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Holstebro Kommune

Tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016 – årlig
revision.
Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager
Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Holstebro Kommune blev
forlagt Holstebro Byråd den 07.10.2014. Byrådet vedtog at sende forslaget i
offentlig høring i perioden fra den 8. oktober 2014 til den 3. december 2014.
Spildevandsplantillægget blev samtidig med den offentlige høring sendt til
Naturstyrelsen 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 få
bemærkninger, der har givet anledning til ændringer i planen. I høringsperioden er de statslige Vandplaner endvidere blevet vedtaget, hvilket også
har givet anledning til konsekvensrettelser, da Regionplanen for Ringkøbing
Amt ikke længere er grundlag for kommunens administration i forhold til
beskyttelse vand og grundvand.
Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016 er af
Holstebro Byråd vedtaget endeligt den 16. december 2014.
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.



Mindre tilretninger af bilag med regnvandsbassiner, handleplaner for
overløbsbygværker, pumpestationer m.v.



Tilretning af kort- og tabelmateriale, således at det afspejler de faktiske
forhold (fejlretning, plan til status).



Tilretninger af de administrative retningslinier for etablering af faskiner
og tilslutning at store befæstede arealer.



Nye retningslinier for dimensionering af ledninger og bassiner er
implementeret.
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Tilretning i forhold til de endelige vedtagne Vandplaner, herunder er
der foretaget rettelser i kommunens retningslinier, miljømål/tilstande,
renseklasser m.v.



Der er indlæst nye matrikeldata, ledningsdata, bygningsdata.



Plan for separering er ændret, og den samlede tidsplan er udskudt
med 2 år, således at samtlige fælleskloakerede oplande er
færdigsepareret i 2028.

Plangrundlag
Der foreligger i dag for Holstebro Kommune en spildevandsplan fra 2011, der
omfatter planperioden 2011-2016 samt tillæg nr. 1 fra 2012 og tillæg nr. 2 fra
2013.
Tillæggets opbygning og indhold
Tillægget er opbygget således, at der i Spildevandsplanens tekst- og kortdel
er foretaget de rettelser, der overordnet er beskrevet i dette tillæg.
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
2

3
3

4
4.3.8

5

Emne
Indledning
Da Vandplanerne nu er endeligt vedtaget, er teksten i spildevandsplanen
tilrettet således, at det nu kun er Vandplanerne, der danner grundlag for
kommunens administration og at Spildevandsplanen fremover udgør
handleplanen på spildevandsområdet i forbindelse med gennemførelsen
af de statslige Vandplaner.
Sammenfatning
Afsnittet vedrørende Vandplaner er revideret, således at det er opdateret
i forhold til, at Vandplanerne nu er vedtaget. I Vandplanen for Nissum
Fjord er bl.a. ikke længere indsats i forhold til et overløbsbygværk ved
Skave, ligesom et tidligere udpeget renseklasseopland udgår. Flere
vandløbs målsætninger er fjernet, hvilket også har betydning for påbud
om forbedret rensning.
Skema med spildevandsplanens økonomi er revideret.
Tidsperioden for meddelelse af påbud til ejendomme i det åbne land er
udskudt til 2016.
Mål og Visioner
Der er beskrevet, hvilke virkemidler kommunen bruger for at gennemføre
klimatilpasningsprojekter.
Nyt skrift 30 (omfatter klimaparametre og dimensionsgivende
regnintensiteter) er implementeret ved dimensionering af forsyningens
kloaksystem.
Lov- og plangrundlag
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5.2
5.3.1.
5.9
5.12
5.13

