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Holstebro Kommune

Tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016 – årlig revision med
fokus på ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af Vandplanen og
justering af tids- og investeringsplanen.
Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager
Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016 har været
forelagt Holstebro Byråd den 19. juni 2012. Byrådet vedtog at sende forslaget i offentlig
høring i perioden fra den 21. juni 2012 til den 16. august 2012.
Spildevandsplantillægget blev samtidig med den offentlige høring sendt til Naturstyrelsen
Vestjylland samt andre berørte myndigheder til orientering.
Efter endt høring tager Byrådet stilling til eventuelle høringssvar med henblik på endelig
vedtagelse af forslaget. Der er i høringsperioden kun indkommet en enkelt bemærkninger,
der ikke har givet anledning til ændring af tillægget.
Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016 er af Holstebro Byråd
vedtaget endeligt den 18. september 2012.
Byrådets vedtagelse af tillægget kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 ikke
påklages til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6
mdr. fra planens offentliggørelse.
Lovgrundlag
Tillægget er udarbejdet i medfør af § 32 i Miljøbeskyttelsesloven og kap. 3 og 4 i
bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. nr. 1667 af 14. december 2006.
Indledning
Tillægget omfatter overordnet følgende:
•
•

•
•
•

Justering af tids- og investeringsplanen i Holstebro Kommunes spildevandsplan
2011-2016 i overensstemmelse med Vestforsyning Spildevands A/S
investeringsplan og under hensyntagen til de i planen prioriterede projekter.
Tilretning af spildevandsplanen i forhold til vedtagelsen af de statslige Vandplaner i
december 2011. Dette er specielt i forhold til udpegning af vandområder, der ikke
lever op til målsætning, ændringer i renseklasser for vandløbsoplande, ændringer i
udpegningen af indsatsområder i forhold til de regnbetingede udledninger,
ændringer i de administrative retningslinier m.m.
Mindre tilretninger af bilag med regnvandsbassiner, handleplaner for overløbsbygværker, pumpestationer m.v.
Implementering af kloakrenoveringsplanen fra Vestforsyning Spildevand A/S på
overordnet niveau
Tilretning af kort- og tabelmateriale, således at det afspejler de faktiske forhold
(fejlretning, plan til status).
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•
•
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Opdatering af kommunens byggemodningsplan på baggrund af kommunens
boligbyggeprogram
Mindre korrektioner i form af sproglige ændringer, lovhenvisninger m.v.

Plangrundlag
Der foreligger i dag for Holstebro Kommune en spildevandsplan fra 2011, der omfatter
planperioden 2011-2016. Dette tillæg er det første.
Tillæggets opbygning og indhold
Tillægget er opbygget således, at der i Spildevandsplanens tekstdel er foretaget de
rettelser med rødt, der er beskrevet i og er en konsekvens af tillægget. For så vidt angår
kort- og bilagsmateriale er det tilsvarende kun det materiale, hvortil der er ændringer, der
er fremlagt.
Det er således kun disse ændringer, der træffes beslutning om og der kan gøres
indsigelser/bemærkninger til.
I nedenstående tabel er i hovedtræk gengivet de ændringer, der er foretaget i
spildevandsplanen. Der vil dog i teksten være mindre redaktionelle, faktuelle og sproglige
rettelser, som for overskuelighedens skyld ikke er medtaget i nedenstående oversigt, men
som fremgår af tekstdelen.

Afsnit
3
3

4
4.3.3
4.3.5.
5
5.4 og 5.5
5.13

5.18
6
6.2

Emne
Sammenfatning
Afsnittet vedrørende Vandplaner er revideret i overensstemmelse med
vandplanens indhold.
Oversigt med tids- og investeringsplan er tilrettet
Mål og visioner
Varslingssystem til brug for udledninger fra overløbsbygværker til
badevand sker i form af opsætning af skilte.
Præcisering af kommune- og lokalplanens krav til lokal håndtering af
overfladevand.
Lov- og plangrundlag
Mindre layoutmæssige tekstrettelser i afsnittet om vandsektoren og
betalingsloven
Afsnittet om Regionplan 2005 for Ringkøbing Amt er tilrettet således, at
det nu fremgår entydigt, at det er Vandplanerne, der er det administrative
grundlag på området for vand, jord og grundvand.
Kloakrenoveringsplan bliver færdig i 2012 og ikke i 2011 som planlagt
oprindeligt.
Administrative forhold
Præcisering af regler for tilslutning af omfangsdræn i separat og
fælleskloakerede oplande. Omfangsdræn skal tilsluttes
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6.4.1
6.7

