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Afsnit: Tekst i sagsfremstilling: Bemærkninger fra RSF:

Overskrift Anmodning om igangsættelse af 

plangrundlag for et fælles 

renseanlæg i Tarm for hele 

Ringkøbing-Skjern Kommune .

Teknisk set er det en ansøgning 

om plangrundlag for en udvidelse 

af Tarm renseanlæg og etablering 

af ledningsnet og pumpestationer i 

oplandet.

Baggrund Ringkøbing-Skjern Forsyning 

ønsker at fremtidssikre 

kommunens 

forsyningsinfrastruktur  og har 

derfor søgt om at etablere ét 

fælles renseanlæg for hele 

kommunen i Tarm .

Det er ikke blot en fremtidssikring. 

Det er en generel forbedring af 

renseprocesserne og dermed en 

forbedring af vandmiljøet. 

Derudover er det en nødvendig 

økonomisk prioritering for at 

selskabet i fremtiden er i stand til 

at investere i den nødvendige 

miljøteknologi. Deri søger ikke om 

at etablere et fælles renseanlæg i 

Tarm. Det handler om en 

udvidelse af renseanlægget og 

tilhørende ledningstracé og 

pumpestationer.

Baggrund Renseanlægget i Ringkøbing 

ønskes nedlagt , mens 

renseanlæggene i Hvide Sande og 

Videbæk ønskes ombygget til 

pumpestationer og 

forsinkelsesanlæg. Tiloversblevne 

anlæg vil blive fjernet. 

Renseanlægget i Ringkøbing 

ombygges til pumpestation og 

udligningsbassin ligesom Hvide 

Sande og Videbæk.

Projektbeskrivelse Området vejbetjenes fra syd ad 

Vestermarksvej via den 

eksisterende og en ny overkørsel , 

Adgang til renseanlægget/ 

matriklen er uændret ad 

Engdraget. 

Projektbeskrivelse Mod nordøst: Areal til beplantning 

og forsinkelse af overfladevand. 

Arealet ønskes omkranset af 

beplantning og mod nordvest 

delvis af en vold.

Areal til grønt område og 

beplantningsbælte. Arealet ønskes 

omkranset af beplantning og mod 

nordvest delvis af en vold.



Projektbeskrivelse Det er en grundlæggende 

forudsætning for den fremsendte 

dispositionsplan for udvidelsen af 

Tarm renseanlæg, at "der 

foretages forrensning af 

spildevand fra papirfabrikken i 

Skjern på fabrikkens eget areal." I 

dag har papirfabrikken en 

tilslutningsaftale, hvor deres 

urenset spildevand sendes til 

Tarm Renseanlæg.

Skjern Papirfabrik planlægger en 

produktionsforøgelse der vil 

medføre en fordobling af deres PE-

belastning. Det er en forudsætning 

for herværende ansøgning at 

papirfabrikkens spildevand 

forrenses inden det ledes til Tarm 

renseanlæg.

Pumpestation og 

forsinkelsesanlæg 

nordvest for Skjern

Nordøst for Skjern anlægges en 

ny pumpestation og 

forsinkelsesanlæg på matrikel 6k, 

Ånum, Skjern Jorder.

Den nøjagtige placering kendes 

ikke. Det bliver på et areal mellem 

Adelvej og Skyggehusvej.

Planforhold Hvor vidt nedrivningen af 

Ringkøbing renseanlæg er 

lokalplanpligtig afventer en 

nærmere projektvurdering

Ringkøbing renseanlæg bliver i 

lighed med Hvide Sande og 

Videbæk omdannet til 

pumpestation.
Forhold til anden 

planlægning

Det er derfor en forudsætning fra 

administrationens side, at der sker 

en underboring af ledningstracéet 

på de arealer, der er omfattet af 

naturværdier, og hvor der 

planlægges naturgenopretning, så 

vandstandshævning og 

genslyngning ikke påvirkes. 