5.16
5.18
6
6.10.1
6.10.3
6.17, 6.17.1,
6.17.2

6.18
6.21
7
7.1
7.3.1 og 7.3.2
og 7.3.3

7.3.4

7.4
7.5
7.6.
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Henvisninger til og beskrivelser af lovgrundlag er opdateret
Spildevandsplanens indhold er opdateret med nye krav vedr.
klimatilpasningsprojekter m.v.
Afsnit om oversvømmelsesdirektivet er tilrettet, og beskrivelse af
risikostyringsplan er uddybet.
Afsnit om Vandplanen er tilrettet i overensstemmelse med, at
vandplanerne nu er vedtaget.
Afsnit om Regionplan er tilrettet i overensstemmelse med at
vandplanerne nu er vedtaget. Regionplanen for Ringkøbing Amt er ikke
længere administrationsgrundlag for kommunen.
Nyt afsnit om klimatilpasningsplanen
Tidsplan for separering af alle fælleskloakerede oplande er udskudt med
2 år fra 2026 til 2028.
Administrative forhold
Afsnit om tilslutningsret- og pligt er uddybet med en beskrivelse af
Vestforsynings og grundejerens forpligtelse.
Nyt afsnit, der handler om hvilke regler, der gælder for afløb på privat
grund.
Afsnittet om nedsivning af overfladevand er generelt ændret til afsnit om
LAR-anlæg. Afsnit om faskiner er tilrettet. Der er indført en
bagatelgrænse, der betyder, at kommunen ikke meddeler tilladelse til
skure, garager, bygninger m.v. under 50 m2. De anmeldes i forbindelse
med byggeansøgningen, og kloaktegning vedlægges.
Endvidere er det foreslået, at der ud fra forsigtighedsprincippet som
udgangspunkt ikke kan nedsives i faskine indenfor 300 meter zonen til
almene vandforsyningsboringer. Lovmæssig er det bestemt, at der kan
nedsives i en afstand indtil 25 meter fra drikkevandsboringer, og der kan
dispenseres herfra, såfremt bestemte kriterier er opfyldt.
Afsnittet vedrørende tilslutning af regnvand fra større befæstede arealer
er revideret.
Afsnittet om fedtudskiller er tilrettet den seneste DS/EN standard.
Hav, Fjord, søer, vandløb og grundvand
Afsnittet er tilrettet i forhold til, at Vandplanerne nu er vedtaget.
Retningslinier for vandløb, søer og havet er tilrettet retningslinierne i de
nye Vandplaner. Der er primært tale om præcisering af, i hvilke tilfælde
der kan tillades øges påvirkning af recipienter, krav til fosforreduktion,
krav til bassiner, hydraulisk regulering, fysisk-kemisk kvalitetskrav er
tilrettet m.v.
Retningslinier for jord og grundvand er på enkelte punkter revideret. I
Holstebro Kommune lægges der op til, at der som udgangspunkt ikke
meddeles tilladelse til nedsivning i faskine indenfor 300 meter til almene
vandforsyningsboringer.
Afsnit om kystvande er tilrettet Vandplanerne. Der er tale om tilretning af
faktuelle data.
Afsnit om søer er tilrettet Vandplanerne. Der er tale om tilretning af
faktuelle data, som tilstande, målsætningsopfyldelse.
Afsnit om vandløb er generelt tilpasset Vandplanerne.
Oplysninger om vandløbs tilstande, miljømål, årsag til manglende
målsætningsopfyldelse, renseklasse er tilrettet.
Der er ikke længere renseklasse for ejendomme beliggende i oplandet til
Råst grøft og Flodgrøften. For vandløbene Afløb fra Varhede og
Sønderkær Grøft vurderer kommunen heller ikke, at der er grundlag for
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7.7
8
8.4
11
11.6.2

