SPILDEVANDSPLAN 2020-2031

INDHOLDSFORTEGNELSE
1

Om denne plan

5

1.1

De 17 verdensmål .....................................................................................................5

1.2

Rullende spildevandsplan .........................................................................................5

2

Indledning

6

3

Planlægningsgrundlaget

7

3.1

Lovgrundlag ..............................................................................................................7

3.2

Kommuneplan ..........................................................................................................8

3.3

Vandforsyningsforhold .............................................................................................8

3.4
Miljøvurdering..........................................................................................................8
3.4.1
Konklusion ...............................................................................................................9

4

Målsætninger for Skive Vand A/S

10

5

Servicemål for kloakfornyelse

11

6

Recipienter - Vandmiljø

12

6.1

Badevand................................................................................................................12

6.2

Vandområdeplaner 2015-2021................................................................................12

6.3

Natura 2000-områder .............................................................................................12

7

Spildevandsanlæg

14

7.1
Regnbetingede udledninger ....................................................................................14
7.1.1
Fælleskloak ............................................................................................................15
7.1.2
Separatkloak ..........................................................................................................15
7.1.3
Pumpestationer .....................................................................................................17
7.2

Udledning af renset spildevand...............................................................................17

7.3

Slambehandling ......................................................................................................18

7.4

Tømningsordning....................................................................................................19

7.5

Bemærkninger til udvalgte kloakområder ...............................................................19

7.6

Kloakering betinget af Vandområdeplan 2015-2021................................................20

7.7

Regnbetingede udløb – indsats i Vandområdeplan 2015-2021 ................................22

7.8

Sommerhusområder ...............................................................................................23

7.9
Ejendomme i områder med særlig drikkevandsinteresse og indvindingsoplande til almene vandværker .............................................................................................................23
7.10
Spildevandstekniske anlæg .................................................................................23
7.10.1 Grøft ved Østerbro ................................................................................................23
7.10.2 Teglværksgrøften...................................................................................................24
Skive Kommune
Spildevandsplan 2020 – 2031
1. januar 2019

2/45

7.10.3
7.10.4
7.10.5

Fortsættelsen af ”Fælleshovedledninger i Hem og Hindborg” gennem Hem .......24
Afløbsledning i Lem ...............................................................................................24
Glattrup Bæk..........................................................................................................24

7.11

Justeret betalingsprincip .....................................................................................24

7.12

Medfinansiering af kommunale eller private projekter........................................25

8

Spildevandsbortskaffelse i det åbne land

26

8.1

Spildevandsafgift ....................................................................................................26

8.2

Forbedret rensning i udpegede oplande..................................................................26

8.3

Renseklasse og anlægstype.....................................................................................26

8.4

Hvad er grundlaget for, at kommunen kan give påbud om forbedret rensning? ......27

8.5

Tidsplan for forbedret rensning...............................................................................28

8.6

Hvad kan ejeren gøre, når der gives påbud?............................................................28

8.7

Rensning udenfor de udpegede områder ................................................................30

9

Særlige forhold

31

9.1
Dimensionering af kloakker efter funktionspraksis .................................................31
9.1.1
Regler for nye kloakker..........................................................................................31
9.1.2
Regler for eksisterende kloakker etableret før 1.1.2007.......................................31
9.2

Håndregning ...........................................................................................................31

9.3

Offentlige og private spildevandsanlæg ..................................................................32

9.4

Udtræden af Skive Vand A/S...................................................................................33

9.5
Befæstede arealer i kloakoplande...........................................................................34
9.5.1
Eksisterende bebyggelser ......................................................................................34
9.5.2
Planlagte bebyggelser - byggemodninger .............................................................34
9.5.3
Overskridelse af den befæstede andel ..................................................................35
9.5.4
Ejendommes interne kloakering............................................................................35
9.6
Information ved separering af fælleskloak ..............................................................35
9.6.1
Fritagelse for separering af dele af ejendommen..................................................36
9.7
Nedsivning af regnvand ..........................................................................................36
9.7.1
Nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund (LAR)....................................37
9.7.2
Bagatelgrænse for nedsivningstilladelse ...............................................................38
9.7.3
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) .............................................38
9.7.4
Nedsivning af overfladevand fra veje og p-pladser ...............................................38
9.8

Bortledning af grundvand .......................................................................................39

9.9

Pesticidholdigt spildevand fra gartnerier.................................................................39

9.10

Kunstgræsbaner ..................................................................................................39

9.11

Olieudskillere ......................................................................................................39

9.12

Fedtudskillere .....................................................................................................39

9.13

Affaldskværne .....................................................................................................40

9.14

Undtagelse for forbedret spildevandsrensning og tilslutning til offentlig kloak....40

