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152. Genoptaget - Forslag til spildevandsplan 2019-2022
Sag 306-2016-5743 Dok. 306-2018-275717 Initialer: ELA Åbent

 
 

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.
 
Beslutningstema
Forslag til spildevandsplan 2019-2022 skal godkendes for at blive sendt i 8 ugers offentlig høring.
 
Sagens opståen
Den gældende spildevandsplan 2014-2018 skal revideres og vedtages for en ny planperiode (2019-
2022).
 
Sagsfremstilling
Målet med spildevandsplanen er at forbedre miljøet, herunder badevandskvaliteten, tilstanden i
beskyttede natur- og vandområder, samt at sikre forsyningssikkerheden i Odsherred Kommune.
 
De væsentligste ændringer i den nye spildevandsplan er, at der i planperioden ikke bliver bygget et
nyt centralt renseanlæg i Tengslemark, som skal modtage alt spildevandet fra den nordlige del af
kommunen. Det er dog stadig det langsigtede mål at centralisere rensningen, så der udover
Fårevejle renseanlæg i den sydlige del af kommunen også kommer en centraludledning i den
nordlige del. Desuden er det en væsentlig ændring, at antallet af sommerhuse, der kloakeres pr. år,
er halveret fra 800 til 400. Begge dele skyldes hensynet til Odsherred Forsynings økonomi, da
priserne for projekterne viste sig at være væsentligt højere end antaget ved vedtagelsen af den
tidligere spildevandsplan.
 
Spildevandsplanen indeholder indsatser, som Odsherred Forsyning skal gennemføre i planperioden.
Disse kan ses i afsnit 3.1 i forslaget til planen. Planen indeholder også indsatser, som Odsherred
Kommune vil gennemføre i planperioden. Disse kan ses i afsnit 3.2 i forslaget til planen. Der er tale
om en ambitiøs plan, som for Kommunens vedkommende vil lægge beslag på anslået 1,5 årsværk om
året i de næste 4 år i Center for Miljø og Teknik. Disse tages af egen drift og skal ses i sammenhæng
med, at der samlet set er afsat 2 årsværk til alt spildevandsrelateret myndighedsarbejde.
Indsatserne er dermed udtryk for en prioritering. Det vurderes, at indsatserne vil medføre
væsentlige miljøforbedringer, selvom de er ”administrative”. Revision af udledningstilladelser til
renseanlæg kan for eksempel give anledning til at få bedre styr på overløb. Dog er der afsat 260.000
kr. på budgettet til kildeopsporing.
 
Alle indsatser er desuden vist i netkort. Klik på dette link http://netkort.odsherred.dk/spatialmap?
profile=sp1922 og aktiver laget ”Indsatser år 2019-2022”. For at se hvad indsatsen indeholder for de
enkelte områder, kan der zoomes i kortet. Tryk på ”i” i panelet foroven og klik på det område, du
ønsker at se indsatsen for.
 
Lovgrundlag
Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i sit område, jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 1. Kommunalbestyrelsen har pligt til at inddrage
Forsyningsselskabet i udarbejdelsen af planen, jf., spildevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 1. Forslag
til en spildevandsplan skal desuden sendes i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse.
 
Økonomiske konsekvenser
Odsherred Forsynings aktiviteter er brugerfinansierede. Planen medfører, at borgere i de berørte
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områder vil skulle betale tilslutningsbidrag og afholde udgifter til den fysiske tilslutning eller i andre
områder afholde udgifter til etablering af egen renseløsning.
De kommunale indsatser gennemføres indenfor budgettet.
 
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Forslag til spildevandsplanen 2019-2022 er blevet miljøvurderet. Den udarbejdede
miljøvurderingsrapport er vedlagt til orientering og udsendes i offentlig høring sammen med
forslaget til planen.
 
Udtalelser og høring
Forslag til spildevandsplan 2019-2022 er udarbejdet i samarbejde med Odsherred Forsyning og
sendes i offentlig høring i 8 uger umiddelbart efter Byrådets godkendelse af denne indstilling. Som
et led i den offentlige høring sendes planen til medlemmerne af Grønt Råd, som kan vælge at lave
en samlet udtalelse.
 
Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:
 

·        Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at planen sendes i offentlig høring.

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 11. september 2018 Sted: Mødelokale "Genbrug", ARGO,
HÅNDVÆRKERVEJ 70, 4000 ROSKILDE

Fraværende:
 
Indstillet.
 
 
 
Sagen genoptages på Miljø- og Klimaudvalgets møde den 4. december 2018
 
Sagsfremstilling
Forslag til spildevandsplan 2019-2022 har været i offentlig høring fra den 26. september 2018- 21.
november 2018. Der er indkommet tre høringssvar. Høringssvarene og Center for Miljø og Tekniks
kommentarer hertil er refereret i bilag 6.
 
