgifter) at andrage ca. 115-175 mio. kr. Det skal dog endnu engang noteres, at denne 
pris er et overslag, som kan variere en del afhængig af de fysiske forhold i området (grundvand, 
jordbundsforhold etc.), prisen på byggematerialer, som de seneste år har været særdeles varierende, 
samt Ringkøbing-Skjern Forsynings ambitionsniveau og ønske om eksakt anlægslayout. 

www.envidan.dk
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1. Indledning  

Ringkøbing Skjern Forsyning planlægger at centralisere spildevandsrensningen på Tarm 

Renseanlæg af økonomiske og driftsmæssige årsager. Planen vil medføre, at alle øvrige 

renseanlæg i forsyningsselskabets område (Ringkøbing Skjern kommune) nedlægges, og 

spildevandet fra de nedlagte renseanlæg skal pumpes til Tarm Renseanlæg gennem eksisterende 

og nye spildevandsledninger. Linjeføringen af de nye spildevandsledninger er endnu ikke kendt 

fuldt ud, men skal bl.a. krydse Skjern Å og de tilhørende arealer ved styret underboring suppleret 

med gravearbejde. 

 

Centraliseringen vil medføre en større udledning af renset spildevand til Skjern Å og dermed 

Ringkøbing Fjord. Til gengæld vil udledningen af renset spildevand fra de tilbageværende 9 

renseanlæg i Ringkøbing Skjern ophøre. Der vil således ske en flytning af udledningspunkter fra 

renseanlæg i kommunen, hvor små og delvist forældede renseanlæg nedlæggges, og rensningen 

af spildevand sker på et moderniseret renseanlæg med bedre rensekapacitet og -effektivitet. 

Sideløbende frem til 2027 renoveres kloaknettet, så overløb af urenset spildevand i forbindelse 

med store regnhændelser forebygges ved separatkloakering. Det vil medføre en reduceret 

udledning af organisk stof og næringsstofferne kvælstof og fosfor til vandmiljøet.   

 

Tarm Renseanlæg ligger i nærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000 

område nr. 68; Skjern Å og Natura 2000 område nr. 69; Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen), 

og renseanlægget vil også efter udbygning have udledning af renset spildevand til et Natura 2000 

område. Da centraliseringen ikke må skade et Natura 2000 område har Ringkøbing Skjern 

forsyning bedt WSP Danmark om at udarbejde en Natura 2000 væsentlighedsvurdering af, om 

centraliseringen kan have en væsentlig påvirkning på Natura 2000 områders naturtyper eller arter. 

Endvidere behandler notatet de vandområder, som er målsatte og indgår i statens 

Vandområdeplan 2015-2021, idet der ikke må ske forringelser af den økologiske tilstand af disse.  

 

Nærværende væsentlighedsvurdering omfatter ikke eventuelle andre forhold (f.eks. linjeføringer af 

spildevandsledninger) som kan påvirke Natura 2000 områder og særligt beskyttede arter (bilag IV 

arter), der er omfattet af habitatbekendtgørelsen.  

 

Realisering af projektet forudsætter, at det kan rummes indenfor den gældende spildevandsplan 

for Ringkøbing Skjern Kommune. Natura 2000 væsentlighedsvurderingen vil være et vigtigt bidrag 

i beslutningsprocessen og en eventuel senere myndighedsbehandling af projektansøgning.  
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2. Planlagt centralisering af spildevandsrensning i Tarm 

Tabel 2.1.1. er en oversigt over de eksisterende renseanlæg i Ringkøbing Skjern Kommune. Den 

geografiske placering af renseanlæggene fremgår af Figur 2.1.1, der også viser om 

renseanlæggene er i drift eller indenfor perioden 2016-2021 er blevet nedlagt.  

 

Tabel 2.1.1: Oversigt over renseanlæg i Ringkøbing Skjern Kommune og recipienter og deres driftsstatus. 

Renseanlæg Status 2021 

Antal PE 
godkendt 

kapacitet og 
(tilsluttet 

kapacitet)  
Primær recipent 

2021 
Natura 2000 

recipient 

 Tarm  I drift  63.000 (35.000) Tarm Bybæk Skjern Å, 
Ringkøbing Fjord 

Videbæk  I drift 14.000 (6.000) Vorgod Å Skjern Å, 
Ringkøbing Fjord 

Ringkøbing  I drift 42.500 (20.800) Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord  

Hvide Sande  I drift 11.000 (6.000) Ringkøbing Fjord  Ringkøbing Fjord 

Grønbjerg  I drift 4.000 (1.500) Pøl Bæk Ringkøbing Fjord 

Spjald  I drift 4.000 (2.000) Hover Å Ringkøbing Fjord 

Hoven Anlægget er nedlagt d. 8. 
marts 2021 

518 (350) Tarm Bybæk Skjern Å, 
Ringkøbing Fjord 

Vorgod Anlægget er nedlagt d. 
14. dec. 2018 

2.000 (1.800) Vorgod Å Skjern Å, 
Ringkøbing Fjord 

Hemmet Anlægget er nedlagt d. 
29. juni 2020 

7.500 (2.100) Tarm Bybæk Ringkøbing Fjord 

Hover  I drift 720 (300) Hover Å Ringkøbing Fjord 

Stadil  I drift 1.500 (450) Madum Å Ringkøbing Fjord 

Tim  I drift 1.120 (1.000) Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord  

Lem Anlægget er nedlagt d. 
16. juni 2020 

4.000 (1.200) Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord 

Kloster  Anlægget er nedlagt d. 
19. Juni 2018 

2.500 (4.100) Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord  

Troldhede Anlægget er nedlagt d. 
14. aug. 2018 

2.000 (600) Tarm Bybæk Skjern Å, 
Ringkøbing Fjord 

 

I 2018 er flere mindre renseanlæg blevet nedlagt, og Hemmet Rensanlæg og Hoven Renseanlæg 

er nedlagt i henholdsvis 2020 og 2021. Der er dog stadig 9 aktive renseanlæg i Ringkøbing Skjern 

Kommune med det nuværende Tarm Renseanlæg som det største med en kapacitet på 63.000 

PE (personækvivalenter) og 35.000 PE tilsluttet. Det ses også, at der stadig er relativt mange små 

renseanlæg med få PE tilsluttet. Renseeffektiviten varierer mellem renseanlæggene og også fra 

år til år på de enkelte anlæg. 

 

Det ses også at Tabel 2.1.1, at alle renseanlæg har Ringkøbing Fjord som marin recipient, hvoraf 

nogle renseanlæg først udleder til mindre vandløb (f.eks. Tarm Renseanlæg til Tarm Bybæk), 

mens andre udleder direkte i Ringkøbing Fjord. Alle de primære recipienter er dog en del af enten 

Skjern Å oplandet eller Hover Å oplandet, som samlet indgår i Ringkøbing Fjords 

afstrømingsopland.  

 

Det planlægges at udbygge Tarm Renseanlæg fra en kapacitet i dag på 65.000 PE til 130.000 PE 

med forventet 118.000 PE tilsluttet. Når alle andre renseanlæg er nedlagt, og spildevandet 

pumpes til Tarm Rensanlæg til rensning på et udbygget Tarm Renseanlæg, vil hele udledningen 
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af renset spildevand i Ringkøbing Skjern Kommune ske til Skjern Å via en ny udløbsledning og 

udledningspunkt i åen, Figur 2.1.1. Det nuværende udledningspunkt i Tarm Bybæk nedlægges 

således og flyttes til en meget større og mere robust recipient.  

 

Som i dag vil al renset spildevand ende i Ringkøbing Fjord, men udledningen vil være centreret 

omkring Skjern Å´s udløb i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Til gengæld fjernes udledningen 

af renset spildevand i den øvrige del af Ringkøbing Fjord. F.eks. udleder Ringkøbing Renseanlæg 

i dag til den nordlige del af Ringkøbing Fjord. Der vil således ske geografiske forskydninger af 

udledningspunkterne i Ringkøbing Fjord, som kan have betydning for miljøtilstanden i Skjern Å og 

Ringkøbing Fjord og de tilknyttede arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 

områderne. 

 

 

Figur 2.1.1: Forventet udledningspunkt i Skjern Å for et udbygget Tarm Renseanlæg. 
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3. Grundlag for væsentlighedsvurderingen 

Væsentlighedsvurderingen forholder sig til mulige påvirkninger i Natura 2000 områder og ind i 

Natura 2000 områder, både ved anlæg og drift af centralisering af spildevandsrensningen i Tarm.  

 

Som 0-alternativ vurderes i forhold den eksisterende arealanvendelse og drift. 

 

Væsentlighedsvurderingen er udarbejdet efter forskrifterne i habitatbekendtgørelsen BEK nr. 1595 

af 06/12/2018, samt "Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning 

og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”, 

Vejledning nr. 48 (Miljøstyrelsen, 2020). Vejledningen er ikke bindende, men bidrager til 

fortolkningen af bekendtgørelsen og til, hvordan reglerne for administrationen kan opfyldes. 

Vejledningen er udarbejdet ved inddragelse af lovforberedende arbejder, klagenævnspraksis, EU-

Kommissionens vejledninger og EU-Domstolens afgørelser.  

 

Som datagrundlag er anvendt følgende oplysninger: 

 

• Natura 2000-planen for de berørte Natura 2000-områder N 68 og N69 (Naturstyrelsen, 

2016). 

• Natura 2000-planens basisanalyse 2022-2027 for Natura 2000 område nr. 68; Skjern Å 

bestående af Habitatområde H61 og Fuglebeskyttelsesområde F118.  

• Natura 2000-planens basisanalyse 2022-2027 for Natura 2000 område nr. 69; Ringkøbing 

Fjord og Nymindestrømmen bestående af Habitatområde H62 og 

Fuglebeskyttelsesområde F43.  