9.15

Afdragsordning ved forbedret rensning eller tilslutning til offentlig kloak ...........40

Skive Kommune
Spildevandsplan 2020 – 2031
1. januar 2019

3/45

9.16

Lånemulighed ved separatkloakering ..................................................................41

9.17

Frist for nedlægning af eksisterende spildevandsanlæg .......................................41

9.18

Placering af stik ved ejendomme i det åbne land .................................................41

9.19

Markering af oplandsgrænse ved ejendomme i det åbne land.............................41

9.20

Tilslutning til Skive Vand A/S i det åbne land .......................................................42

9.21

Tømning af rendestensbrønde.............................................................................42

9.22

Vaskepladser.......................................................................................................42

9.23

Skyllevand fra vandværker ..................................................................................42

9.24
Tilslutningsret og -pligt........................................................................................43
9.24.1 Tilslutning af dræn.................................................................................................44
9.24.2 Landbrugsdræn......................................................................................................44
9.25

Afgivelse af areal og pålæg af servitut .................................................................44

9.26

Kloakprojekter - detailprojektering .....................................................................45

9.27

Straf ....................................................................................................................45

TEKST- OG SKEMABILAG:
Bilag 1 Skema over oplande – status
Bilag 2 Skema over oplande – plan
Bilag 3 Skema over udløb – status
Bilag 4 Skema over udløb – plan
Bilag 5 Skema over renseanlæg
Bilag 6 Screeningsskema og Miljørapport
Bilag 7 Tekstændringer i Spildevandsplan 2020-2031
Bilag 8 Ændringer i Spildevandsplan 2020-2031 (ændringer af oplande, udløb
og bassiner)
Bilag 9 Administrative ændringer siden spildevandsplan 2018-2029

Temakort

Skive Kommune
Spildevandsplan 2020 – 2031
1. januar 2019

4/45

1

Om denne plan
Byrådet skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en plan for
bortskaffelse af spildevand i Skive Kommune, som er beskrevet i spildevandsplanen.
I planen gør Byrådet rede for status og planer på spildevandsområdet. Statusopgørelserne beskriver nuværende tilstand, og planbeskrivelsen dækker årene
frem til og med år 2031. Spildevandsplan 2020-2031 erstatter den hidtil gældende Spildevandsplan 2018-2029 med tilhørende tillæg.
I henhold til miljøbeskyttelsesloven kan Byrådets vedtagelse af en
spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Spildevandsplanen kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse, indbringes for
domstolene.

1.1

De 17 verdensmål

FN`s verdensmål rummer en ambition om at skabe en bedre verden gennem
de 17 overordnede mål. Skive Kommune tager aktivt ansvar for at bidrage til
opfyldelsen af verdensmålene på lokalt niveau, og indarbejder FN`s verdensmål i politikker og strategier. Der er to af verdensmålene, der er relevante i
forhold til Spildevandsplan 2020-2031:
MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
Spildevandsplanen skal sikre ordnede spildevandsforhold for borgerne i Skive
Kommune.
Verdensmål 13: KLIMAINDSATS
Spildevandsplanen fastsætter rammer for at begrænse konsekvenserne af klimaforandringerne.

1.2

Rullende spildevandsplan

Skive Kommune og Skive Vand A/S mødes månedligt for at drøfte kommende
opgaver. Samtidig undersøges det, om opgaverne giver behov for opdatering
af spildevandsplanen, da Skive Vand A/S alene må gennemføre projekter, som
er i overensstemmelse med spildevandsplanen.
Planen er opbygget på en form, så der ikke udarbejdes egentlige tillæg, men
ændringerne indarbejdes direkte i spildevandsplanen, så det bliver en rullende
opdateret spildevandsplan.
Uddybende beskrivelse af de enkelte opdateringer foretaget ved den årlige revision, kan findes i bilagene.
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2

Indledning
Spildevandsplanen for Skive Kommune omfatter alle spildevandsanlæg i kommunen, såvel eksisterende anlæg som planlagte anlæg.
Spildevandsplanen beskriver overordnet de ændringer og udvidelser af spildevandsanlæg, som forventes i planperioden til og med år 2031. Spildevandsplan 2020-2031 erstatter den hidtil gældende Spildevandsplan 2018-2029.
I planperioden frem til 2031 vil indsatsen blive koncentreret omkring følgende
hovedområder:


Fornyelse og separering af kloakken for at sikre kloakkens funktion fremover.



Løbende udbygning af kloakanlæg ved byudvikling i overensstemmelse med
kommuneplan og lokalplaner.



Forbedring af spildevandsrensningen fra spredt bebyggelse.