11.8
13
13.4

13.7

13.8

14
Tabel 14.2. og
14.3
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påbud om forbedret rensning. En række vandløb opfylder målsætningen
og der skal således som udgangspunkt ikke meddeles påbud til
ejendomme, der er beliggende i oplande til disse.
Der er sket mindre tilretninger af planerne for indsatsen overfor
spildevandspåvirkede vandløb.
Badevandsafsnittet er revideret. Stubbergård sø er udtaget af
klassificeringen som badevandssø.
Miljøfremmede stoffer
Tabel 8.3 med vandområder som er under observation i forhold til
miljøfremmede stoffer er tilrettet i forhold til Vandplanerne.
Kloakoplande
Større forskydninger i planlagte tidspunkter for separering. Det
forventede tidspunkt for færdiggørelsen af separeringer i kommunen er
udskudt 2 år og den samlede separering forventes først at være færdig i
2028.
Oplandsafsnit er tilrettet i forhold til tidspunkt for separering og hvilke
oplande, der er separeret.
Ledningsanlæg
Det fremgår nu, at den foreliggende kloakfornyelsesplan primært
indeholder tids- og økonomiplan for separering af de fælleskloakerede
områder frem til 2028. Det vil således primært være separering af
forsyningens kloakker, der tegner renoveringen af kloakanlæggene. Der
er naturligvis afsat økonomi til strømpeforinger og mindre
punktreparationer i løbet af året.
Dimensionering af ledningsanlæg er tilpasset det nye skrift 30
vedrørende ”Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende
regnintensiteter”, 2014 fra Spildevandskommiteen. Skriftet er et udtryk
for det bedste bud, vi i dag kan give på hvad nutidens
dimensionsgivende regnintensiteter er, samt det bedste bud på hvor
meget regnintensiteterne vil stige de næste 100 år. Den nye
bearbejdning er baseret på analyse af historiske målinger af nedbør
siden 1880 samt en lang række analyser af, hvordan menneskeskabte
klimaforandringer vil påvirke Danmarks ekstremregn.
Skriftet erstatter dele af de rekommandationer, der er givet i skrift 26, 27,
28 og 29, som er implementeret i spildevandsplanen.
Implementeringen betyder bl.a., at ledninger vil blive dimensioneret for
mere områdespecifikke regnhændelser.
Nyt afsnit om klimatilpasning. Afsnittet handler om, hvorledes kommunen
i samarbejde med forsyningen konkret har tænkt sig at gribe opgaven
med klimatilpasning an i forhold til en række udpegede fokusområder.
Der er valgt et klimakriterie, der beskriver den acceptable opstuvning af
vand på terræn. Kriteriet er formuleret ved, at der ikke må stå mere end
10 cm. regnvand på terræn ved en 50 års regnhændelse. Kommunen og
forsyningen er i gang med et pilotprojekt i Skave, hvor
klimaforebyggende initiativer undersøges/vurderes.
Pumpestationer og overløbsbygværker
Handleplan for overløbsbygværker justeres. Flere bygværker får ikke
skumbræt, da det flere steder er vanskeligt at installere. Bygværkerne i
Staby, Husby og Hvam bliver ikke nedlagt, da byerne ikke bliver
separeret i planperioden alligevel. Bygværket ved Ålykke i Vinderup
bliver heller ikke nedlagt, da separeringen er udskudt til 2016.
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Kortbilag
Kort 2.01
Thorsminde
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Regnbetingede udledninger
Retningslinier for dimensionering af regnvandsbassiner er revideret, som
følge af nyt skrift 30, der introducerer opdateringer af de tidligere skrifter
27, 28 og 29.
Spildevand fra ejendomme i det åbne land
Afsnittet er tilrettet vedtagelsen af vandplanerne.
Afsnittet er tilrettet vedtagelsen af Vandplanerne.
Tabel 6.5 er tilpasset med de oplande, hvor der er meddelt påbud.
Tidsplan for påbud om forbedret spildevandsrensning udskydes generelt