• Vandområdeplanen for Jylland Fyn 2015-2021 (Miljøstyrelsen, 2016). 

• Basisanalyse til Vandområdeplan 2021-2027 (MiljøGis) 

• Natura 2000-databasen på www.mst.dk, hvor der kan søges efter områder og 

udpegningsgrundlag,  

• Danmarks Miljøportal, herunder arealinformation.dk og naturdata.dk. 

 

Endelig er eksisterende viden om udpegningsgrundlagets arter og naturtyper mht. national og 

regional udbredelse, levevis, tilstand og trusler inddraget i vurderingen.  

  

3.1 Habitatbekendtgørelsen 

Habitatbekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter for myndigheder om planlægning og 

administration, der berører internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse 

arter. Bekendtgørelsen er en implementering af EU’s habitatdirektiv i dansk lov. 

 

Bekendtgørelsens regler skal derfor anvendes, når myndighederne skal planlægge eller træffe 

afgørelser i sager efter en lang række love på natur- og miljøområdet. Lovene er oplistet i 

bekendtgørelsen.  

 

Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der 

foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området 

under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at 

projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan der ikke meddeles 

tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.  
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Bestemmelserne gælder også for planer, der lægger rammerne for fremtidige tilladelser til 

projekter.   

 

 

3.2 Procedure 

Proceduren for konsekvensvurdering tager udgangspunkt i habitatbekendtgørelsen, 

habitatvejledningen samt juridiske afgørelser – både nationale og internationale.  

 

Alle aspekter af en plan eller projekt, som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 

projekter skønnes at kunne påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, skal inddrages i 

en konsekvensvurdering. 

 

 
Figur 3.2.1: Procedure for Natura 2000 konsekvensvurdering. Rapporten her er de to første trin i processen, 
en screening og væsentlighedsvurdering, der skal afklare potentiale for påvirkninger og behovet for en fuld 
konsekvensvurdering. 

Som første trin i vurderingen er der udført en screening af, hvilke Natura 2000-områder, der 

potentielt kan påvirkes af projektet.  

 

Projektet med centralisering af spildevandsrensning i Tarm kan potentielt påvirke Natura 2000 

område nr. 68 (Skjern Å), der dækker et areal på 2.689 ha og består af habitatområdet H61 

(Skjern Å) og fuglebeskyttelsesområdet; F118 (Skjern Å) og Natura 2000 område 69 (Ringkøbing 

Fjord og Nymindestrømmen), der dækker et areal på 28.185 ha og består af habitatområdet H62 

(Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen) og fuglebeskyttelsesområdet F43 (Ringkøbing Fjord). 

 

Natura 2000 områdets udstrækning og projekttiltag fremgår af Figur 3.2.2.  



 

 

Projektnummer: 1322100153  

Dokument ID: Natura 2000 væsentlighedsvurdering  

Version: 0.2 9/39 
 

 

Uden for Natura 2000-områder er Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag (bilag I-

habitatnaturtyper, bilag II-habitatarter og bilag I-fuglearter) ikke formelt omfattet af Habitat- og 

Fuglebeskyttelsesdirektiverne. Derimod er dyrearter på habitatdirektivets bilag IV-beskyttede, ikke 

blot inden for Natura 2000-områderne, men i hele deres naturlige udbredelsesområde, og 

plantearterne er beskyttet mod ødelæggelse i alle livsstader, jf. Habitatbekendtgørelsens § 10. 

Bilag IV arterne indgår ikke i denne væsentlighedsvurdering.  

 

 

 

Figur 3.2:2 Natura 2000 områder omkring Skjern Å og Ringkøbing Fjord.  

 

Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne har til formål at opnå gunstig bevaringsstatus for arterne 

og naturtyperne på udpegningsgrundlaget. Gunstig bevaringsstatus for arter betyder jf. 

Habitatbekendtgørelsen: 

 

a) data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil 

opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, 

b) artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at 

det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og 

c) der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare 

dens bestande. 

  

For naturtyper betyder gunstig bevaringsstatus ifølge Habitatbekendtgørelsen, at:  

 

a) det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile 

eller i udbredelse, 
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b) den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på lang 

sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, og 

c) bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig.  

 

Den gunstige bevaringsstatus for arter på udpegningsgrundlaget inden for Natura 2000-områder 

kan påvirkes af aktiviteter udenfor, hvis projektet påvirker ind i Natura 2000 området eller en art 

bevæger sig uden for et Natura 2000-område og ind i områder, hvor der foregår sådanne 

aktiviteter, der ødelægger eller forstyrrer artens fødesøgning eller udgør en spredningsbarriere 

eller lignende. Sådanne aspekter er derfor også vurderet i denne væsentlighedsvurdering. På 

samme måde kan den gunstige bevaringsstatus for naturtyper inden for Natura 2000-området 

påvirkes af aktiviteter, der foregår uden for Natura 2000-områder. 

 

I andet trin af vurderingen foretages en såkaldt væsentlighedsvurdering, der også kaldes en 

foreløbig konsekvensvurdering. Her vurderes påvirkningernes væsentlighed i forhold til samtlige 

naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for de berørte Natura 2000-områder.  

 

 

 

Væsentlighedsvurdering udarbejdes på grundlag af den umiddelbart tilgængelige information 

vedr. projektets karakter og områdets tilstand, herunder det grundlag, der foreligger vedr. 

naturtyper og arter jf. basisanalyse mm. 

 

Der er altså ingen krav om egentlig monitering og nye undersøgelser af områdets naturtyper og 

arter, hvis det på det foreliggende grundlag kan afvises, at der vil kunne ske nogen væsentlig 

påvirkning af disse. 

 

Hvis der på baggrund af den tilgængelige viden og denne væsentlighedsvurdering er tvivl om, 

hvorvidt der kan være en væsentlig påvirkning, jf. forsigtighedsprincippet, skal der udarbejdes en 

fuld konsekvensvurdering. 

 

3.3 Mulige påvirkninger af Natura 2000 områder 

Projektet indeholder følgende mulige påvirkninger af Natura 2000 områder: 

 

• Udledninger af renset spildevand til recipienter vil ændres, idet udledningen fra nedlagte 

renseanlæg ophører, mens udledningen til den sydlige del af Ringkøbing Fjord i Natura 

2000 område N 69 stiger. Samlet set falder udledningen af kvælstof, fosfor og organisk 

stof til Ringkøbing Fjord, men den geografiske fordeling af de udledte mængder ændres 

Væsentlighedsbegrebet 

Alt hvad der kan skade lokalitetens integritet, er væsentligt. Hvis påvirkningen skønnes at 
indebære negative udsving i bestandsstørrelser, der er mindre end de naturlige udsving, der 
anses for at være normale for den pågældende art eller naturtype anses det for uvæsentligt. 
Væsentlig påvirkning ligger altså ud over dette. Det anses ligeledes for uvæsentligt, hvis den 
beskyttede naturtype eller art hurtigt og uden menneskelig indgriben skønnes at ville opnå den 
hidtidige tilstand eller en tilstand, der skønnes at svare til eller være bedre end den hidtidige 
tilstand. Hvad der ligger uden for det uvæsentlige, er altså væsentligt. 
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med potentiel risiko for lokal forringelse af den økologiske tilstand. Det kan have 

betydning for de udpegede naturtyper og arter i denne del af fjorden. 

 

• Udledningen af renset spildevand til Skjern Å i Natura 2000 område nr. N 68 stiger. Det 

kan have betydning for de udpegede naturtyper og arter med tilknytning til vandløbet, at 

der tilledes større en større vandmængde (hydraulisk påvirkning) eller potentielt 

forurenende stoffer (BI5, ammonium og suspenderet stof). 
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4. Berørte Natura 2000 områder 

 

Som tidligere nævnt berører centraliseringen af spildevandsrensning på Tarm Renseanlæg to 

Natura 2000 områder, N68 og N69. Det vurderes, at nedlæggelse af øvrige renseanlæg ikke vil 

påvirke Natura 2000 områder væsentligt.  

 

I det følgende gennemgås udpegningsgrundlaget og status for de berørte Natura 2000 områder 

baseret på Miljøstyrelsens basisanalyse til Natura 2000 plan 2022-2027. 

 

 

Figur 4.1.1 Natura 2000 områder omkring Skjern Å og Ringkøbing Fjord. Udløb fra eksisterende renseanlæg 

er vist med lilla trekant. 

 

 

4.1 Natura 2000 område nr. 68 – udpegningsgrundlag og screening 

I det følgende gives en beskrivelse af habitatområde H61 og fuglebeskyttelsesområde F118, 

baseret på Miljøstyrelsens basisanalyse til Natura 2000 plan for Natura 2000 område N 68 

(Miljøstyrelsen, 2020). Den geografiske udstrækning af området fremgår af Figur 4.1.1. 
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Figur 4.1.2: Kortet viser Natura 2000-områdets afgrænsning. Natura 2000-område N68 Skjern Å består af 

habitatområde H61 Skjern Å (vandret grøn skravering) og fuglebeskyttelsesområde F118 Skjern Å (lodret 

orange skravering). 

 

Natura 2000-område nr. N68 Skjern Å har et samlet areal på 2.689 ha. hvoraf de 453 ha er 

vandflade i områdets store søer. Området er afgrænset som vist på Figur 4.1.3. Natura 2000-

området er udpeget som habitatområde nr. H61 Skjern Å og fuglebeskyttelsesområde nr. F118 

Skjern Å. Ca. 2/3 af det samlede areal er statsejet.  