Etablering af bassiner på de regnbetingede udløb, således at indsatsen for
en bedre tilstand i recipienter opretholdes, og at udledningerne ikke hindrer, at recipienternes miljømål opfyldes.

Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan
2016 - 2028, Vandområdeplan 2015 - 2021 og lovgivningen i øvrigt.
Der er lagt vægt på at gøre spildevandsplanen dynamisk og overskuelig. For
henholdsvis status- og plansituationen er der for hele kommunen udarbejdet
et samlet kort, hvor brugeren f.eks. kan undersøge, om der er planlagt ændringer for kloakeringen af deres ejendom.
Hvis der i spildevandsplanen er angivet, at et område har status som separatkloakeret, betyder det, at ejendommene i dette område, skal opføres separatkloakeret. For de enkelte ejendomme er status først retsgældende, fra der er
udstedt et påbud, om separering. I spildevandsplanen kan man altså kun se
status for, hvad der er gældende for området. Hvis man skal se status for en
enkelt ejendom, kan den ses i BBR-registeret.
Da spildevandsplanen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af
kloakprojekter, er det kun muligt i denne plan at angive en omtrentlig placering af nye anlæg. Den endelige placering af bassiner og transportledninger
kræver, at der først udarbejdes et detailprojekt, hvor der tages hensyn til bl.a.
grundejere, terræn, fredninger og forskellige beskyttelseszoner.
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3

Planlægningsgrundlaget

3.1

Lovgrundlag

Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en plan
for bortskaffelse af spildevand, som skal indeholde følgende oplysninger og
fornødne kortbilag:
1.

Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandområdeplanen, samt til Skive Vand A/S’ økonomiske planlægning og til vandløbenes
fysiske tilstand.

2.

Eksisterende og planlagte kloakoplande og renseforanstaltninger.

3.

Områder hvor Byrådet er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis.

4.

Områder, hvor Byrådet er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til Skive Vand A/S.

5.

Beskrivelse af klimaprojekter med medfinansiering.

6.

Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der afledes til
nedsivningsanlæg, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor
der skal ske afledning til nedsivningsanlæg.

7.

Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning
svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau.

8.

Hvordan spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f.eks. ved udsprøjtning.

9.

Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af
spildevand.

10. Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.
11. Om forventet tidspunkt for gennemførelse af ændringer i de enkelte kloakeringsområder mv.

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i
følgende love, bekendtgørelser og vejledninger, som kan findes på www.retsinfo.dk.
Love:
 Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbek. nr. 241 af 13. marts 2019 med senere
ændringer.


Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, jf. lovbek. nr.

633 af 7. juni 2010, med senere ændringer.
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Lov om afgift af spildevand, jf. lovbek. nr. 1323 af 11. november 2016 med
senere ændringer.



Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018 med senere ændringer.

Bekendtgørelser:



Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser
m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand

Vejledninger m.v.:
 Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser
m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning nr. 28 af 1.
juni 2018


Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 af

2001.


3.2

Rørcenter-anvisninger

Kommuneplan

Kommuneplanen beskriver de overordnede planer for og forventninger til udviklingen i Skive Kommune, og er således grundlaget for udarbejdelse af såvel
lokalplaner som en række temaplaner (sektorplaner), bl.a. affaldsplan, vandforsyningsplan samt denne spildevandsplan. Spildevandsplanen er udarbejdet i
overensstemmelse med Kommuneplan 2016-2028.
Da byudviklingen afhænger af behovet for salgbar jord og dermed af
konjunkturudviklingen, kan det ikke eksakt angives, hvilke nye kloakoplande
eller udvidelse af eksisterende oplande, der vil blive aktuelle i planperioden
frem til år 2031. De planlagte oplandsudvidelser er fundet med udgangspunkt i
kommuneplanen, og fremgår af spildevandsplanens kort.
3.3

Vandforsyningsforhold

Spildevandsplanen skal tage hensyn til de gældende vandforsyningsplaner og
indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse.
Drikkevandsforsyningen i Skive Kommune er baseret på indvinding af grundvand. Inden grundvandet sendes ud til forbrugerne, bliver det som regel luftet
og filtreret. Udover de almene vandværker er der også ejendomme, der har
egen drikkevandsboring.
3.4

Miljøvurdering

Spildevandsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og Skive Kommune skal vurdere, om der er behov for miljøvurdering af
planen. Til det formål er planens indvirkning på miljøet screenet. Resultater af
screeningen ses i bilag 4.
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3.4.1