set med 1 år, således at de sidste ejendomme får påbud i 2016.
Der er foretaget ændringer for flere vandløbsoplande. Ved nogle vandløb
er renseklassen fjernet, ved andre vandløb er renseklassen bibeholdt,
men da målsætningen er opfyldt skal der ikke meddeles påbud, ved
andre igen er nedstrømsliggende spildevandspåvirkede vandløb årsag til
at vandløb opstrøms har en renseklasse.
Fremtidige Projekter
Mindre tilretninger som følge af vedtagelsen af Vandplanerne.
Tids- og investeringsplan
Tids- og investeringsplanen er i overensstemmelse med Vestforsyning
Spildevand A/S´s investeringsplan.
Der er for den sidste del af planperioden foretaget større tidsmæssige
forskydninger af tidligere prioriterede projekter. Det skyldes bl.a. akut
opståede problemstillinger, og at projekter er blevet dyrere.
Rammen til nyinvesteringer på renseanlæg er steget med ca. 10. mill. kr.
Derimod er rammen på 4,5 mill. kr til udvidelse af Ulfborg Renseanlæg
fjernet. Årsagen til, at der var afsat penge til udvidelse af Ulfborg
Renseanlæg, var tilslutningen af sommerhusene i Vester Husby.
Antal ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres, er udvidet med ca.
20. Ejendommene ligger i Naur i oplandet til Torp Bæk og i Alstrup og
skal kloakeres i 2016.
Der afsættes ca. 5 mill. kr. mindre til akut kloakfornyelse i planperioden.
Stationsvej separeres ikke alligevel i planperioden. I stedet separeres
Mejdalvej, Østerbrogade, Agerbækvej.
Poppelalle skal renoveres (akut projekt) til ca. 10 mill. kr.
Separering af Staby og Husby udskydes til efter planperioden.
Separering af oplande i Vinderup er udskudt. Har hidtil været prioriteret i
forhold til badevandsproblematikken ved Ejsingholm.
Der er afsat færre penge til bygværker i de sidste år af planperioden. Det
samlede beløb er faldet fra 23 mill. til 17,65 mill. Der er bl.a. afsat færre
penge til renovering af overløb fra pumpestationer.
Der er afsat 18,3 mill. kr til regnvandsbassiner i planperioden, ca. 2 mill.
kr. mere end sidste år, hvilket primært skyldes, at der skal etableres
bassiner i forbindelse med separeringer og renoveringer.
Sidste år blev der afsat 3,7 mill. kr. til bassinoptimering i oplandet til Frøjk
Bæk og Lægård Bæk. Denne ramme er beskåret med 1,2 mill. kr.
Endvidere bliver bassin i oplandet til Borbjerg Møllesø ikke etableret, og
bassin i oplandet til Helle sø bliver udskudt til efter planperioden. Der
udføres forsøg med anden form for fosforrensning i planperioden.
Følgende kort er ændret
Kloakoplande er ændret til separatkloakerede oplande. Der er udlagt
område til nyt bassin til overfladevand.
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Kort 2.04
Vester Husby
Kort 2.05
Husby
Kort 2.08
Ulfborg
Kort 2.14
Naur
Kort 2.15
Krunderup
Kort 2.16
Holstebro NV.
Kort 2.17
Holstebro NØ
Kort 2.18
Holstebro V
Kort 2.19
Holstebro C
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En del af området er nu kloakeret og er anført som status
spildevandskloak. To ejendomme har fælles privat spildevandsanlæg.
Opland planlagt kloakeret er kloakeret. Kloakering af Sognegårdsvej er
udskudt til 2017, hvor Husby skal separatkloakeres.
Enghaven, Niels Buggesvej og Ulfkjærvej er separeret. Ændringer af
udløb
Matrikel nr. 7ef og 7cz spildevandskloakeres. Overfladevand nedsives.
19 ejendomme omkring Naurvej er planlagt spildevandskloakeret.
Kort opdateret
Justeringer af oplande og udløb ved Folden, Diget og Grøften.
Privat bassin på virksomhed (F.L.Hansensvej)
Opland ved Bisgårdmark skal ændres til separatkloak med udløb
UHO25R.
Ejendomme omkring Beringsvej, Lemvigvej er separeret.
Tre overløbsbygværker er nedlagt.