6.10.4
6.13

6.17

6.18
6.19

6.22.3
7
7.1

7.3.

tabel 7.6, 7.11,
7.12,

Figur 7.14
7.7.1 og 7.7.3
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regnvandsledningen.
Eksempel 10 udgår i afgrænsning af kloak, da den mindede om tidligere
eksempel 11 (nuværende eksempel 10).
Præcisering af spildevandsplanens betydning for ekspropriation. De
anlæg, der skal eksproprieres til skal fremgå af planen. Eks skal det
angives hvor bassiner skal placeres.
Mindre sproglig tekstrettelse i afsnittet om fejlkoblinger
I forbindelse med separeringer var det tidligere angivet at forsyningen
forhørte sig hos borgeren om de ønskede faskiner. Det gør Vestforsyning
Spildevand A/S ikke. Tekst er tilrettet.
Mindre tilretning i afsnittet om faskiner gående på hvornår der er krav
om, at faskinen eller rør til eller fra faskinen skal være udført af
autoriseret kloakmester.
Mindre tilretning i form af sproglige præciseringer i afsnittet om
befæstelsesgrader.
Retningslinier for håndtering af klorvand fra pools. Som udgangspunkt
udledes det på jordoverfalden efter tilladelse fra kommunen eller ledes til
forsyningen efter aftale med denne.
Retningslinier for samletank er tilrettet med hensyn til
godkendelseskriterier. Endvidere er krav om årlig tømning fjernet.
Hav, Fjord, søer, vandløb og grundvand
Teksten er tilpasset, at Vandplanerne blev vedtaget den 22. december
2011 og er gældende administrationsgrundlag indenfor beskyttelse af
vand, jord og grundvand.
Retningslinier for vandløb, søer, havet, jord og grundvand er på enkelte
punkter revideret i forhold til vandplanens retningslinier. Det gælder krav
til vandområder, der ikke er særskilt målsat, mindste-krav til søer,
skærpede krav til ejendomme i oplande til søer og moser,
nedsivningsanlæg m.m.
Miljømål m.v. for vandløb, søer og havet er tilrettet efter Vandplanen.
Nogle vandløbsstrækninger er udtaget af Vandplanen, andre er ikke
længere omfattet af en renseklasse.
Gl. tabel 7.11 med Regionplanens målsætningsklasser
I tabel 7.12 er beskrevet de tiltag, der skal gøres i forhold til de enkelte
spildevandsbelastede vandløb. Tabellen er tilrettet i forhold til de
ændringer, der har været i vandplanerne. Eks. er målsætningen i Råholm
Grøft opfyldt, hvorfor der ikke skal foretages noget ved Ulfborg
Renseanlæg, som oprindelig planlagt. Lydersgård Husgrøft er som
vandløb udtaget af Vandplanen og der er ikke længere en indsats på det
overløbsbygværk, der udleder til vandløbet. Det er dog stadig planlagt at
separere Staby.
Sund Å er ikke længere målsat på strækningen i Holstebro Kommune,
men der skal i oplandet ske forbedret rensning på grund af tilstanden af
Sund Å i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Er ajourført med de nye data fra vandplanerne.
Badevandsafsnittet er tilrettet med hensyn til indsats. Der opsættes ikke
elektronisk varslingssystemer på bygværker. Kommunen anvender
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10
10

10.3.4.
11
11.4
11.6.2

11.8

12
12.3
13
13.4

13.4.2
13.4.3.