 

Skjern Ådalen blev dannet af smeltevand efter sidste istid. Åen er Danmarks vandrigeste og 

afvander 11 % af Jylland. Den udspringer i Natura 2000-område nr. 76 Store Vandskel ved 

Tørring og løber mod vest og ender med et delta i Ringkøbing Fjord. I den øvre del er vandløbet 

naturligt slynget, mens den nedre, vestlige del er præget af, at Skjern Å først blev udrettet i 1966 

og dernæst genslynget via et naturgenopretningsprojekt, der blev afsluttet I 2002. I den 

forbindelse blev der langs den nederste del af åen, tæt ved Skjern by skabt en del store søer i 

nærheden af åen bl.a. Hestholm Sø.  

 

Fuglebeskyttelsesområdet er nyt - dog har den vestligste del omkring Hestholm sø hidtil været en 

del af det tilstødende fuglebeskyttelsesområde F43 Ringkøbing Fjord. Området ligger i 

Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner og indenfor vandområdedistrikt Jylland og Fyn.  

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte naturtypen vandløb med 

vandplanter og de store forekomster af surt overdrev og i noget mindre omfang, tidvis våd eng, 

hængesæk og elle- og askeskov. Området er primært karakteriseret ved de store lysåbne eng- og 

mosearealer langs Skjern Å, der mange steder afgrænses af overdrevsskrænter langs kanterne. 

Af arter bør nævnes vandranke, der findes udbredt i den vestlige del af området samt grøn 
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kølleguldsmed, damflagermus og odder, der findes udbredt i hele vandløbssystemet sammen 

med laks, der har en stor oprindelig gydebestand tilknyttet Skjern Å med sidetilløb. Blandt 

trækfuglene kan nævnes store antal af rastende svømmeænder og gæs og af ynglefugle kan 

nævnes plettet rørvagtel og blåhals, der begge overvejende er fundet i de vestligste dele af 

området.  
 

Tabel 4.1.1: Udpegningsgrundlaget for H61 og F118. " Naturtyper angivet med * er prioriterede 
(Naturstyrelsen, 2020). 

 

 

Den nationale udbredelse (og kvalitet) af naturtypen vandløb med vandplanter (3260) er ikke 

kortlagt i samme omfang som de øvrige naturtyper, men dækkes af vandområdeplanens 

kontrolovervågning.  
 

Naturtilstanden for de lysåbne naturtyper er god for ca. 2/3 af det samlede kortlagte areal. De 

overordnede trusler mod de lysåbne naturtyper i området er tilgroning i mellemhøj-høj vegetation 

og vedplanter.  

 

Der vurderes at være gode forudsætninger for stabile bestande af bæklampret, grøn 

kølleguldsmed, laks, odder og vandranke, og der vurderes ikke at være de store trusler for disse 

arter i området.  

 

Der vurderes at være gode forudsætninger for lokale ynglebestande af rørdrum, rørhøg, blåhals 

og plettet rørvagtel, selv om sidstnævnte har en ustabil forekomst i området. Der vurderes ikke at 
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være trusler for arternes forekomst i området. For fjordterne og klyde vurderes der at være mindre 

gode forudsætninger for en fortsat lokal forekomst. Den overordnede trussel for disse to arter er 

risikoen for prædation fra landlevende rovdyr samt tilgroning af yngleøer. Der vurderes at være 

gode forudsætninger for forekomster af rastende og fouragerende trækfugle som skestork, 

sangsvane, kortnæbbet gås, blisgås, bramgås, krikand, skeand og knarand og uden 

nævneværdige trusler for arterne i området. 

 

4.2 Natura 2000 område nr. 69 - udpegningsgrundlag 

I det følgende gives en beskrivelse af habitatområde H62 og fuglebeskyttelsesområde F43, 

baseret på Miljøstyrelsens basisanalyse til Natura 2000 plan for Natura 2000 område N 69 

(Miljøstyrelsen, 2020). Den geografiske udstrækning af området fremgår af Figur 4.2.1. 
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Figur 4.2.1: Kortet viser Natura 2000-områdets afgrænsning. Natura 2000-område N69 Ringkøbing Fjord og 

Nymindestrømmen består af habitatområde H62 (vandret grøn skravering) og fuglebeskyttelsesområde F43 

(lodret orange skravering) begge med samme navn. 
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Natura 2000-område nr. N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen har et samlet areal på 

28.185 ha, hvoraf de 21.543 ha er selve Ringkøbing Fjord og 272 ha er vandflade i de store søer. 

Området er afgrænset som vist på kortet. Natura 2000-området er udpeget som habitatområde nr. 

H62 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen og fuglebeskyttelsesområde nr. F43 Ringkøbing 

Fjord. Ca. 1/5 af landarealet er statsejet og resten er privat.  

 

Den del af fuglebeskyttelsesområdet, der hidtil har omfattet de nedre dele af Skjern Ådal omkring 

Hestholm Sø er overført til det nyoprettede fuglebeskyttelsesområde 118 - Skjern Å.  

Området ligger i Ringkøbing-Skjern og Varde Kommune og inden for vandområdedistrikt Jylland 

og Fyn.  

 

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte de store forekomster af vandfugle 

som svaner, ænder, gæs og vadefugle, der yngler og raster ved og omkring Ringkøbing Fjord. 

Området rummer desuden over 15% af det samlede areal af naturtyperne hvid klit og havtornklit 

samt over 5% af det samlede areal af naturtyperne strandeng, forklit, grå/grøn klit og rigkær 

indenfor Natura 2000-områderne i den atlantiske biogeografiske region. Som et af de eneste 

steder i landet er naturtypen flodmunding på dette områdes udpegningsgrundlag.  

 

Ringkøbing Fjord rummer ca. 63 % af den marine naturtype kystlagune og strandsøer inden for 

Natura 2000-områderne i den marine atlantiske region. Fjorden er en stor lavvandet 

brakvandsfjord omgivet af bl.a. store strandengsarealer, især ved Værnengene og Tipperne, der 

danner en halvø ud i den sydlige ende af fjorden. Her er landskabet fladt med talrige småsøer og 

enge, der er gennemskåret af loer og enkelte grøfter. På engene findes et af landets sidste faste 

ynglepladser for alm. ryle, brushane og stor kobbersneppe. I den østlige del af Ringkøbing Fjord 

ligger øen Klægbanken, der overvejende er bevokset med højt tagrør. I fjordens sydøst hjørne har 

Skjern Å sit udløbsdelta. Her findes bl.a. planten vandranke. Udløbet fra Skjern å har direkte 

sammenhæng med det naboliggende N2000 område - Skjern Å, hvor Skjernå laksen gyder. Ud 

for å-deltaet ligger øen Høje Sande, hvor skestork har ynglet gennem en årrække. Fjorden har 

forbindelse til Vesterhavet gennem slusen ved Hvide Sande. Slusen var oprindeligt alene en 

afvandingssluse. Slusepraksis har stor indflydelse på saltholdigheden af fjordvandet og 

vandstanden i fjorden og på engene. I vinterhalvåret er saltholdigheden typisk meget lav grundet 

stor ferskvandstilførsel fra Skjern Å. Ud over naturtypen lagune er specielt strandengene 

afhængige af saltvandspåvirkning og høj vandstand. Strandengenes udbredelse og tilstand er 

derfor afhængig af slusepraksis. Flere fuglearter, herunder især ynglefugle som brushane og 

engryle stiller specifikke krav til lav salinitet og høj vandstand på engarealerne. I området raster 

tusindvis af vandfugle herunder periodisk mere end 3000 knopsvaner og store tal af hvinand, 

mørkbuget knortegås, blishøne, hvidklire og lille kobbersneppe. Hvert vinterhalvår ses også 

rastende rovfugle som havørn og vandrefalk.  
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Tabel 4.2.1: Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i 

parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * 

angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der 

er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T). 

 

Naturtilstanden for de lysåbne naturtyper er god-høj ca. halvdelen af det samlede kortlagte areal 

og moderat-ringe på den anden halvdel. Det er især tilstanden på de store arealer med 

tagrørsbevokset strandeng (strandrørsump), der trækker naturtilstanden ned samlet set.  

De overordnede trusler mod de lysåbne naturtyper i området er tilgroning i høj vegetation, 

vedplanter og invasive arter (især rynket rose).  
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Der vurderes at være gode forudsætninger for stabile bestande af laks, odder og vandranke, og 

der vurderes ikke at være de store trusler for disse arter i området.  

 

Blandt trækfuglene bør nævnes en lang række vandfugle, herunder mængder af rastende svaner, 

store antal af rastende gæs, som kortnæbbet gås og bramgås. mange ænder som gravand, 

spidsand, pibeand og krikand og vadefugle som fx. hvidklire. Hvert vinterhalvår og i træktiden ses 

hyppigt rastende rovfugle som havørn og vandrefalk i området. Af ynglefugle bør fremhæves en af 

landets største kolonier af ynglende skestork, en af landets største og sidste bestande af alm. 

ryle, brushane og stor kobbersneppe samt en stor bestand af rørskovstilknyttede arter som 

rørdrum og rørhøg og til dels blåhals.  

 

Der vurderes at være gode forudsætninger for lokale ynglebestande af skestork, rørdrum, rørhøg, 

klyde, alm. ryle, brushane, stor kobbersneppe, havterne, plettet rørvagtel, rødrygget tornskade og 

blåhals, selv om flere af arterne har ustabile forekomster i området. For fjordterne og splitterne 

vurderes der at være mindre gode forudsætninger for en fortsat lokal forekomst.  

 

Den helt overordnede trussel mod ynglefuglene er risikoen for prædation fra landlevende rovdyr 

og for fjord- og splitterne er det tilgroning af de tidligere yngleøer der udgør det største problem.  

Der vurderes at være gode forudsætninger for forekomster af rastende og fouragerende trækfugle 

som skarv, knopsvane, pibesvane, sangsvane, kortnæbbet gås, bramgås, mørkbuget knortegås, 

gravand, krikand, skeand, spidsand, pibeand, knarand, stor skallesluger, hvinand, klyde, lille 

kobbersneppe, hvidklire, pomeransfugl, hjejle, vandrefalk, blå kærhøg og havørn.  