Konklusion

Med screeningen for miljøvurdering af Spildevandsplan 2020-2031 vurderes
det samlet, at der ikke vil være væsentlige negative miljømæssige konsekvenser af planens projekter og initiativer. Screeningen viser derudover, at spildevandsplanen vil have en positiv miljømæssig effekt på flere parametre.
Planen vurderes især at få positiv betydning for de spildevandspåvirkede
vandløb, eftersom der sker en bedre rensning ved regnbetingede udløb. Ligeledes kan tiltagene medføre positiv indvirkning på parametre som grundvand,
lugtforhold, menneskesundhed og rekreative værdier.
Med hensyn til etablering af trykledninger og bassiner er det vigtigt, at anlæg
så vidt muligt sker uden for naturbeskyttede eller fredede områder, så det sikres, at der ikke sker en negativ miljøpåvirkning som følge af spildevandsplanens tiltag. Ligeledes er det vigtigt at overvåge de forventede væsentlige miljøpåvirkninger som følge af spildevandsplanens gennemførelse. Det gælder såvel positive som negative indvirkninger på miljøet.
Hvis man i stedet for gennemførelse af spildevandsplanen vælger 0-alternativet, vil det med stor sandsynlighed resultere i en negativ miljøpåvirkning.
Samlet set vurderes det, at spildevandsplanen ikke indebærer væsentlige påvirkninger af miljøet, og at planen derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Skive Kommune
Spildevandsplan 2020 – 2031
1. januar 2019

9/45

4

Målsætninger for Skive Vand A/S
Skive Kommune har følgende målsætninger for Skive Vand A/S:
At

Skive Vand A/S sikrer en stabil og en prismæssig konkurrencedygtig leverance af vand og transport og behandling af spildevand,

At

Skive Vand A/S medvirker til indenfor lovens og kommuneplanens rammer at
sikre opfyldelsen af målsætningerne for hele vandkredsløbet, herunder kystområder, søerne, vandløbene og grundvandet i Skive Kommune,

At

Skive Vand A/S medvirker til størst mulig nedsivning af overfladevand, der
kvalitetsmæssigt er egnet til nedsivning,

At

Skive Vand A/S handler energieffektivt med henblik på at bidrage til kommunens klimamålsætninger,

At

Skive Vand A/S klimatilpasser kloaksystemet, således at gener fra vandstandsstigning overholder servicemål,

At

Skive Vand A/S overholder de servicemål, som Skive Kommune har fastlagt i
vand- og spildevandsplanerne,

At

Skive Vand A/S er en vigtig medspiller i løsning af tværgående kommunale
opgaver som f.eks. udstykning og vejrenoveringsprojekter, der også omfatter
ledningsanlæg, til gavn for forbrugerne,

At

Skive Vand A/S’ økonomiske værdier forvaltes på en sådan måde, at der sikres sammenhæng mellem værdiopbygning i selskabet og konkurrencedygtige
priser,

At

Skive Vand A/S sikrer, at de økonomiske værdier, der er i Skive Vand A/S,
bevares for eftertiden,

At

Skive Vand A/S udvikler forretningsområderne i takt med, at det er økonomisk forsvarligt og miljømæssigt optimalt,

At

Skive Vand A/S deltager i kommunens arbejde med opfølgning på den Statslige Vandområdeplan,

At

Skive Vand A/S udbygger og udvikler samarbejdet med øvrige vandselskaber,

At

Skive Vand A/S og Skive Kommune foretager udveksling af data på de områder, det er relevant og lovligt.
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5

Servicemål for kloakfornyelse
1.

Brugerne skal altid kunne aflede spildevandet fra egen grund og opfatte
kloakken som velfungerende.

2.

Kloakken skal vedligeholdes, så sammenbrud eller tilstopning af denne
ikke sker under normal påvirkning og drift.

3.

Lugtgener fra kloakken skal minimeres.

4.

Opståede problemer afhjælpes hurtigst muligt.

5.

For alle nye kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande, fra og med
2007, gælder, at regnbetingede oversvømmelser af terræn fra kloakken
som gennemsnit ikke må ske hyppigere end hvert 10. år i fælleskloakerede områder og hvert 5. år i separatkloakerede områder.

6.

I alle øvrige kloakoplande må kloakkens kapacitet højest overskrides én
gang hvert andet år i fælleskloakerede områder og én gang hvert år i
separatkloakerede områder.

7.

Kloakken skal fornys, i den takt den forældes, for at fastholde værdierne
og funktionen af denne.

8.

Fornyelse af kloakken skal så vidt muligt koordineres med andre ledningsejere og planlagte vejarbejder.

9.

Rotter skal bekæmpes bl.a. ved brug af rottespærre i skelbrønde, hvor
det er muligt.

10.

Kloakkens placering skal være opdateret gennem digital registrering,
som er Skive Vand A/S’ og kommunens daglige administrationsgrundlag.