13.5
13.7 m.fl.
13.7.4
13.7.6
14
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skiltning.
Renseanlæg
Oplysninger vedrørende renseanlæg og deres påvirkninger af recipienter
er tilrettet de seneste nye data fra Vandplanen. Specielt er afsnittet
vedrørende Ulfborg Renseanlæg ændret. Ifølge Vandplanen opfylder
Råholm Grøft målsætningen og der er således ingen anledning til at
iværksætte en handleplan i forhold til Ulfborg Renseanlæg. Man har i
øvrigt påbegyndt separeringen af Ulfborg.
Thorsminde separeres, hvorfor der ikke etableres efterklaringstank.
I forhold til Bur og Vemb Renseanlæg er det uvist, hvortil spildevandet fra
disse anlæg tilledes. Derfor er der foretaget mindre ændringer i afsnittet
om den fremtidige struktur.
Tvind skolerne har haft tilsyn og afsnittet er ajourført.
Kloakoplande
Præcisering af fremtidig håndtering af rekreative områder indenfor
kloakerede oplande.
I afsnittet om fremtidig separering af kloakoplande er indsat ny tabel 11.
1 der indeholder separeringsplan for den resterende del af
fælleskloakken i Holstebro Kommune. Separeringsplanen er et uddrag af
den kommende renoveringsplan og er vejledende. Kommunen forventes
at være færdigsepareret i 2025.
Oplandsafsnit er tilrettet i forhold til tidspunkt for separering og hvilke
oplande, der er separeret og hvor ejendomme skal have påbud.
Der er konsekvensrettet i tabel 11.2 i forhold til oplandsskemaer.
Mindre sproglige tekstrettelser.
Ved Handbjerg og Ejsingholm sommerhusområder er der ændret i
planerne for håndtering af overfladevand.
Slamhåndtering
Det er angivet, at slammet fra Holstebro Renseanlæg fremover vil blive
tilført Måbjerg Bioenergy
Ledningsanlæg
Tekst vedrørende indhold af kloakfornyelsesplan er tilrettet efter
Vestforsynings ønske. Tidspunkt for udarbejdelse af
kloakrenoveringsplan er udskudt fra 2011 til 2012.
Prioriteringslisten for kloakfornyelse er ændret som følge af
kloakrenoveringsplanen.
Ulfborg og Husby er kommet med på prioriteringslisten over byer, der
ønskes separeret. Førstnævnte er som følge af dårlig kloaktilstand og
Husby er som følge af kloakeringen af Vester Husby. Prioriteringslisten
er tilpasset den kommende renoveringsplan.
Der anvendes årligt 24 mill. kr på kloakfornyelse i stedet for 22 mill. kr.
Mindre redaktionelle rettelser
Vestforsyning har opstillet en hydraulisk model for ledningsnettet i hele
kommunen.
Fejl. 115 l/s ændres til 110 l/s pr. red. ha.
Pumpestationer og overløbsbygværker
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14.2 og tabel
14.1

14.3.2
Tabel 14.2. og
14.3
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15.4.

Tabel 15.5
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16
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16.2
16.3.1

16.3.2.

16.3.3.