 

De eneste trusler for trækfuglene er den forringede vandkvalitet i Ringkøbing Fjord, der kan 

påvirke fødegrundlaget for knopsvane, pibesvane, sangsvane, mørkbuget knortegås, pibeand, 

spidsand, stor skallesluger, hvinand og blishøne. 
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5. Vandområdeplanerne 

 

Bevaringsstatus for de marine naturtyper i Natura 2000 områder afhænger i høj grad af tilførslen 

af næringsstoffer, herunder fosfor og især kvælstof. Det fremgår af gældende Natura 2000-plan, 

at  

 

indsats til bedring af vandkvaliteten i overflade- og grundvand gennemføres som led i 

Vandplanlægningen. 

 

Det fremgår endvidere af vejledning til habitatbekendtgørelsen (Miljøstyrelsen, 2020): 

 

Særligt for de målsatte overfladevandområder gælder, at indebærer påvirkningen ikke en 

forringelse af de målsatte overfladevandområders tilstand, er der en god formodning for, at 

påvirkningen heller ikke indebærer en væsentlig påvirkning af det eller de relevante Natura 2000-

områder. Der skal dog under alle omstændigheder foretages en selvstændig, konkret 

væsentligheds- og eventuelt også en konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsen. 

 

Ringkøbing Fjord er i Vandområdeplan 2015-2021 udpeget som en såkaldt slusefjord, dvs. et 

marint område, der kan karakterises som stærkt modificeret og ikke kan opnå god økologisk 

tilstand på grund af slusens betydelige indvirkninger på vandskiftet og saltholdigheden i fjorden. 

Ringkøbing Fjord har derfor målsætning godt økologisk potentiale. Det samlede potentiale baseret 

på 3 økologiske kvalitetselementer (klorofyl, ålegræs og bundfauna) er ringe økologisk potentiale, 

idet det laveste potentiale for disse kvalitetselementer definerer det samlede potentiale. I dette 

tilfælde er det ålegræs, som har ringe økologisk potentiale. Med ringe økologisk potentiale er 

målsætningen i Vandområdeplan 2015-2021 ikke opfyldt.  

 

Den primære årsag er for stor tilførsel af kvælstof, hvorfor der er opstillet et indsatsprogram til 

reduktion af tilførslen af kvælstof fra afstrømningsoplandet til Ringkøbing Fjord.  
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Figur 5.1.1: Vandløbstypologi og økologisk tilstand i Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. 

 

 

 

Tabel 5.1.1: Oversigt over typologi, målsætning og tilstand for Ringkøbing Fjord i Vandområdeplan 2015-

2021 (VOP) 

 

Ringkøbing Fjord  Strækning ved udledningspunkt 

ID, areal og typologi 132; 284 km2; Slusefjord 

Målsætning VOP 2015-2021  Godt økologisk potentiale 

Samlet tilstand basisanalyse til VOP 2015-2021 Ringe økologisk potentiale 

Tilstand for klorofyl Moderat økologisk potentiale 

Tilstand for ålegræs Ringe økologisk potentiale 

Tilstand for bundfauna Maksimalt økologisk potentiale 

Tilstand for nationale forurenende stoffer Ukendt 

Kemisk tilstand God kemisk tilstand 

 

Skjern Å er Vandområdeplan 2015-2021 karakteriseret som et stort og naturligt vandløb (RW3) og 

er opdelt i særskilte strækninger, der alle har målsætningen god økologisk tilstand, Tabel 5.1.2. 

De relevante strækninger i forhold til nuværende og fremtidig udledning af spildevand fra Tarm 

Renseanlæg er strækningen med det fremtidige udledningspunkt, der er markeret på Figur 5.1.2 

og strækningen nedstrøms Tarm Bybæk, som i dag er primær recipient for renset spildevand fra 

Tarm Renseanlæg. Førstnævnte strækning har i dag god økologisk tilstand, idet der jf. 

basisanalysen til Vandområdeplan 2021-2027 er høj økologisk tilstand for kvalitetselementet 

bentiske invertebrater (DVFI) og god økologisk tilstand for makrofytter mens fisk er ukendt.  
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På strækningen nedstrøms Tarm Bybæk er der samme økologiske tilstand for bentiske 

invertebrater og makrofytter, men samlet set er der moderat økologisk tilstand, fordi der her er en 

vurdering af tilstanden for fisk svarende til moderat økologisk tilstand. Målsætningen er således 

ikke opfyldt for Skjern Å på strækningen fra Tarm Bybæk og til udløbet i Ringkøbing Fjord. Der er 

ikke i vandområdeplanen angivet en begrundelse for den moderate tilstand for fisk, men da der er 

høj økologisk tilstand for bentiske invertebrater kan det ikke tilskrives en udledning af spildevand 

fra Tarm Bybæk, selvom dette vandløb har ringe økologisk tilstand. Det kan skyldes de fysiske 

forhold i vandløbet og det ringe fald på denne strækning, som gør det mindre egnet som gyde- og 

opvækstområde for laksefisk.  

 

I den gældende Vandområdeplan 2015-2021 er der ingen indsatsprogram for den relevante del af 

Skjern Å, således heller ikke for udledninger af spildevand.  

 

 

 
 

Figur 5.1.2: Økologisk tilstand i målsatte vandløb i og omkring Skjern Å. Det fremtidige udledningspunkt er 

markeret med rød cirkel. 
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Tabel 5.1.2: Oversigt over typologi, målsætning og tilstand for Skjern Å i Vandområdeplan 2015-2021 (VOP) 

Skjern Å  Strækning ved 
udledningspunkt 

Strækning nedstrøms Tarm 
Bybæk 

ID, strækning og 

vandløbstype 

o10543c_c; 6,4 km; RW3 o10543c_b; 4,8 km; RW3 

Målsætning VOP 2015-2021  God økologisk tilstand God økologisk tilstand 

Samlet tilstand basisanalyse 
til VOP 2021-2027 

God økologisk tilstand Moderat økologisk tilstand 

Tilstand for bentiske 
invertebrater 

Høj økologisk tilstand Høj økologisk tilstand 

Tilstand for makrofytter God økologisk tilstand God økologisk tilstand 

Tilstand for fisk Ukendt Moderat økologisk tilstand 

Tilstand for nationale 
forurenende stoffer 

Ukendt Ukendt 

Kemisk tilstand Ukendt Ukendt 
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6. Potentielle påvirkninger af Natura 2000 områder 

I dette afsnit gennemgås den påvirkning, som projektet vurderes potentielt at kunne bevirke på 

Natura 2000-områdernes arter og naturtyper. Ifølge Habitatbekendtgørelsen, skal myndigheden i 

sin administration af lovgivningen tage udgangspunkt i målsætningen for det enkelte Natura 2000-

område, vurdere det ønskede tiltag i forhold til dette og dermed sikre en grundlæggende 

beskyttelse af udpegningsgrundlagets arter og naturtyper. En vurdering vil derfor tage 

udgangspunkt i den konkrete målsætning og den forventede påvirkning af udpegningsgrundlaget. 

Det betyder i den aktuelle sag, at alle forventelige påvirkninger søges gennemgået i forhold til det 

samlede projekt, herunder ændringer i udledninger fra renseanlæg til marine og ferske recipienter 

og naturtyper. Som tidligere nævnt er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere 

linjeføringer af nye spildevandsledninger, da disse ikke er fastlagt endnu. I de fleste vil man kunne 

undgå en væsentlig påvirkning i anlægsfasen ved krydsning af Natura 2000 områder ved styret 

underboring fremfor gravning og et beredskab ved utilsigtede sjældne hændelser som blow out af 

boremudder til vandløb i forbindelse med krydsning (styret underboring) af disse.  

 

Arter og naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 område N68 og N69 fremgår 

af Figur 6.1.1. Af særlig relevans er de marine naturtyper lagune (1150), som omfatter store del af 

Ringkøbing Fjord samt flodmunding (1130). Flodmunding fra større åer er indskæringer i kysten 

eller bunden af fjorde evt. med aflejringer i form af delta (Skjern Å). Lagune er mere eller mindre 

salte brakvandssøer afsnøret fra havet, og udgør en overgangszone mellem de indenlandske 

ferske vande og kysthabitaterne. Skjern Å er udpeget som naturtypen vandløb (3260) med 

vandplanter. Blandt arterne er det især vandplanten vandranke, som er relevant, selvom den mest 

forekommer i grøfter, småsøer og sidevandløb til Skjern Å. I Skjern nedstrøms udledningspunktet 

findes desuden bæklampret, flodlampret, havlampret, laks samt grøn kølleguldsmed og odder. 

 

Figur 6.1.1: Udpegede naturtyper og arter i Natura 2000 område N68 og N69. 

I 
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Tabel 6.1.1: Relevante naturtyper og arter i væsentlighedsvurderingen. 