Skive Kommune
Spildevandsplan 2020 – 2031
1. januar 2019

11/45

6

Recipienter - Vandmiljø
Ved en recipient forstås her et vandløb, en sø eller et kystområde, der modtager spildevand eller regnvand fra kloakken. I Skive Kommune er der mange
recipienter, hvilket bl.a. skyldes kommunens beliggenhed og store areal på
691 km². Oplysninger om recipienternes tilstand kan findes på Vandområdeplaner 2015-2021.

6.1

Badevand

I Skive Kommune er der ”Blå Flag” i nogle havne og ved nogle strande. Dette
er nærmere beskrevet på kommunens hjemmeside på Blå Flag.
6.2

Vandområdeplaner 2015-2021

Den 27. juni 2016 offentliggjorde Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, nu
Miljøstyrelsen, vandområdeplaner for anden planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer samt høringsnotater og sammenfattende redegørelser.
Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø.
Planerne skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og
grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af
vandplanerne for første planperiode.
6.3

Natura 2000-områder

Natura 2000-områder består af fuglebeskyttelses-, habitat- og
ramsarområder. Natura 2000-områderne udpeges for at beskytte og bevare
bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er truede, sjældne eller
karakteristiske for EU-landene. Områderne kan ses på GIS til Natura2000.
Natura 2000-områderne er udpeget i henhold til EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. Natura 2000-områderne administreres efter ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter” – nu bekendtgørelse nr. bekendtgørelse
nr. 1595 af 6. december 2018. Jævnfør §§ 6 og 7 skal det vurderes, om projekter om udledning af spildevand kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, inden der meddeles tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.
Hvis tilladelsesmyndigheden vurderer, at et projekt kan påvirke et Natura
2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering
af projektets virkninger herpå under hensyn til bevaringsmålsætningen for det
pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation
eller godkendelse til det ansøgte.
I Skive Kommune findes følgende Natura 2000-områder (H = habitatområde,
F = fuglebeskyttelsesområde):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hjelm Hede, Flynder Sø og Stubbergård Sø (H41 og F29)
Skørsø (H53)
Kås Hoved (H31)
Risum Enge og Selde Vig (H221)
Karup Å (H40)
Sønderlem Vig og Geddal Strandenge (H32)
Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt
Skravad Bæk (H30)
8. Lovns Bredning (F14) og Hjarbæk Fjord og Simested Fjord (F24)
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7

Spildevandsanlæg
Ved spildevandsanlæg forstås anlæg til afledning og rensning af hus- og industrispildevand samt tag- og overfladevand fra byer og fra spredt bebyggelse.
Offentlige spildevandsanlæg:
Kloak- og rensningsanlæg etableret som offentlige kloakanlæg efter kendelse eller optaget som offentlige anlæg gennem spildevandsplanlægningen. Til de offentlige spildevandsanlæg hører stikledninger uden for skel. I
Skive Kommune har Skive Vand A/S siden 1. januar 2010 stået for anlæg
og drift af de offentlige spildevandsanlæg.
Private spildevandsanlæg:
Et spildevandsanlæg, der tjener én eller flere ejendomme er et privat spildevandsanlæg, når anlægget drives og/eller vedligeholdes af den eller de
grundejere, der har nytte af anlægget. Et privat spildevandsanlæg kan
være tilsluttet et spildevandsanlæg tilhørende Skive Vand A/S. Private spildevandsanlæg udenfor skel fremgår af denne spildevandsplan eller er tinglyst.
Kloakanlæg, fællessystemer:
I fællessystemer afledes spildevand og regnvand i samme ledning. I fællessystemer er der normalt et eller flere overløbsbygværker til aflastning af
opspædet spildevand til bassin og/eller recipient, således at kloakledninger
og renseanlæg ikke bliver overbelastet ved store nedbørshændelser.
Kloakanlæg, separatsystemer:
I separatsystemer afledes spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. Spildevandet ledes til renseanlæg. Regnvandet ledes - eventuelt gennem et bassin - til en recipient (grøft, vandløb, sø, jorden (nedsivning) eller
Limfjorden).

