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1. INDLEDNING 
Ifølge §7 i Spildevandsbekendtgørelsen1 skal Byrådet ajourføre kommunens 
spildevandsplan, når der opstår behov for det. Det er for eksempel tilfældet, når 
kommunen og/eller Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S ønsker at udføre et projekt, der 
ikke er omfattet af den gældende spildevandsplan. 
 
Forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune 
er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for etablering af nye kloakoplande til 
udvidelse af en produktionsvirksomhed i det nordøstlige Troldhede. Kloakoplande 
omfatter både den eksisterende fabrik ved Østergade samt et areal øst for jernbanen. 
 
Tillægget muliggør desuden, at eventuelle erstatninger ved ekspropriation eller eks-
propriationslignende forhold kan blive skattefrie. 
 

1.1. Politisk behandling og offentlig høring 
Byrådets forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2019-2027 skal offentliggøres og 
være i offentlig høring i mindst 8 uger. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, 
myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag.  
 
Efterfølgende vil Ringkøbing-Skjern Kommune behandle eventuelle kommentarer, og 
eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt. 
Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
 
Efter vedtagelsen udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de 
beskrevne tiltag. I henhold til §32 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven2 kan Byrådets 
vedtagelse ikke påklages til anden administrativ myndighed. Tillægget kan efter de 
generelle regler om domstolsprøvelse, indbringes for domstolene. 
 
Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune erklærer samtidig, at man med henblik på at 
gennemføre nærværende plan er indstillet på, at fortage fornødne arealerhvervelser, 
samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne 
i lov om miljøbeskyttelse.  
 
Tillægget har følgende administrative tidsplan: 
 

 
1 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. nr. 1393 af 21. juni 2021 
2 Bekendtgørelse af lov om Miljøbeskyttelse nr. 100 af 19. januar 2022 

https://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1393
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/100
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Emne Dato 

Miljøvurdering 31. maj 2022 
Forslag godkendt til offentlighed 14. juni 2022 
Offentliggørelse foretaget 20. juni 2022 
Offentlig høringsperiode Juni – august 2022 
Endelig vedtagelse 13. september 2022   
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2. SPILDEVANDSANLÆG 
 

2.1. Nye kloakopland i Troldhede 
Kommunen ønsker at skabe mulighed for udvidelse af en produktionsvirksomhed i 
Troldhede. De planlagte oplande er ikke omfattet af Spildevandsplan 2019-2027, 
hvorfor områderne medtages i dette tillæg. Udvidelse vil bestå af to oplande, der 
betegnes TH21 og TH22, som er vist i efterfølgende figur:  
 

 
Figur 1 Udsnit af Troldhede med de berørte oplande TH21 på 38,3 ha og TH22 på 5,7 ha. Begge 

oplande og udløb UTH22 er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune, mens udløb UTH21 er 
beliggende i Herning Kommune. 
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Store dele af opland TH21 er berørt af indvindingsopland til Troldhede Vandværk. 
Derfor vil oplandene blive kloakeret med separatkloak, hvor regn- og spildevand 
afledes i hver sin ledning. Den maksimale befæstelsesgrad for de to oplande må ikke 
overskride 54 %, da udledningen af næringsstoffer til Ringkøbing Fjord ellers vil stige. 
Det fremgår af stofregnskabet i Tabel 3 på side 7. Overskrides den maksimale 
befæstelsesgrad, skal tag- og overfladevandet nedsives ved infiltration i områder der 
ikke har grundvandsbeskyttelse. 
 
Regnvandsafledningen i opland TH21 og opland TH22 bliver privat, da det er samme 
virksomhed, der etableres i oplandene. 
 

2.2. Dimensionering af regnvandsbassiner 
Alle bassiner i Ringkøbing-Skjern Kommune skal som udgangspunkt dimensioneres 
efter kommunens retningslinjer som fremgår af ”Dimensionering af våde bassiner 
Ringkøbing Skjern Kommune” dateret den 9. oktober 2020. Der skal ansøges om 
udledningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune før der kan etableres bassin.  
 
Da udløb UTH21 er beliggende i Herning Kommune, skal Ringkøbing-Skjern 
Kommune udarbejde tilladelsen i samarbejde med Herning Kommune. Hvis 
befæstelsesgraden bliver det maksimale på 54 % og afløbsvandføringen bliver det 
angivne i Tabel 1, kan der forventes følgende størrelser af bassiner: 
 

Opland Bef. areal Udløb Forsinkelses 
volumen 

Permanent 
volumen 

Afløbs- 
vandføring 

TH21 20,7 ha UTH21 6.800 m³ 4.100 m³ 21 l/sek. 
TH22 3,1 ha UTH22 920 m³ 610 m³ 5 l/sek. 

Tabel 1 Retningslinjernes krav til bassinvolumen ved en befæstelsesgrad på 54 % 

 
  

https://www.rksk.dk/Files/Files/Borger/Affald-energi-miljo/Spildevand%20og%20nedsivning/Dimensionering-af-vaade-regnvandsbassiner-RKSK-rev-09-10-2020.pdf
https://www.rksk.dk/Files/Files/Borger/Affald-energi-miljo/Spildevand%20og%20nedsivning/Dimensionering-af-vaade-regnvandsbassiner-RKSK-rev-09-10-2020.pdf
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3. MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER 
 

3.1. Nye kloakoplande i Troldhede 
I de planlagte kloakoplande vil der ske en afledning af tag- og overfladevand til Pårup 
Bæk og videre i vandløbssystemet angivet i efterfølgende tabel: 
 

Recipient Økologisk tilstand 
Pårup Bæk Dårlig 
Von Å Høj 
Vorgod Å Høj 
Skjern Å Moderat 
Ringkøbing Fjord Ringe 

Tabel 2 Recipienter der påvirkes af regnbetingede udløb fra de planlagte oplande 

Den økologiske tilstand i Pårup Bæk er ikke opfyldt. De planlagte regnbetingede udløb 
må ikke:  
 

• være til hinder for at den økologiske tilstand god kan opnås, 
• få udledningen af næringsstoffer til Ringkøbing Fjord til at stige. 