Naturtype Potentiel påvirkning Påvirkningsperiode 

Lagune (1150)  Ændret udledning af 
næringsstoffer og organisk stof 

Driftsfase 

Flodmunding (1130)  Ændret udledning af 
næringsstoffer og organisk stof 

Driftsfase 

Vandløb (3260) Ændret udledning af 
næringsstoffer og organisk stof 

Driftsfase 

Vandranke (1831) Forringet sigtdybde Driftsfase 

Bæklampret (1096) Temperatur og ilt Driftsfase 

Flodlampret (1099) Temperatur og ilt Driftsfase 

Havlampret (1095) Temperatur og ilt  Driftsfase 

Laks (1106) Temperatur og ilt Driftsfase 

Grøn kølleguldsmed (1037) Temperatur og ilt Driftsfase 

Odder (1355) Fødegrundlag og forstyrrrelse Anlægs- og driftsfase 

 

I fuglebeskyttelsesområderne er de arter, som er afhængige af en god vandkvalitet i Ringkøbing 

Fjord relevante. En eventuelt forringet vandkvalitet i Ringkøbing Fjord som følge af udledning af 

flere næringsstoffer til fjorden kan påvirke fødegrundlaget for knopsvane, pibesvane, sangsvane, 

mørkbuget knortegås, pibeand, spidsand, stor skallesluger, hvinand og blishøne. De øvrige arter 

på udpegningsgrundlaget i F118 og F43 vurderes ikke at kunne påvirkes af en udledning af renset 

spildevand. Derfor baseres væsentlighedsvurderingen, i forhold til de relevante førnævnte 

fuglearter, på den samlede vurdering i forhold til tilførsel af næringsstoffer til naturtyperne 

flodmunding og lagune i Ringkøbing Fjord og betydningen heraf for vandkvaliteten. 
 
 

6.1 Påvirkning af habitatnaturtyper og arter i N69 

De marine naturtyper i Ringkøbing Fjord lagune og flodmunding kan potentielt blive påvirket af 

næringsstofferne kvælstof og fosfor samt organisk stof. I en vurdering af påvirkningen af 

Ringkøbing Fjord skal den samlede udledning fra renseanlæg til fjorden samt de lokale 

påvirkninger i eller ind i habitatområdet inddrages. Ringkøbing Skjern Forsyning har udregnet 

nogle fremtidige udledninger af spildevandsrensningen baseret på rensegraden af spildevandet 

på Tarm Renseanlæg, når centraliseringen har fundet sted. Ved at centralisere 

spildevandsrensningen på Tarm Renseanlæg vil der opnås en forbedret rensegrad af 

spildevandet samlet set, da et udbygget renseanlæg vil have en større renseeffektivitet end de 

nedlagte renseanlæg, ligesom der vil ske en reduktion af overløb af spildevand fra kloaknettet. I 

Tabel 6.1.2 er der opstillet en massebalance for den nuværende (gennemsnit 2016-2020) og 

fremtidige udledning af kvælstof, fosfor og organisk stof til Ringkøbing Fjord under de nuværende 

forhold) og under de planlagte forhold, når de øvrige renseanlæg er nedlagt og 

spildevandsrensningen er centraliseret på Tarm Renseanlæg. Den største ændring er, at der ikke 

længere vil være en udledning af renset spildevand fra renseanlæg direkte til Ringkøbing Fjord, 

men at hele udledningen vil være centreret omkring udløbet af Skjern Å.   

 

I forhold til mulig påvirkning af Ringkøbing Fjord fra renseanlæg er middelværdier for årlige 

tilførsler (ton/år) de relevante værdier at bruge. Der er valgt et gennemsnit over 5 år som i 

Vandområdeplanerne for at tage højde for år til år variation. Renseanlæg, der er er nedlagt i 2018 
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er ikke regnet med, da spildevandet herfra er blevet overført til rensning på andre renseanlæg, jf. 

Tabel 2.1.1. Renseanlæg, der er nedlagt i 2020 er taget med, da de har haft udledning i stort set 

hele perioden. Samlet set giver det et realistisk bud på en gennemsnitlig årsudledning fra 

renseanlæggene. Statusopgørelsen for overløb af spildevand fra kloaknettet er baseret på 

seneste beregninger fra 2018, mens de fremtidige udledninger er baseret på den forventede 

udledning efter separatkloakering og andre metoder til begrænsning af overløb af dårligt 

renset/urenset spildevand med Ringkøbing Fjord som slutrecipient. 

 

Tabel 6.1.2: Udledning af vand, organisk stof (COD og BI5), kvælstof (N) og fosfor (P) fra renseanlæg under 

de nuværende (status) og fremtidige forhold efter centralisering af spildevandsrensning på Tarm renseanlæg 

og indsatser overfor overløb af spildevand (data fra Ringkøbing Skjern Forsyning).  

 

Renseanlæg 

Vand,  

m3/år 

COD, 

kg/år 

BI5, 

kg/år 

Total-N, kg 

N/år 

Total-P, kg 

P/år 

Ringkøbing  1.994.902 51.317 5.196 7.032 667 

Hvide Sande 629.880 18.762 1.718 1.666 327 

Lem 571.684 11.702 1.504 1.588 163 

Tim 210.195 4.450 463 598 63 

Stadil 191.077 5.831 540 1.141 83 

Hover 95.266 2.133 319 624 46 

Tarm 2.392.906 119.696 11.752 6.381 566 

Hemmet 364.091 12.223 1.256 1.104 169 

Hoven 33.802 3.212 240 388 61 

Videbæk 900.273 24.020 3.699 2.922 681 

Spjald  486.759 8.585 996 1.037 225 

Grønbjerg 221.270 4.011 485 572 105 

Status udledning (gns. 2016-
2020) 8.092.105 265.942 28.168 25.053 3.156 

Fremtidig udledning Tarm RA 7.100.345 248.512 26.981 17.751 1.420 

Ændret udledning  991.760 17.430 1.187 7.302 1.736 

            

Status udledning overløb 
(2018 data) 

313.182 50.109 7.830 3.128 625 

Fremtidig udledning overløb 
(2027) 

248.240 39.718 6.206 2.479 592 

Ændring overløb 64.942 10.391 1.624 649 33 

            

Samlet udledning status 8.405.287 316.051 35.998 28.181 3.781 

Samlet udledning fremtidig 7.348.585 288.230 33.187 20.230 2.012 

Reduktion renseanlæg + 
overløb 1.056.702 27.821 2.811 7.951 1.769 

 

Udledningen af kvælstof og fosfor til Ringkøbing Fjord fra renseanlæg vil samlet set falde med 

7.302 kg N/år og 1.736 kg P/år ved centralisering af spildevandsrensning på Tarm renseanlæg. 

Endvidere vil udledningen af organisk stof falde med 17.430 kg COD/år. Også udledningerne fra 

overløb vil falde, så den samlede reduktion kan opgøres til 7.951 kg N/år, 1.769 kg P/år og 27.821 

kg COD/år svarende til henholdsvis ca. 28%, 47% og 9 % i forhold til status. Der er således tale 
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om en væsentlig reduktion af tilførslen af især kvælstof og fosfor til Ringkøbing Fjord (område 

132) fra spildevand.  

 

I Vandområdeplan 2015-2021 for Jylland Fyn er der foretaget en opgørelse af tilførslen af 

kvælstof til vandområde 132 (Ringkøbing Fjord). Den årlige tilførsel af kvælstof (baseline 2021) er 

opgjort til 4058,5 ton N/år. Med en målbelastning på 2636,3 ton N/år er indsatsbehovet fastsat til 

1422.2 ton N/år. Langt hovedparten af kvælstoftilførslen sker fra det det åbne land, og derfor er 

indsatsprogrammet overvejende baseret på tiltag overfor landbrugets tab af kvælstof. Der er 

indregnet en forventet effekt på 1,7 ton N/år fra spildevand frem til 2021. En reduktion på 7,95 ton 

N/år opfylder således indsatsmålet for spildevand, men reduktionen dækker kun ca. 0,6 % af 

indsatsbehovet og har dermed en lille, men dog positiv betydning for den økologiske tilstand i 

Ringkøbing Fjord.  

 

Der er ingen opgørelse af tilførslen af fosfor til Ringkøbing Fjord i Vandområdeplan 2015-2021, da 

miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord hovedsagelig reguleres af tilførslen af kvælstof. Af samme 

grund er der ingen indsatsprogram for tilførslen af fosfor. Men da fosfor i perioder kan være 

begrænsende for væksten af planktonalger i Ringkøbing Fjord, vil en reduktion af tilførslen have 

en lille men positiv betydning for den økologiske tilstand i fjorden som helhed.  

 

En reduktion i tilførslen af organisk stof vurderes ikke at have nogen betydning for vandkvaliteten, 

da produktionen af organisk stof fra alger og planter er langt større end fra renset spildevand.   
 

Fremover vil der ikke være nogen direkte udledning af renset spildevand til Ringkøbing Fjord, men 

udledningen centreres via Skjern Å i den sydlige del af fjorden. I dag udleder Videbæk 

renseanlæg og Tarm Renseanlæg spildevand til Skjern Å. Ved nedlæggelse af Videbæk 

renseanlæg og centralisering på Tarm renseanlæg vil der ske en forøgelse af udledningen af 

kvælstof og fosfor til Skjern Å og nedstrøms til den sydlige del af Ringkøbing Fjord på 8.448 kg 

N/år og 173 kg P/år, Tabel 6.1.3.   

 

Tabel 6.1.3: Status udledning og fremtidig udledning af vand, organisk stof og næringsstoffer til Skjern Å. 

Renseanlæg 
Vand, 
m3/år 

COD, 
kg/år 

BI5, 
kg/år 

Total-N, kg 
N/år 

Total-P, kg 
P/år 

Videbæk status 900.273 24.020 3.699 2.922 681 

Tarm status 2.392.906 119.696 1.1752 6.381 566 

Tarm fremtidig 7.100.345 248.512 26.981 1.7751 1.420 

Forøgelse 3.807.166 104.796 11.530 8.448 173 

Skjern Å stoftransport 
2008-2010       2.035.000 52.217 

% forøgelse i udledning  
via Skjern Å       0,42 % 0,33 % 

 

Det ses af Figur 6.1.1 og 6.1.2, at koncentrationen af kvælstof (årsgennemsnit) i Skjern Å ved 

Gjaldbæk Bro har været relativt stabil siden 2008. Derfor er der anvendt de seneste opgørelser af 

stoftransport i Skjern Å på Danmarks Miljøportal (2008-2010) til en vurdering af den procentuelle 

forøgelse af stoftransporten i Skjern Å.  
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Figur 6.1.1: Koncentrationen af total-N i Skjern Å i perioden 1989-2021. 