7.1

Regnbetingede udledninger

Skive Kommunes mål er at begrænse påvirkningen fra regnbetingede udløb,
så disse ikke er til hinder for, at recipienternes økologiske tilstand kan opfyldes. For at opnå dette mål skal der ofte etableres bassiner før udløbet i recipienten. I nye kloakoplande er det Skive Kommunes mål, at der så vidt muligt
sker en nedsivning af tag- og overfladevand for at minimere udledningen til
recipienterne.
Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til forøgelse af regnbetingede udledninger til vandområder, hvis den økologiske tilstand i recipienten i forvejen
ikke er opfyldt som følge af regnbetingede udledninger og/eller renseanlæg.
Der kan ”dispenseres” herfra ved udarbejdelse af handlings- og tidsplan for en
helhedsløsning med henblik på en generel reduktion i belastningen af det pågældende vandområde. Helhedsbetragtningen er også afgørende for, om Skive
Vand A/S beslutter, om separatkloakering kan gennemføres.
Skive Kommune
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De regnbetingede udløb behandles overordnet i spildevandsplanen. I det efterfølgende beskrives, hvordan foranstaltninger på de regnbetingede udløb fastlægges i spildevandsplanen.
7.1.1

Fælleskloak

Den samlede udledning fra overløbsbygværker i kommunen skal fortsat reduceres ud fra en prioriteret rækkefølge under hensyntagen til vandløbets økologiske tilstand, og således at der opnås mest miljø for pengene.
På alle overløbsbygværker bør der være et sparebassin med et volumen på
mindst ca. 20 m³ pr. reduceret oplandsareal evt. kombineret med en mekanisk finrist. Hvis overløbet giver anledning til erosion eller oversvømmelse af
vandløb eller de omkringliggende arealer, skal der i tilknytning til sparebassinet etableres et recipientbassin som dimensioneres som i næste afsnit.
7.1.2

Separatkloak

For eksisterende og planlagte udløb gælder, at de som udgangspunkt skal forsynes med våde regnvandsbassiner. Dette vil sikre, at udledninger ikke giver
anledning til erosion, oversvømmelse af vandløb eller de omkringliggende arealer samt bedst mulig rensning af regnvandet inden udledning.
Den fysiske placering af regnvandsbassiner skal indledningsvist afklares med
kommunen. Som udgangspunkt bør det tilsigtes at undgå placering af bassinanlæg i følgende områder


Beskyttede naturtyper (enge, vandhuller, heder, moser, strandenge,
overdrev).



Sten- og jorddiger.



Fortidsminder og fredede områder.



Åbeskyttelseslinje, søbeskyttelseslinje og fortidsmindebeskyttelseslinje.



BNBO (boringsnære beskyttelsesområder), indvindingsoplande, 300 m
beskyttelseszone omkring almene vandværksboringer og nitratfølsomme indvindingsområder. Der kan muligvis gives dispensation, hvis
der etableres tæt bund under bassinet.

Våde regnvandsbassiner dimensioneres med udgangspunkt i Aalborg Universitets ”Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner” fra 2012 ud fra
følgende kriterier:
1.

Afløbsvandføringen til recipienten vurderes i hvert enkelt tilfælde. Til vurdering af afløbsvandføringen tager kommunen hensyn til vandløbets medianminimumsvandføring, den økologiske tilstand og øvrige regnbetingede
udløb til vandløbet. Ved kommunens vurdering tages der udgangspunkt i
en afløbsvandføring på 1 l/sek. pr. ha reduceret oplandsareal.
Hvis ansøger ønsker en højere afløbsvandføring, skal ansøger ved beregninger dokumentere, at vandløbets hydrauliske kapacitet respekteres. En

Skive Kommune
Spildevandsplan 2020 – 2031
1. januar 2019

15/45

neddrosling således at udledningen svarer til afstrømning fra vandløbets
naturlige opland, vil i den forbindelse som udgangspunkt være tilstrækkeligt. Alternativt kan der foretages en konkret vurdering af vandløbets hydrauliske kapacitet med henblik på at fastsætte et krav om neddrosling,
der sikrer, at udledningen ikke medfører hyppigere eller større oversvømmelser af vandløbet, end hvad der ville være tilfældet ved afstrømning fra
vandløbets naturlige opland.
Desuden må afløbsvandføringen ikke hindre målopfyldelsen i vandløbet.
2.

En oprunding til en driftsbetinget afløbsvandføring på op til 5 l/s kan tillades, hvor den beregnede afløbsvandføring ligger tæt på 5 l/s, hvis det er
hydraulisk acceptabelt i vandløbet.
To eller flere udløb til samme recipient med en indbyrdes afstand på 200
meter eller mindre behandles samlet som ét udløb i forbindelse med afløbsvandføring.

3.

Fastlæggelse af det befæstede areal foretages således:
Eksisterende kloakoplande:
Det befæstede opland fastlægges efter en opmåling fra luftfoto samt
en vurdering af, om arealet øges, hvis der f.eks. er ubebyggede områder i oplandet.
Nye områder:
Ved fuld separering skal kloakken dimensioneres efter et befæstet
areal som beskrevet i afsnit 9.5.2 plus vejarealer.

4.