Tabel 16.6,
16.7, 16.8
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Plan for pumpestationer er tilrettet. Der udarbejdes ikke en egentlig
renoveringsplan for pumpestationerne. De renoveres løbende efter
behov.
Pumpestationer med overløb til vandområder med tilknytning til
badeområder skal ikke tilkobles varslingssystemer. Der opsættes skilte
på strandene i stedet.
Krav om, at overløbsbygværker skal være tilkoblet varslingssystemet
fjernes.
Handleplan for overløbsbygværker justeres. Krav om tilkobling til
varslingssystem er fjernet. 4 overløbsbygværker er nedlagt. Krav til
bygværk i Staby er fjernet jf. Vandplanen. Tidsplan for separeringer er
ændret i overensstemmelse med kloakrenoveringsplanen.
Regnbetingede udledninger
LAR – lokal afledning/anvendelse af regnvand. Det præciseres, at det i
kommune- og lokalplanlægningen skal sikres, at der skal ske en lokal
håndtering og bortskaffelse af overfladevandet.
Tidsplan for etablering af regnvandsbassiner i oplandet til søerne er
tilpasset tids- og investeringsplanen.
Vestforsyning har igangsat handleplaner for udledninger til Frøjk Bæk og
Lægård Bæk. Disse er ikke færdige endnu. Når resultaterne af planerne
foreligge skal de indarbejdes i spildevandsplanen.
Generelt skal udarbejdes en oversigt over samtlige regnvandsbassiner
med detaljerede oplysninger – Bilag 09
Spildevand fra ejendomme i det åbne land
Afsnittet er generelt tilrettet i overensstemmelse med, at der foreligger en
vedtaget Vandplan. Nogle vandløbsstrækninger er ikke længere målsat,
hvorfor den tidligere renseklasse er fjernet og andre vandløb opfylder
målsætningen, hvorfor der her ikke skal påbydes forbedret spildevandsrensning.
Mindre sproglige rettelser i afsnittet vedrørende mål.
Vidensgrundlag A og B fjernes. Staten bruger det ikke længere i
forbindelse med afrapportering af det nationale overvågningsprogram for
spildevandsbelastning fra det åbne land.
Teksten er tilrettet det faktum, at Vandplanen nu er godkendt. Nogle
vandløbsstrækninger er udgået af vandplanlægningen og andre vandløb
opfylder målsætningen. Det betyder, at der i nogle vandløbsoplande ikke
længere skal meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning.
Ejendomme, der er beliggende i oplande, der er omfattet af renseklasse,
men hvor miljømålet for vandløbet er opfyldt, skal kun opfylde
renseklassen i forbindelse med, at de selv søger om nyt anlæg.
Tabel 16.4 er tilpasset i forhold til det nuværende antal ejendomme, der
er beliggende i renseklasseoplande og potentielt er omfattet af krav om
forbedret rensning.
Tidsplan for registrering af afløbsforhold i åben land og påbud om
forbedret spildevandsrensning er ændret i overensstemmelse med
Vandplanen.
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Tabel 18.1
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I en tabel er det nu præciseret hvilke vandløb, der opfylder målsætningen
og hvor der ikke længere er krav om forbedret rensning i form af påbud.
Der er foretaget mindre tilretninger i tabel 16.12 vedrørende beskrivelse
af problemstillinger ved Vester Husby sommehusområde.
Det er bl.a. angivet, at miljømålet for Sund å er fjernet i Vandplanen, men
at sommerhusområdet er medvirkende årsag til vandløbsstrækningen i
Ringkøbing-Skjern Kommune ikke kan opfylde sit miljømål.
Fremtidige projekter
Oversigten over fremtidige projekter er tilpasset de ændringer der er
vedtaget med vandplanerne, den overordnede kloakrenoveringsplan, TVinspektioner m.v.
Derudover er der sproglige rettelser og faktuelle fejl, der er rettet.
To nye projekter er sat på. Separering af Husby og Thorsminde.
Tids- og investeringsplan
Tids- og investeringsplanen er tilrettet Vestforsyning Spildevand A/S
investeringsplan. Tids- og investeringsplanen er gjort mere fleksibel, idet
økonomien til de enkelte projekter ikke er fastlagt på de enkelte planår,
men kun på det samlede projekt.

Kortbilag
Kort 2.05
Husby
Kort 2.08
Ulfborg

Følgende kort er ændret
Rettelse i kloakopland. Faktuelle fejl.

Kort 2.11
Bur

Opland BU002 spildevandskloakeret med privat nedsivning og forsyning
har udledning af overfladevand fra vej.

Kort 2.16
Holstebro NV.

Oplandet ved Alstrup er delt i to etaper i forventelig overensstemmelse
med den kommende lokalplan for området. Privat bassin er indtegnet
ved opland
HO174 har privat udledning til Døes Bæk. Udløbsnr. og pil skal på. Der
er privat regnvandsbassin.
Området ved Måbjerg Bioenergy og MEC er tilpasset matrikler og
tilsluttede arealer samt etablerede bassiner.
Bassin syd for HO081 skal bestå af et privat forbassin og et offentligt
bassin til sidst.
Erhvervsområdet er tilpasset forventede byggemodninger.
Skivevej 125 separatkloakeres som følge af kommuneplan (er fejlagtigt
ikke blevet omfattet før).
Der er etableret regnvandsbassin ved Holstebro Renseanlæg med udløb
UHO154R. Bassin på Bisgårdmark etableres ikke. Udløb er flyttet.
Bassin ved Hostrupsvej er privat.
Planlagt regnvandsbassin i opland HO303, første etape af Hornshøj.
Regnvandsbassin har afløb til Agerbæk.
Regnvandsbassin ved UME03R skal flyttes vest for alle ledningerne.