 

 

Figur 6.1.2: Koncentrationen af total-P i Skjern Å i perioden 1989-2021. 

 

Det ses af Tabel 6.1.3, at forøgelsen ved centralisering på Tarm Renseanlæg svarer til ca. 0,42 % 

for kvælstof og 0,33 % for fosfor i forholdl til den aktuelle tilførsel fra Skjern Å til Ringkøbing Fjord. 

En betydelig andel af kvælstof og fosfor omsættes i naturtypen flodmunding, som naturligt er 

lavvandet og næringsrig, inden udløbet i naturtypen lagune (selve Ringkøbing Fjord).  
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I VVM-redegørelsen for Arla (Naturstyrelsen, 2013) er der oplysninger om N og P koncentrationer 

på station RKS1 (nordlige del af fjorden) og station RKS10 (sydlige del af fjorden). Der er kun 

sammenfaldende data for perioden 2004-2009, idet station RKS10 er nedlagt, og der måles nu 

kun i den nordlige del af fjorden. Der er meget lille forskel på de to stationer, hvilket vidner om en 

god opblanding af vandmasserne og dermed også af næringsstofferne i fjorden. Der er dog 

tendens til lidt højere koncentrationer i den nordlige del end den sydlige del, Figur 6.1.3. 

 

 

Figur 6.1.3: Vandkemiske forhold (total-N og total-P) som årsgennemsnit på station RKS1 og RKS10. 

 

Den gode opblanding af vandmasserne i fjorden på grund af vind og strøm og de lavvandede 

forhold bekræftes af en videnskabelig artikel om fjorden, hvor denne karakteriseres som meget 

homogent opblandet det meste af året (Nielsen, m.fl., 2004) 

 

Den beregnede lille mertilførsel ud for Skjern Å vil hurtigt blive opblandet og udlignet i fjorden. Den 

beregnede mertilførsel lokalt i Tabel 6.1.3 er således reelt lavere end de beregnede værdier på 

grund af denne opblanding.  

 

Projektforslaget vil ikke medføre højere N og P koncentrationer end i den nordlige del af fjorden 

og vil ikke give anledning til lokal eutrofiering i den sydlige del. Endvidere er mertilførslen fra 

Skjern Å så lav, at det ikke vil kunne måles i hverken Skjern å eller Ringkøbing Fjord, og den 

overskygges helt af andre forhold som vind- og strømretning og ikke mindst slusepraksis ved 

Hvide Sande.  
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Projektet vil derfor ikke medføre en væsentlig påvirkning af de to nævnte marine naturtypers 

økologiske funktionalitet eller medføre forringelser af den økologiske tilstand for de biologiske 

kvalitetselementer. Konsekvenserne vurderes at være mindre end de naturlige udsving, der anses 

for at være normale for naturtyperne og arterne. 

 

Det afgørende er, at projektet som nævnt samlet set vil reducere tilførslen af N og P til fjorden og 

ikke om den relativt lille tilførsel af næringsstoffer fra renseanlæg sker fra det ene eller andet 

område i fjorden.  

 

Det er derfor mest korrekt at vurdere påvirkninger af Ringkøbing Fjord ud fra nettoudledningen af 

næringsstoffer til fjorden som et samlet vandområde. Denne tilgang er i overensstemmelse med 

indsatskrav til vandområdet i Vandområdeplan 2015-2021. Da nettoudledningen af næringsstoffer 

som nævnt falder, vil projektet bidrage til en lavere belastning af Ringkøbing fjord, om end den er 

marginal i forhold til den nuværende og målsatte tilførsel.  

 

Konklusionen er således, at ændringerne i udledningspunkterne samlet set ikke vil medføre en 

væsentligt påvirkning af naturtyperne flodmunding og lagune i H28 eller hindre fremtidig 

målopfyldelse i Ringkøbing Fjord i henhold til Vandområdeplanen. 

 

Da projektet ikke vil give anledning til en forringelse af den økologiske tilstand i fjorden eller 

påvirke de marine naturtyper væsentligt, vil der heller ikke være en væsentlig påvirkning af fugle 

på udpegningsgrundlaget i F43, idet fødegrundlaget og den økologiske funktionalitet for fuglene 

vil være uændret.  

 

6.2 Påvirkning af habitatnaturtyper og arter i N68 

Den eneste relevante naturtype i N68 er vandløb (3260).  

 

Naturtypen omfatter vandløb med flydende eller neddykket vegetation af karplanter, mosser eller 

kransnålalger. Karakteristiske arter er alle arter af tusindblad, vandstjerne, vandaks og vandkrans, 

samt hårfliget vandranunkel, strandvandranunkel, storblomstret vandranunkel, almindelig 

vandranunkel, pensel-/flod-vandranunkel, almindelig kildemos og sideskærm. 

 

Øvrige arter, der indikerer naturtypen, er fx båndbladsformer af brudelys, pilblad, sødgræs eller 

pindsvineknop og mosserne Hygrohypnum luridum, Rhynchostegium riparioides, Scapania 

undulata og Leptodichtyum riparium. 

 

Vandløb med vandplanter er i optimal tilstand bl.a. karakteriseret af mange arter af vandaks.  

 

Den seneste basisanalyse af Natura 2000 plan 2022-2027 (Miljøstyrelsen, 2020) beskriver 

næsten intet om vandløbsnaturen, og slet intet om trusler.  

 

På nationalt plan er det tidligere vurderet, at naturtypen generelt har en dårlig bevaringstilstand, 

da bevaringsprognosen er moderat ugunstig for vandløb med vandplanter. Begrundelsen er, at 

vandløbene mange steder vedligeholdes for hårdt, der er for stor sandvandring og fysiske 

spærringer og vandløbene er regulerede (Søndergaard et al. 2013). De vigtigste trusler mod 

naturtypen var dengang eutrofiering og ændrede hydrologiske forhold, morfologisk forarmning, 
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herunder fragmentering af vandløbsøkosystemet og forstyrrelser i form af grødeskæring og 

opgravninger.  

 

I basisanalysen til Natura 2000 planer 2022-2027 forholder Miljøstyrelsen sig ikke til tilstanden for 

områdets vandløbsnatur, men henviser til at miljøtilstanden, herunder tilstanden af 

kvalitetselementet makrofytter (vandplanter, grøde), er beskrevet i Vandområdeplanen. I medfør 

af denne henvisning må det antages, at den tilstandsvurdering, der fremgår af seneste vurdering 

af den økologiske tilstand for kvalitetselementet makrofytter ligeledes er gældende for tilstanden 

af vandløb med vandplanter. Som tidligere nævnt er der god økologisk tilstand for 

kvalitetselementet makrofytter i Skjern Å, og derfor må der også vurderes at være gunstig 

bevaringsstatus for naturtypen med hensyn til vandplanter. Endvidere vurderes der ifølge 

basisanalysen til Natura 2000 plan 2022-2027 at være gode forudsætninger for stabile bestande 

af udpegede vandløbsarter som laks, odder og vandplanten vandranke, og der vurderes ikke at 

være de store trusler for disse arter i området. 

 

Forhold som temperatur, ilt, pH, NH4-N, organisk stof (udtrykt ved BI5 og COD), suspenderet stof 

(SS) samt jern har indflydelse på vandkvaliteten i vandløb og dermed levevilkårene for dyre- og 

plantelivet. Udledningen af renset spildevand kan potentielt påvirke vandplanter og arter på 

udpegningsgrundlaget i Skjern Å ved at hæve koncentrationerne til niveauer, der kan medføre 

forringelser og dermed ugunstig bevaringsstatus. For vandplanter er det især mængden af 

suspenderet stof (partikler i åvandet, der forringer sigtdybden), alkalinitet og næringsstoffer, og for 

invertebrater (smådyr/vandinsekter) og fisk er det især den mere toksiske påvirkning af f.eks. høje 

niveauer af BI5, der kan medføre dårlige iltforhold, og NH4-N og jern (okker og opløst jern), der 

kan give akutte skader ved høje koncentrationer.  

 

Tabel 6.2.1 viser de forventede fremtidige koncentrationer af udledte stoffer i Skjern Å fra et 

udbygget Tarm renseanlæg, som anvendes i vurderingen. 

 

Tabel 6.2.1: Forventede udledninger af vand, suspenderet stof, organisk stof og næringsstoffer til Skjern Å 

fra et udbygget Tarm renseanlæg. 

 

En potentiel trussel for udbredelsen af vandplanter er vandets turbiditet (klarhed), idet 

vandplanterne er afhængige af lys ved bunden for at kunne spire frem og vokse. Der er en god 

relation mellem suspenderet stof (partikler) i vandet og vandets klarhed. På Danmarks Miljøportal 

foreligger der data for suspenderet stof i Skjern Å. For perioden 2016-2020 er der fundet et 

årsgennemsnit på 7,8 mg/l. Det skal ses i forhold til et forventet årsgennemsnit i udledning fra 

Tarm renseanlæg af suspenderet stof på 5,6 mg/l og et års maksimum der kun ligger lidt over 

Udbygget Tarm 

renseanlæg  

Udløbs

-flow 

Susp. 

stof 

COD BI5 NH4-N Total-

N 

Total-

P  

m³/dg mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Årsgennemsnit      

19.453  
5,6 35 3.8 0.70 2.5 0.2 

Årsmaksimum           

27.200  
8,0 60 6.0 1.8 6 0.6 

Årsminimum           

17.600  
4,0 20 2.0 0.3 1.6 0.1 
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årsgennemsnittet i Skjern Å opstrøms udledningspunktet. Da suspenderet stof ikke har nogen 

akut skadevirkning og der samtidig sker en stor fortynding af spildevand i Skjern Å vurderes det, 

at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af vandplanter umiddelbart nedstrøms 

udledningspunktet. I hovedparten af tiden vil spildevandet fremstå mere klart end selve åvandet, 

og der vil fortsat være en sigtdybde på ca. 2 meter, der sikrer tilstrækkeligt lys til vandplanternes 

vækst. Der vurderes ikke at være andre mulige trusler for vandplanter fra 

spildevandsudledningen.  