Kort 2.20
Mejrup

Tilslutning af drænvand fra kunststofbane i Mejrup
Mejrup Skolevej 26 planlagt spildevandskloakeret

Kort 2.21
Holstebro S

Herningvej 70 og 72B ændres til separatkloakeret opland.
Solbakken, Dalgasvej, Grønlandsvej, Færøvej, Svinget ændres til
separatkloakeret oplande. Nyt regnvandsudløb er etableret til Vegen Å.
Suensonsvej 25-31 fælles privat kloakopland. Suensosnsvej 9 flyttet til
andet kloakopland.
Mejdalvej 52,54 og 56 samt Chr. Winthers Vej 20-48 (lige numre) er
spildevandskloakeret. Overfladevand nedsiver.
Privat bassin på virksomhed (Galgemosevej)
Prins Burisvej 75 er status spildevandskloakeret.
Udvidelse af kloakopland omkring Halgård Skole.
Det private spildevandsopland ved Uhresø med 5 ejendomme er
byggemodnet, og der er etableret regnvandsbassin med udløb til Uhresø
Opland omkring Mejdalhallen skal være privat.
Prins Buris Vej 2E,F og G er fælles privat spildevandsanlæg.
Egevej 32 og 34 nyt opland.

Kort 2.22
Mejdal og
Halgård

Kort 2.24
Holstebro Ø

Kort 2.25
Tvis
Kort 2.26
Mejrup

Viborgvej 38 og Pilealle 1 fælles privat kloakopland.
Oplande ved Skivevej 120 og 125 er tilrettet med hensyn til udløb, bassin
og kloakeringstype.
Snerlevej 7 og 7a fælles privat kloak
Planlagt bassin ved Poppelalle
Agerbækvej separeret
Opland omkring Hingebjergvej er justeret i forhold til 2. etape.
Enkeltejendomme er spildevandskloakeret i status.
Kloakering af Majgårdvej 3, Birk 1,2,3,4,5,7,9 er sket.
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Moseby
Kort 2.27
Borbjerg

Kort 2.28
Savstrup
Kort 2.29
Skave
Kort 2.31
Hogager
Kort 2.35
Vinderup V
Kort 2.36
Vinderup Ø
Kort 2.38
Ejsing
Tværmose
Kort 2.41
Sevel
Kort 2.43
Herrup
Kort 2.47
Hvam
Mejeriby og
Hvam
3.03 og 3.04

Bilag
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 5

Bilag 6
Bilag 9
Bilag 10
Bilag 11
Bilag 13
Bilag 15
Bilag 16
Bilag 17
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Hvamvej 55, 57, 59, 61, 66, Borbjerg Byvej 1 og 2 samt Borbjerg
Møllevej 2
Opland omkring Købmandsgården er tilrettet og der er planlagt bassin
med udløb til Fleng Bæk.
Ejendommene spildevandskloakeres i 2014.
Fælleskloakeret opland er separatkloakeret.
Nyt bassin er planlagt med udløb til Skave å.
Hogager Langgade 84 er planlagt spildevandskloakeret.
Område omkring Toften er separatkloakeret
Konsekvensrettes
Internt bassin på virksomhed.
Ændring af kloakopland for virksomhed.
Alle planlagte enkeltejendomme er spildevandskloakeret.
Regnvandsbassin planlagt i Sevel syd og Sevel nord.
Nyt regnvandsbassin ved Søparken i Herrup.
Kloakering af Hvamvej 55, 57, 59, 61, 66
Flengvej 17 er planlagt spildevandskloakeret.
Hvamvej 7 er planlagt spildevandskloakeret.
Åbent land kort er tilpasset de nye oplysninger vedrørende renseklasser
fra Vandplanerne. Derudover er tidsplanen for påbuddene udskudt et år,
således at de sidste påbud om forbedret rensning først bliver meddelt i
2015.
Følgende bilag er ændret
Deloplandsskemaer Status og Plan er revideret.
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
2014, men hvor projektet ikke er igangsat som udgangspunkt skubbet til
2015.
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
Mindre tilretning i forhold til Vandplanerne
Mindre tilretning i forhold til Vandplanerne
Mindre faktuelle tilretninger af tidspunkter for tilslutning til kloak i Vester
Husby.
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Stofopgørelser
Der er foretaget mindre ændringer i oplandsafgrænsninger, tilslutninger af
enkeltejendomme, etablering af bassiner, forbedret rensning af spildevand i
det åbne land. Forhold der kan have indflydelse på den stofberegning, der er
foretaget i den foreliggende spildevandsplan godkendt den 15. november
2011, men som vurderes at være af meget begrænset betydning for det
overordnede billede.
På baggrund af ovenstående finder kommunen ikke anledning til at
gennemføre en egentlig vurdering af de stofmæssige konsekvenser af
tillægget.
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 planer og programmer, der i nuværende
form kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, herunder de
internationale naturbeskyttelsesområder.
I henhold til § 4 stk.1 i 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.
Klagevejledning i forhold til afgørelse om miljøvurdering
I henhold til § 16, stk. 2 i bekendtgørelse af lov nr. 936 af 24.09.2009 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.
Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Holstebro Kommune, Naturog Miljøafdelingen, Rådhuset 15, 7500 Holstebro, eller e-mail
teknik.miljoe@holstebro.dk. Klagen vil derefter blive sendt videre til Natur- og
Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed, med de bemærkninger klagen
giver anledning til, og vedlagt sagens akter.
Klage skal være modtaget af Holstebro Kommune inden 4 uger fra planens
offentliggørelse dvs. den 5. november 2014.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage,
at du indbetaler et gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når
nævnet har modtaget klagen fra Holstebro kommune. Du skal benytte denne
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder
behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den
anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra
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behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog
ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at
klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har
truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