Kort 2.17
Holstebro NØ

Kort 2.19
Holstebro C
Kort 2.20
Mejrup

Regnvandsbassin på Ulfborg renseanlæg (7qg) og på matrikel øst for
(7hc). Planlagt regnvandsbassin ved 9a, den mellemste del, Ulfborg med
udløb nr. UUL003R.
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Kort 2.22
Mejdal og
Halgård

Kort 2.25
Tvis

Kort 2.36
Vinderup Ø
3.03 og 3.04
Bilag 3.02 og
3.04

Bilag
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 5

Bilag 6
Bilag 9
Bilag 10
Bilag 11
Bilag 13
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Bassin i opland ME021 er fjernet, mens det planlagte bassin i opland
ME022 forbliver.
Opland ME002, ME003 og ME004 skal tilrettes bedre med hensyn til
matrikler og oplandsafgrænsninger.
HO304 er status kloakeret.
HG004 skal tilrettes matriklerne.
Prins Burisvej bliver tilsluttet forsyningens regnvandsbassin på den
vestlige side. Vejvandet tilsluttes regnvandsbassin og UMJ01R, volumen
forøges til 865 m3.
Fra Tingagervej og ned til Halgård Bæk (Østlige side) bliver der
vejvandsopland (privat) med udledning til Halgård Bæk. Volumen i
rørbassin på 22 m3, udledning 5 l/s, n=1/5
Opland MJ010 er tilrettes matrikelafgrænsningerne.
Tvislundvej 2 er kloakeret
Opland i Tvis er spildevandskloakeret med nedsivning af overfladevand
(TV019 og TV013). Forsyningen nedsiver overfladevand.
Opland TV032 skal kobles på bassin i opland TV027 og samme udløb
Vindelevej 1 spildevandskloakeres. Ejendommen ligger inden for
renseklaseoplande og kloakledning er lige i nærheden.
Åbent land kort tilpasses de nye oplysninger vedrørende renseklasser fra
Vandplanerne. Tidsplan for påbud er ændret.
Bilag 3.04 udgår og erstattes af bilag 3.02. Vandplanens nye oplysninger
vedrørende vandløb er medtaget. Regionplanens data vedrørende
vandløbsmålsætninger m.v. udgår.
Følgende bilag er ændret
Deloplandsskemaer Status og Plan er revideret (genberegnet)
Udløbsskemaer Status og Plan er revideret (genberegnet)
Tidsplan for byggemodninger er ajourført i forhold til
boligbyggeprogrammet. Tidsplan er for de områder der er planlagt til
2012, men hvor projektet ikke er igangsat som udgangspunkt skubbet til
2013.
Plan for overløbsbygværker med forventede indsatser er tilrettet
Vestforsynings regnvandsbassiner – oversigt er tilrettet
Private regnvandsbassiner – oversigt er tilrettet
Ejendomme, der skal separeres – oversigt er tilrettet
Ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres, oversigt er tilrettet

Stofopgørelser
Som følge af mindre ændringer i oplandsafgrænsninger, bassinvolumener,
spildevandstilslutninger samt ændringer i udpegningen af oplande i det åbne land, der skal
have forbedret rensning, vil der være ændringer i stofudledninger.
Da nærværende tillæg ikke skal betragtes som en egentlig revision er der ikke foretaget
stofkonsekvensberegninger af ændringerne. Det vurderes dog, at der ikke vil være tale om
de store stofmæssige konsekvenser.

Tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016
September 2012

Holstebro Kommune

Miljøvurdering
Tillægget indeholder justeringer af den eksisterende Spildevandsplan for Holstebro
Kommune 2011-2016.
Der er foretaget en screening af planen og det er under denne gennemgang vurderet, at
tillægget ikke indeholder ændringer, der i nuværende form kan antages at få væsentlig
indvirkning på miljøet, herunder de internationale naturbeskyttelsesområder.
I henhold til § 4 stk.1 i bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer
(nr. 936 af 24/9 2009) er der truffet afgørelse om, at tillægget ikke er omfattet af kravet om
miljøvurdering.
I henhold til § 16, stk. 2 i bekendtgørelse af lov nr. 936 af 24/9 2009 om miljøvurdering af
planer og programmer, kan kun retlige spørgsmål påklages.
Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt visse
landsdækkende foreninger og organisationer.
Klage indgives til
Natur- og Miljøklagenævnet,
Rentemestervej 8
2400 København NV
Eller på mail til: nmkn@nmkn.dk
Klagen skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra planens
offentliggørelse dvs. den 19. juli 2012.
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere,
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget.
Betales gebyret ikke indenfor den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen.
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt inden 6 måneder fra
afgørelsens offentliggørelse.