 

Vandkvaliteten er af afgørende betydning for vandløbets egnethed som levested for de udpegede 

3 arter af lampret, laks samt grøn kølleguldsmed i N68. Som udgangspunkt vurderes faunaklasse 

5 (DVFI) som god økologisk tilstand for kvalitetselementet fisk og bentiske invertebrater. Ændrede 

iltforhold umiddelbart nedstrøms udledningspunktet kan potentielt bevirke en negativ påvirkning af 

arterne, ligesom ændrede substratforhold kan påvirke disse lokalt. Derfor er det væsentligt, at der 

ved udbygning af Tarm renseanlæg og nyt udledningspunkt, at der ikke forekommer påvirkninger, 

der forringer iltforhold og substratkvalitet i projektområdet i en grad, der kan skade arterne og 

dermed skade Natura 2000-områdets integritet. 

 

En tilgang til vurderingen af påvirkningen med spildevand baseres hovedsagelig på en 

vandkemiske/vandfysiske kvalitetselementer, idet projektet ikke vil medføre væsentlige ændringer 

af f.eks. bundforhold (levesteder) og fødetilgængelighed. Vurderingen vil også gælde invertebrater 

i Skjern Åidet de vejledende kvalitetskriterier er baseret på DVFI (Dansk VandløbsFauna Index), 

der anvendes som kvalitetselement i Vandområdeplan 2015-2021 for invertebrater i danske 

vandløb. 

 

Tabel 6.2.2: Vejledende kravværdier af vandkemiske- og -fysiske parametre i vandløbsvand (Vandplan 2009-

2015).  
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Det skal her bemærkes, at disse kravværdier ikke anvendes i Vandområdeplan 2015-2021, da det 

har vist sig vanskeligt at fastsætte grænseværdier for fysisk-kemiske støtteparametre i danske 

vandløb (Kallestrup m.fl., 2019). Det har kun været muligt at fastsætte grænseværdier for BI5 for 

henholdsvis fisk og smådyr. Konklusionen fra rapporten fremgår af nedenstående tekstboks. 
 

 

Det har kun været muligt at fastsætte grænseværdier for én støtteparameter (BI5) for hhv. fisk 

og smådyr. For planter kan der i teorien fastsættes grænseværdier for Alkalinitet, dette 

frarådes dog i praksis, da Alkalinitet ikke er en regulerbar parameter. Da algeindekset ikke er 

interkalibreret endnu, er det ikke muligt at fastsætte grænseværdier for nogen af 

støtteparametre. Det lave antal støtteparametre, der kan fastsættes grænseværdier for, 

skyldes hovedsageligt, at resultaterne af de bagvedliggende analyser er for usikre grundet 

data med stor spredning og mangler. 

 

Det vurderes samlet set, at brugen af fysisk-kemiske støtteparametre som understøttelse 

af de biologiske kvalitetselementer i danske vandløb ikke vil styrke tilstandsvurderingen. På 

baggrund af nærværende undersøgelser kan det derfor ikke anbefales at benytte fysisk-

kemiske parametre til støtte for tilstandsvurdering af danske vandløb. Det kan heller ikke 

angives, om grænseværdierne er maksimale værdier, der ikke må overskrides. En given 

station kan således godt opnå god økologisk tilstand, selvom koncentrationen af en 

støtteparameter ligger over den beregnede grænseværdi for god tilstand. Grænseværdierne 

kan altså betragtes som et pejlemærke for, at hvis støtteparameterens koncentration er under 

grænseværdien, er der større sandsynlighed for én tilstand, end hvis støtteparameterens 

koncentration ligger over grænseværdien, hvor der vil være større sandsynlighed for en anden 

tilstand (DCE, 2019). 

 



 

 

Projektnummer: 1322100153  

Dokument ID: Natura 2000 væsentlighedsvurdering  

Version: 0.2 34/39 
 

 

Årsmiddel og maksimum koncentrationer i udledninger jf. Tabel 6.2.1 lægges til grund for en 

vurdering af en worst case situation, hvor et nyt renseanlæg udleder i en situation med 

medianminimumvandføring i Skjern Å. Det vil sige en situation, hvor den potentielle påvirkning af 

Skjern Å som recipient er størst på grund af den laveste fortynding af renset spildevand. Disse 

data og de anvendte baggrundsniveauer i Skjern Å for BI5 og NH4-N anvendes til en beregning af 

koncentrationen nedstrøms udledningspunktet efter fortynding, og der sammenlignes med de 

vejledende krav til vandkvalitet (baseret på Fiskevandsdirektivet) på1,8 mg BI5/l og 1,0 mg NH4-

N/l.  

 

Koncentrationen af NH4-N i Skjern Å (ved Lønborg Bro) har været stabil lav i de senere år og 

formentlig også væsentlig lavere end i tidligere årtier, bl.a. på grund af forbedret 

spildevandsrensning. Med et niveau på typisk 0,03 mg N/l (Figur 6.2.1) er en vejledende 

kravværdi for total NHx-N på 1 mg N/l i Tabel 6.2.2 overholdt med stor margin i Skjern Å i dag.  

 

 

Figur 6.2.1: Koncentrationen af NH4-N i Skjern Å i perioden 2005-2020. 

 

Ved udledning af spildevand fra et udbygget Tarm renseanlæg kan der forventes koncentrationer 

af NH4-N på 0,70 mg N/l som årsgennemsnit og 1,8 mg N/l i maksimum situationer og med en 

årsgennemsnitlig udledning af vand (flow) på 225 l/s. Det skal holdes op mod en median minimum 

vandføring på 11.780 l/s i Skjern ved Gjaldbæk Bro og 0,3 mg N/l, Tabel 6.2.3.  

 

Ved fuld opblanding kan der beregnes en resulterende koncentration af NH4-N på 0,04 mg N/l ved 

brug af årsgennemsnit for udledninger og 0,06 mg N/l ved brug af maksimum for udledninger. Det 

er marginal stigning og niveauet er stadig langt under 1 mg N/l.  

 

Tabel 6.2.3: Karakteristiske afstrømninger i Skjern Å ved Gjaldbæk Bro. 
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Karakteristiske 

afstrømninger l/s 

Opland 

(km2) 

Abs. 

min. 

Med. 

min. 

Årsmidd

el 

Med. 

maks. 

Abs. 

maks. 

Skjern Å, Gjaldbæk Bro 1550 6.200 11.780 21.545 57.350 93.000 

 

Baseret på pH- og temperatur- værdier i fynske vandløb anslog Wiberg-Larsen (2015), at andelen 

af ammoniak (fri NH3-N, som er fisketoksisk) højst udgør 2 % af den samlede koncentration af 

Total-NH4-N. Dermed vurderes der heller ikke at være overskridelser af kravværdien på 0,025 

mg/l for fri ammoniak. Det skal dog her nævnes, at en analyse af fysiske og kemiske 

kvalitetselementer til understøttelse af god økologisk tilstand har vist, at det ikke er muligt at 

opstille et egentligt kvalitetskrav for parameteren for danske vandløb (DCE, 2019).  

 

I Skjern ved Gjaldbæk Bro er der målinger af BI5 i frem til 2010 med et niveau på 0,8-1,0 mg BI5/l 

som årsgennemsnit, Figur 6.2.2. Niveauet er formentlig endnu lavere i dag. Der er nyere målinger 

fra Skjern Å ved Lønborg Bro, som viser koncentrationer på 0,8-1,4 mg BI5/l, Figur 6.2.3. Til 

vurderingen anvendes en koncentration på 1,0 mg BI5/l, der vurderes at være repræsentativt for 

Skjern Å omkring udledningspunktet.  

 

Figur 6.2.2: Koncentrationen af BI5 i Skjern Å ved Gjaldbæk Bro i perioden 1989-2010. 
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Figur 6.2.3: Koncentrationen af NH4-N i Skjern Å ved Lønborg Bro i perioden 2005-2020. 

 

Med de nuværende målinger ligger Skjern Å betydeligt under den vejledende kravværdi på 1,8 mg 

BI5/l i Tabel 6.2.2. Den vejledende kravværdi for god økologisk tilstand på 1,8 mg BI5/l er blevet 

bekræftet for større vandløb i DCE´s seneste undersøgelser (Kallestrup m.fl., 2019). 

 

Ved udledning af spildevand fra et udbygget Tarm renseanlæg kan der forventes koncentrationer 

af BI5/l på 3,8 mg Nl som årsgennemsnit og 6,0 mg/l i maksimum situationer og med en 

årsgennemsnitlig udledning af vand (flow) på 225 l/s. Det skal holdes op mod en median minimum 

vandføring på 11.780 l/s i Skjern ved Gjaldbæk Bro og 1,0 mg BI5/l. Ved fuld opblanding kan der 

beregnes en resulterende koncentration af BI5/l på 1,07 mg/l ved brug af årsgennemsnit for 

udledninger og 1,11 mg/l ved brug af maksimum for udledninger. Det er marginal stigning og 

niveauet er stadig pænt under den vejledende grænseværdi på 1,8 mg/l.  