Der anvendes en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8. Hvis sammenhængende målinger af nedbør og vandføring i et fuldt udbygget opland kan
dokumentere en lavere hydrologisk reduktionsfaktor, kan det drøftes med
kommunen.

5.

Forsinkelsesvoluminet tillægges et volumen på 30 % for at tage højde for
de forventede klimaforandringer.

6.

Nødoverløb til recipient ved 100 % fyldning må højest forekomme i middel
hvert 5. år.

7.

Bassiner dimensioneres efter Spildevandskomiteens Skrift nr. 30 Excel
ark. Der accepteres anvendt sikkerhedsfaktor 1,0. Excel arkets beregnede
bassinvolumen multipliceres efterfølgende med klimafaktor 1,3 jf. pkt. 5.
Alternativt kan der udføres SAMBA beregninger.

8.

Der skal etableres et permanent vådvolumen på mindst 250 m³ pr. ha reduceret oplandsareal. Det permanente vådvolumen etableres under niveau af bassinets udløb.

9.

Den permanente vanddybde af det våde volumen og forbassin skal være
1-1,5 m.

10. Bassiner skal være tilgængelige for nærområdets rekreative brug. For at
tilpasse bassinet i omgivelserne, og af sikkerhedshensyn, skal der etableres flade skråninger med en hældning, som er fladere end 1:5. Er det beSkive Kommune
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skrevne ikke fysisk muligt, skal bassinet sikres med egnet beplantning eller hegn.
I forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse skal dimensioneringen
detaljeres i forhold til det konkrete udløb. Ansøgningsskema og yderligere information om etablering af regnbetingede udledninger kan findes på Skive
Kommunes hjemmeside.
Etablering af regnvandsbassiner kan være omfattet af Lov om Miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), bilag 2, punkt:


10b – ”Anlægsarbejde i byzone, herunder opførelse af butikscentre og
parkeringsanlæg”



10g – ”Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring
af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1”



11c – ”Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Etableringen af regnvandsbassiner skal derfor screenes for at afgøre, om anlægget er omfattet af krav om miljøvurdering.
På de separatkloakerede udløb, hvor der ikke etableres bassin, skal der alene
etableres et sand- og oliefang. Dette er typisk ved udløb, hvor:



det tilsluttede befæstede oplandsareal er ubetydeligt,
recipienten er robust i forhold til udledningen.

Formålet med et sandfang er i princippet udelukkende at fjerne tunge, uorganiske partikler som sand og grus.
7.1.3

Pumpestationer

Nødoverløb fra pumpestationer kan forekomme pga. strømsvigt eller mekanisk
svigt. De udledte mængder ved nødoverløb er ikke medtaget i de regnbetingede udløb, dels da de er meget sjældne, dels da den automatiske overvågning (SRO-anlæg) giver besked om problemet. Skive Vand A/S’ døgnberedskab afhjælper straks sådanne driftsproblemer.
7.2

Udledning af renset spildevand

I Skive Kommune er der i 2019 følgende renseanlæg ejet af Skive Vand A/S
med en godkendt kapacitet over 30 PE:
Renseanlæg

Type

Kapacitet

Recipient

Skive

MBNDK

64.000

Skive å

Harre-Vejle

MBNDK

17.800

Limfjorden

[PE]

Hejlskov

MBS

50

Afløb Hejlskov

Selde

MBNDK

1.500

Limfjorden

Fur

MBNDK

1.500

Limfjorden

I alt

-

84.850

-

M: Mekanisk rensning (rist, sandfang, bundfældning).
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B: Biologisk rensning (biologisk omsætning af organisk stof).
N: Nitrifikation (biologisk omsætning af ammonium til nitrat).
D: Denitrifikation (biologisk omsætning af nitrat til nitrogen(gas)).
K: Kemisk rensning (fosforfjernelse ved kemikalietilsætning).
S: Sandfiltrering.
Tabel 7.1

Renseanlæg ejet af Skive Vand A/S

I kommunen er der to private renseanlæg med en kapacitet over 30 PE. Det er
et pileanlæg på 9 ha, som ejes af Thise Mejeri og et nedsivningsanlæg på ca.
600 m ved Fur Bryghus. Der tilføres årligt 65.000 m³ mejerispildevand ved
Thise-anlægget og ca. 3.500 m3 proces- og alm. spildevand ved Fur-anlægget.
Planlagte forhold
I 2009 blev det besluttet, at antallet af renseanlæg i kommunen skulle reduceres til Skive Renseanlæg og Fur Renseanlæg. Skive Vand A/S har efterfølgende revideret planen, da det er hensigtsmæssigt at levetidsforlænge HarreVejle Renseanlæg og Selde Renseanlæg og bevare disse. Det vurderes i de
kommende år om Hejlskov Renseanlæg nedlægges eller fornyes i planperioden.
7.3

Slambehandling

I den efterfølgende tabel er det angivet, hvorledes slammet fra kommunens
renseanlæg behandles.
Renseanlæg

Slambehandling
Afvandes på slammineraliseringsanlægget i Stårup. En mindre

Skive

mængde afvandes på centrifuge til 20 % tørstof. Herefter udbringes det på landbrugsjord efter gældende regler.