Problemstillingen behandles i den 

miljøvurdering, der på et senere 

tidspunkt foretages af projektet. På 

baggrund heraf foretages en 

vurdering i forhold til arealer 

omfattet af naturværdier.

Administrationens 

vurdering

Ligeledes er der stor risiko for 

oversvømmelse fra Skjern Å og 

højtstående grundvand på arealet 

ved Tarm Renseanlæg.  

Dette forhold undersøgelse i 

forbindelse med miljøvurderingen 

hvorfor der på nuværende 

tidspunkt ikke kan drages 

konklusioner i forhold hertil. 

Miljøvurdering Administrationen vurderer, at 

planen og projektet er omfattet af 

obligatorisk pligt til miljøvurdering  

Der er fremsendt særskilt 

ansøgning om frivillig 

miljøvurdering af projektet.

Miljøvurdering Derudover skal der belyses 

rimelige alternativer. Det er 

administrationens vurdering, at der 

i den forbindelse bør belyses 

minimum ét alternativ, der ikke 

kræver krydsning af Ringkøbing 

Fjord. Det vil sige et alternativ, 

hvor ledningsnettet går nord om 

fjorden eller et alternativ, hvor 

Hvide Sande Renseanlæg ikke 

nedlægges. 

Forsyningsselskabet ansøger om 

etablering af en spildevands-

ledning på tværs af Ringkøbing 

Fjord. Er der behov for alternative 

løsninger må RKSK i forbindelse 

med sagsbehandlingen stille krav 

herom. Det skal præciseres hvilke 

alternativer der ønskes undersøgt.



Miljøvurdering Der er ikke på nuværende 

tidspunkt fremsendt en konkret 

projektansøgning. En sådan vil 

skulle inddrage rimelige 

alternativer og være konkret og 

uddybende.  

Projektansøgning vedrørende 

miljøvurdering af projektet er 

fremsendt særskilt.

Miljøvurdering Det er væsentligt i den forbindelse 

at få afklaret, om forudsætningen 

om forrensning af spildevandet på 

Skjern Papirfabrik er realistisk og 

om anlæg i den forbindelse bør 

indgå i projektbeskrivelsen. Det 

samme gælder ombygningen af de 

eksisterende renseanlæg. Hvis der 

skal etableres anlæg på Skjern 

Papirfabrik kan dette medføre krav 

om ændret planlægning. 

Anlæg på Skjern Papirfabrik er 

uafhængig af den herværende 

ansøgning om igangsætning af 

planarbejdet.

Partshøring og 

borgermøde

Derudover indstiller 

administrationen, at der indkaldes 

ideer og forslag til planlægningen, 

når en konkret og fyldestgørende 

projektansøgning inklusiv 

alternativer er modtaget. 

Projektansøgning er fremsendt 

særskilt.

Indstilling Planlægningen for et fælles 

renseanlæg i Tarm for hele 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

igangsættes for ansøgers regning 

og risiko med krav om vurdering af 

minimum ét alternativ, der ikke 

krydser Ringkøbing Fjord. 

Krav om undersøgelse af 

alternativer må afvente det 

endelige afgrænsningsnotat i 

forhold til omfang af 

miljøvurderingen.

Indstilling Planlægning for udvidelse af 

Skjern Papirfabrik, såfremt det 

bliver relevant grundet krav om 

forrensning af spildevandet, 

igangsættes for ansøgers regning 

og risiko 

Ansøgning om igangsætning af 

planarbejdet omfatter ikke Skjern 

Papirfabrik, hvorfor omkostninger i 

forbindelse hermed er RS-

forsyning uvedkommende.

Indstilling Planlægning for nedrivning af 

Ringkøbing renseanlæg 

igangsættes. 

Ringkøbing Renseanlæg skal ikke 

nedrives men ombygges ligesom 

Hvide Sande og Videbæk.