 

Kriterierne for gunstig bevaringsstatus på lokalt plan fastslår, at vandkvaliteten på potentielle 

gydestrækninger bør opfylde kravene om egnethed som gyde- og opvækstområde for laksefisk 

dvs. som udgangspunkt vurderes faunaklasse 5 (DVFI) som minimum for de udpegede tre arter af 

lampretter og laks. Gydeområderne for lampretter og laks findes først og fremmest i sideløb til 

Skjern Å med mindre vanddybde og hastigere strømmende vand og ikke omkring 

udledningspunktet. I Skjern Å er tilstanden for bundlevende invertebrater høj svarende til 

faunaklasse 7, og der forekommer ikke situationer, hvor BI5 ligger over den vejledende 

grænseværdi. Derfor er iltforholdene gode på vandløbsstrækningen for invertebrater som grøn 

kølleguldsmed (larverne lever ved bunden på strækninger med især grusbund) og arterne er ikke 

negativt påvirket af nuværende udledninger af renset spildevand.   

 

Det vurderes derfor, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af naturtypen vandløb og andre 

naturtyper i N68 og heller eller ikke de udpegede arter vandranke, havlampret, flodlampret, 

bæklampret, laks og grøn kølleguldsmed.  
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Da fiskebestanden ikke påvirkes, vil der heller ikke være en påvirkning af odder, som findes med 

en god og stabil bestand langs Skjern Å. I anlægsfasen kan der være en forstyrrelse ved 

nedlægning af en ny spildevandsledning, men forstyrrelsen vil være kortvarig, midlertidig og lokalt 

meget afgrænset, men odder er meget mobil og har et stort revir samt mange andre mulige 

fødesøgningslokaliteter.  

 

Ved tilladelse til etablering af spildevandsledningen skal det sikres, at der ikke sker skade på 

yngle- og rasteområder for odder og andre bilag IV-arter. Odder er både på udpegningsgrundlaget 

for Natura 2000 området og opført på habitatbekendtgørelsens bilag IV.  
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7. Konklusion 

WSP´s samlede vurdering er, at det på baggrund af objektive kriterier kan udelukkes, at 

centralisering af spildevandsrensning på et udbygget Tarm renseanlæg vil påvirke naturtyper og 

arter i Natura 2000 område nr. 68 og 69 eller andre Natura 2000 områder væsentligt. Det er 

således ikke påkrævet at udarbejde en Natura 2000 konsekvensvurdering. Hvis der kommer 

ændringer eller nye oplysninger, som kan have betydning for konklusionen i denne 

væsentlighedsvurdering, skal der foretages en opdatering af væsentlighedsvurderingen, inden 

planen eventuelt kan vedtages og tilladelser til projektet eventuel kan meddeles.  

 

Såfremt ændringer eller nye oplysninger giver anledning til tvivl om, hvorvidt centraliseringen med 

tilhørende anlæg kan påvirke Natura 2000 områder væsentligt skal der udarbejdes en Natura 

2000 konsekvensvurdering.  
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Bilag 7: Oversigt over arealer til pumpestationer og forsinkelsesbassiner 

 

Strukturplan for spildevandsrensning.   RSF 28.04.2022 

Arealer til pumpestationer og udligningsbassiner. 

Som en del af strukturplanen anlægges der pumpestationer og forsinkelsesbassiner på følgende  

lokaliteter. 
 

• Hvide Sande 

• Ringkøbing ved Holstebrovej og Ringkøbing renseanlæg 

• Lem (pumpestation og forsinkelsesbassin er etableret) 

• Videbæk 

• Skjern 

Pumpestationerne skal pumpe spildevand til rensning på Tarm renseanlæg og formålet med 

forsinkelsesbassinerne er, at tilbageholde opspædet spildevand (bladning af regnvand og spildevand) under 

regn og derved reducere overløb til vandløb og fjord. Det tilbageholdte spildevand pumpes til rensning på 

renseanlægget når der er ledig kapacitet.  

De steder hvor der i dag er renseanlæg, anlægges en pumpestation til erstatning for renseanlægget og de 

anlægsdele der tages ud af drift fjernes. Eksisterende tanke anvendes i det omfang de er egnet til det, som 

fremtidige forsinkelsesbassiner suppleret med nye, hvis der er behov for det. Der er på nuværende 

tidspunkt ikke gennemført detailprojektering af anlæggene. 

Renseanlægget i Lem er nedlagt og erstattet af en pumpestation og et forsinkelsesbassin. Der er givet 

nedrivningstilladelse til af fjerne de anlægsdele der er taget ud i drift, og nedrivningen er ved at blive 

udført. 

Ved etablering af pumpestation og forsinkelsesbassin på barmark vil arealbehovet være ca. 150 m2 til 

pumpestation og 300 – 400 m2 pr 1.000 m3 forsinkelsesbassin. De mest synlige dele af en pumpestation vil 

brønddæksler (Ø 2.500 mm) der placeres mellem 0,4 m og 1,0 m over terræn og et tilhørende el-skab. 

Forsinkelsesbassiner vil blive udført af betonelementer og maks. højde over terræn vil være 3,5 meter. 

Bassinerne overdækkes med betondæk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hvide Sande   

Areal Matr.nr. 11ms, Søgård Hgd, Holmsland 

Ejer Hvide Sande Havn 

Gældende for området Lokalplan 79 for Hvide Sande Havn 

Nuværende anvendelse Renseanlæg 

Fremtidig anvendelse Pumpestation og forsinkelsesbassin på 
2.500 m3 

 

 

Hvide Sande renseanlæg. 

Ringkøbing areal ved Holstebrovej. 

Areal Matr.nr. 8a. Nørby, Ringkøbing jorde 

Ejer Privat 

Gældende for området Landzone 

Nuværende anvendelse Landbrug 

Fremtidig anvendelse Pumpestation og forsinkelsesbassin på 
8.700 m3 (pumpestationen er etableret i 
2019/2020) 

 

 

Ringkøbing - areal ved Holstebrovej 

 

 



 

 

Ringkøbing renseanlæg 

Areal Matr.nr. 2ax, Ringkøbing Markjorder 

Ejer Ringkøbing Skjern Forsyning a/s 

Gældende for området Lokalplan Nr. 01.110 

Zonestatus Byzone 

Nuværende anvendelse Renseanlæg 

Fremtidig anvendelse Pumpestation og forsinkelsesbassin. 
(eks.forsinkelsesbassin 1.000 m3) 

 

 
Ringkøbing renseanlæg 

Lem 

Areal Matr.nr. 40cæ, Ø. Lem, Sdr. Lem 

Ejer Ringkøbing Skjern Forsyning a/s 

Gældende for området Spildevandsplan 2019 - 2029 

Zonestatus Landzone 

Nuværende anvendelse Pumpestation og forsinkelsesbassin på 
2.200 m3 

Fremtidig anvendelse Pumpestation og forsinkelsesbassin på 
2.200 m3. 

 

 

Lem tidligere renseanlæg 



 

 

Videbæk 

Areal Matr.nr. 8ev, Videbæk by, Videbæk 

Ejer Ringkøbing Skjern Forsyning a/s 

Gældende for området Lokalplan. 71.1 for Videbæk renseanlæg 

Zonestatus Byzone 

Nuværende anvendelse Renseanlæg 

Fremtidig anvendelse Pumpestation og forsinkelsesbassin på 
1.580 m3 

 

 

Videbæk renseanlæg 

Skjern 

Areal Matr.nr.6k Ånum, Skjern Jorder 

Ejer Privat 

Zonestatus Landzone 

Nuværende anvendelse Landbrugsjord 

Fremtidig anvendelse Et delområde (ca. 2.000 m2) af arealet 
ønskes anvendt til pumpestation og 
forsinkelsesbassin på 2.500 m3 

 

 

Areal ved Adelvej i Skjern. 



Bilag 8: Notat vedr. væsentlighedsvurdering 

 

Væsentlighedsvurderingen er udarbejdet ud fra det foreliggende grundlag, og ud fra de oplysninger der er 

til stede på nuværende tidspunkt i processen. 

Væsentlighedsvurderingen er udarbejdet i september 2021, og der er ikke nye oplysninger i projektet eller 

udpegningsgrundlaget fra N2000-områderne N68 og N69 der gør, at vurderingen anses for ”forældet”. 

I ansøgningsskemaet er der afkrydset både ja og nej til spørgsmålet om hvorvidt projektet kan påvirke et 

internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 

Det skyldes, at væsentlighedsvurderingen tager udgangspunkt i selve den øgede udledning samt ændret 

placering af udledningspunkt i forbindelse med centraliseringen af spildvandrensningen på Tarm 

renseanlæg, og ikke omfatter eventuelle andre forhold (f.eks. linjeføringer af spildevandsledninger). Den 

samlede konklusion i væsentlighedsvurderingen er, at det på baggrund af objektive kriterier kan udelukkes, 

at øget og ændret udledning i forbindelse med centralisering af spildevandsrensning på et udbygget Tarm 

renseanlæg vil påvirke naturtyper og arter i Natura 2000 område nr. 68 og 69 eller andre Natura 2000 

områder væsentligt. Denne konklusion vedrører således kun den ændrede udledning (omfang og 

placering). Dette forhold gør at der er afkrydset ”nej” i ansøgningsskemaet på spørgsmålet om hvorvidt 

projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 

Det samlede projekt omfatter også etablering af et sammenhængende ledningstracé på tværs af hele 

kommunen. Disse forhold er imidlertid ikke en del af væsentlighedsvurderingen, og da det derfor på 

nuværende tidspunkt ikke kan afvises, at ledningstracéet kan påvirke et internationalt 

naturbeskyttelsesområde væsentligt vil projektet skulle gennemgå en habitatkonsekvensvurdering 

(alternativt skal der som minimum også laves en væsentlighedsvurdering på selve ledningstracéet også). 

Derfor er der også krydset ”ja” i ansøgningsskemaet på spørgsmålet om hvorvidt projektet kan påvirke et 

internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 
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