Høringssvarene har givet anledning til to ændringer i planen. Der er tilføjet en kampagne overfor
sommerhusejere med information om gamle spildevandsanlæg og der er rettet en fejl i det kort der
viser eksproprierede ledningstracéer.
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Odsherred(DN) kritiserer i deres høringssvar
spildevandsplanen 2019-2022 for at øge udledningen af næringsstoffer til Isefjord og Sejerø Bugt og
for ikke i tilstrækkelig grad at lave foranstaltninger der kan modvirke skaden ved ikke at kunne
gennemføre en fuld centralisering af spildevandsrensningen i nord på et nyt Tengslemark
renseanlæg.
 
Center for Miljø og Teknik mener ikke udledningen øges. Udledningen reduceres derimod.
 
Det er korrekt at hvis man sammenligner den mængde næringsstoffer som en gennemførelse af
centraliseret spildevandsrensning og bygning af Tengslemark Renseanlæg ville have fjernet med den
mængde næringsstof vi fjerner med den nye plan, så sker der med den nye plan en større
udledning. Men sammenlignes der med det der reelt udledes i dag, så fjerner vi med den nye
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spildevandsplan næringsstoffer fra recipienterne.
 
Center for Miljø og Teknik vurderer derudover at spildevandsplan 2019-2022 indeholder de
nødvendige tiltag i form af udbygning og renovering på de eksisterende renseanlæg, som
kompensation for at der ikke bygges et nyt.
 
Center for Miljø og Teknik har på den baggrund været i dialog med DN om deres høringssvar. DN
erkender at spildevandsplan 2019-2022 ikke vil øge udledningen, men udtrykker en bekymring for
den påvirkning der sker fra dårligt fungerende nedsivningsanlæg i sommerhusområderne i kraft af at
kloakeringen trækker ud over en længere årrække.
 
DN stiller forslag om at tilføje en indsats med en kampagne overfor sommerhusejerne i forhold til at
få udskiftet gamle, dårligt fungerende anlæg samt sikre korrekt vedligeholdelse og tømning af
eksisterende anlæg. Denne indsats er tilføjet.
 
I høringsperioden har Center for Miljø og Teknik besluttet at ændre det planlagte kloakeringsprincip
for en række områder, der i kommuneplanen er udlagt til fremtidig byggemodning.
 
Områderne planlægges i udgangspunktet spildevandskloakeret, i stedet for som i den tidligere plan,
separatkloakeret.
 
Spildevandskloakering betyder, at de fremtidige beboere skal håndtere regnvandet selv. Denne
løsning er at foretrække, både af hensyn til den lokale grundvandsdannelse, anlægsomkostninger for
Odsherred Forsyning, samt muligheden for at anvende regnvandet rekreativt i eventuelt kommende
lokalplaner.
 
Der er lavet en gennemgang af områderne med hensyn til jordbund, vandværksboringer, kendte
problemer med høj grundvandsstand. De områder hvor Center for Miljø og Teknik vurderer ud fra
den eksisterende viden, at det vil være problematisk at nedsive regnvand, er ikke ændret til
spildevandskloakering.
 
Center for Miljø og Teknik er blevet opmærksom på behovet for ændringen af planlagt
kloakeringsprincip i byggemodningsområder i forbindelse med at der er indkommet en række nye
lokalplananmodninger. Kloakeringsprincippet ændres kun i områder hvor der ikke er en vedtaget
lokalplan.
 
Det er vurderet at ændringen kan gennemføres uden fornyet høring, da den udelukkende vedrører
fremtidige bebyggelser, hvoraf de fleste ligger langt ude i fremtiden. Dermed berører ændringen
ikke eksisterende ejendomme med beboelse.
 
Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:
 

·        Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende planen.

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 4. december 2018 Sted: NOKKEN, HAVNEVEJ 30, 4500
NYKØBING SJ.

Fraværende:
 
Indstillet.
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Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 11. december 2018 Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:

 
Indstillet.
 
Bilag

306-2018-261736 Spildevandsplan 2019-2022 endelig
306-2018-261700 Bilag 1 endelig - Kloakoplands bidrag til renseanlæg og RBU
306-2018-261701 Bilag 2 endelig - Renseanlæg - belastnings- og udløbsdata
306-2018-188723 Bilag 3 Nedsivning af spildevand - matrice over praksis
306-2018-188732 Bilag 4 - afstandskrav spildevandsanlæg
306-2018-188725 Bilag 5 - omfattede matrikler uden for kloakopland
306-2018-189113 Bilag 7 Miljørapport - miljøvurdering af Spildevandsplan

2019-2022
306-2018-261733 Bilag 6 endelig - Høringssvar og bemærkninger hertil

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 18. december 2018 Sted: Byrådssalen
Fraværende:

 
Godkendt.