 
Det skønnes, at der vil ske øgning af spildevandsmængden med maksimalt 50 p.e., 
der transporteres til Tarm Renseanlæg, hvor det renses. 
 
Området for opland TH21 anvendes i dag primært til jordbrugsmæssigt formål, mens 
det ikke er tilfældet for området for opland TH22, som er på 5,69 ha. Derfor sker der 
allerede i dag en udledning af fosfor og kvælstof, der ikke er nærmere fastlagt. Af DCE 
notat 2.8 "Tilførsel af næringsstoffer og organiske stoffer" kan efter tabel 1a for 
Nordsøen beregnes, at udledningen fra landbrug og natur er ca. 0,49 kg P/ha og 12,0 
kg N/ha. Det planlagte kloakopland for opland TH21 er 38,29 ha. 
 
I den efterfølgende tabel er opstillet en stofbalance for udledningen til Ringkøbing 
Fjord fra det planlagte opland, baseret på ovennævnte oplysninger: 
 
Kilde Kvælstof 

[kg/år] 
Fosfor 
[kg/år] 

Landbrug (status) 459,5 18,8 

Regnbetingede udløb (plan) 246,2 18,4 
Spildevand (Plan) 4,9 0,3 

Plan - status -208,4 -0,1 
Tabel 3 Troldhede - Stofbalance for udledning til Ringkøbing Fjord. Negative tal er reduktion Der er 

anvendt en befæstelsesgrad på 54 %, da udledningen af næringsstofferne kvælstof og fosfor til 
Ringkøbing Fjord ellers vil stige. 

Der vil dermed ske en samlet reduktion af de årlige udledte stofmængder til gavn for 
den økologiske tilstand i Ringkøbing Fjord. 
 

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Havstrateginotater/2-8_MSFD_notat_tilfoersel_NPO.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Havstrateginotater/2-8_MSFD_notat_tilfoersel_NPO.pdf
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3.2. Miljøscreening 
I henhold til lov om Miljøvurdering3 skal den myndighed, der udarbejder en plan 
foretage en screening af planen og derudfra afgøre, om planen skal miljøvurderes. 
Forslag til Tillæg nr. 7 er omfattet af lovens § 8 stk. 1. 
 
Kommunen har derfor gennemført en screening af tillægget, som er vedlagt i bilag 1. 
Konklusionen er, at tillægget vurderes på baggrund af screeningen at kunne få en 
væsentlig indvirkning på omgivelserne. Forslaget er derfor omfattet af krav om 
miljøvurdering. 
 

3.3. Habitatvurdering 
Jævnfør habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1-4 skal der forud for vedtagelse af 
spildevandsplantillæg foretages en vurdering af, om planen i sig selv eller i 
sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller 
bilag IV-arter i området væsentligt. Der kan kun udarbejdes tillæg til 
spildevandsplanen, hvis det vurderes, at planen ikke medfører: 
 

• skade på de naturtyper, som området er udpeget for, 
• skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for, 
• betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter. 

 
Natura 2000 
Tag- og overfladevandet i forbindelse med de nye kloakoplande i Troldhede, vil 
passere gennem Natura 2000 område nr. 68 (Skjern Å) og nr. 69 (Ringkøbing Fjord 
og Nymindestrømmen). Natura 2000 områderne fremgår af Miljøministeriets GIS-kort. 
 
Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er 
bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvensvurdering ved 
myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området 
fremgår af Udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne. 
 
Etablering af de nye kloakoplande i Troldhede giver anledning til at den samlede 
udledning af næringsstoffer til Natura 2000 områderne reduceres. Derfor er det 
Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade 
arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 
 
Bilag IV-arter 
En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig 
streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater, herunder Danmark. Det gælder for 
dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og 
rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er 

 
3 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 
af 27. oktober 2021 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
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forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset, om disse dyr og planter 
findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder. 
 
Kommunen vurderer, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som potentielt 
findes i området, hverken vil blive beskadiget eller ødelagt. Derfor vurderes det, at 
realisering af projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er 
beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.    
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4. ØKONOMISKE FORHOLD 
Udgifter til etablering af regnvandskloak og -bassin for opland TH21 og opland TH22 
påhviler grundejeren og øvrige kloakeringer afholdes for takstfinansierede midler af 
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S.  
 

5. BERØRTE MATRIKLER 
Der vil blive udført anlægsarbejder på private og offentlige arealer i forbindelse med 
projekterne i dette tillæg. De matrikler der kan blive berørt, er angivet i efterfølgende 
tabel.  
 
Ejerlav Matr. nr. Kommune Tiltag 

1ta Udvidelse af virksomhed 
og etablering af bassin 

1c Udvidelse af virksomhed 

1to Udvidelse af virksomhed 
Viumkrog, Nr. Vium 

1po 

Ringkøbing-Skjern 

Udvidelse af virksomhed 

Kibæk By, Assing 58c Herning Ledninger 
Tabel 4 Matrikler der kan berøres af tillæg nr. 7 

Der vil kunne forekomme mindre ændringer under projekteringen og forhandlingerne 
med grundejerne. Derfor kan ejendomme, som ligger tæt på de nævnte matrikler blive 
berørt af anlæggene. 
 
Omfanget af rådighedsindskrænkninger i forbindelse med etablering af projekterne vil 
blive nærmere fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Eventuelle 
rådighedsindskrænkninger vil ske i form af arealafståelse eller servitutpålæg.  
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