Harre-Vejle
Hejlskov
Selde
Fur
Tabel 7.2

Afvandes til 6-8 % tørstof. Herefter udbringes det på landbrugsjord efter gældende regler.
Slammet køres til Skive Renseanlæg.
Opkoncentreres i koncentreringstank til 6-8 % tørstof. Herefter
udbringes det på landbrugsjord efter gældende regler.
Opkoncentreres i koncentreringstank til 6-8 % tørstof. Herefter
udbringes det på landbrugsjord efter gældende regler.
Status for slambehandlingen

Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen er det ønskeligt, at udbringning af slam
så vidt muligt sker på arealer uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og uden for indvindingsoplande (IVO) til almene vandværker.
Slam må ikke udbringes i BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder).
Planlagte forhold
Der er ingen planer om ændringer af de nuværende forhold for slambehandlingen.
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7.4

Tømningsordning

Siden 2004 har der været en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke i hele Skive Kommune. Siden 1. januar 2010 udføres tømning gennem
den obligatoriske tømningsordning af Skive Vand A/S, mens myndighedsopgaven fortsat varetages af Skive Kommune. Regulativet for tømningsordningen
kan findes på Skive Kommunes hjemmeside.
Hvis bundfældningstanken ikke tømmes regelmæssigt, bliver den fyldt med
slam. Det medfører enten, at rester af slam, papir og lignende løber ud i recipienten, og skaber uhygiejniske forhold og forurener dyre- og plantelivet, eller
også stopper nedsivningsanlægget til og skal måske efterfølgende renses eller
i værste fald renoveres. Derfor er en tømning i sig selv forebyggende mod
nedbrud.
7.5

Bemærkninger til udvalgte kloakområder

I den efterfølgende tabel er angivet bemærkninger til udvalgte kloakoplande:
By/område

Bemærkning

Branden

Virksomheden Skamol er alene tilsluttet med husspildevand og
har egen udledning af proces spildevand.

Harre

Hvis der sker et driftsstop på pumpestationerne ved Skibsvej og
ved Harrevigvej, vil der blive ledt urenset spildevand ud i Lilleå.
Udledningen vil give store problemer for vandløbet. Skive Vand
A/S har overvågning på pumpestationerne, men der vil alligevel
kunne nå at ske nødoverløb fra disse, inden problemet løses.
Derfor skal der etableres et åbent græsbassin eller en anden
sikring mod nødoverløb ved begge pumpestationer, som kan
forhindre spildevandet i at løbe direkte ud i Lilleå. Foranstaltninger forventes etableret senest i år 2020.

Kåstrup

Hovedparten af det regnvand, der falder på lossepladsen og
som ikke fordamper, bliver forurenet gennem nedsivning i lossepladsen og bliver til ”perkolatvand”. Denne proces vil over en
længere årrække rense lossepladsen. Perkolatvandet ledes til
opsamlingsbassiner ved lossepladsen. Fra bassinet pumpes perkolatvandet til kloakken i Skive by. Herfra graviterer perkolatvandet til Skive Renseanlæg. Dette er den ”fælleskloakerede”
del af området.

Kåstrup

I erhvervsparken GreenLab ved Kåstrup, tilsluttes husholdnings- og processpildevand samt forurenet overfladevand fra
virksomheder i området offentlig kloak og ledes til rensningsanlæg. Øvrigt regnvand håndteres lokalt i området ved
udledning via forsinkelsesbassiner til Kåstrup Bæk eller
Næstild Bæk.

Lundø

I sommerhusområdet på ca. 87 ha med ca. 280 ejendomme er

sommerhuse

forholdene omkring nedsivningsanlæggene undersøgt i 2010.
Konklusionen var, at der ikke kan fortsættes med nedsivning i
den nuværende form, da grundvandet i perioder står så højt, at
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By/område

Bemærkning
de eksisterende nedsivningsanlæg ikke renser tilstrækkeligt.
Imidlertid har kommunen indtil videre kunnet give nedsivningstilladelser, baseret på ansøgerens oplysninger om grundvandsstanden. Stort set alle sommerhusene ligger uden for strandbeskyttelseslinjen. Derfor vil der være mulighed for hævede
nedsivningsanlæg, selv med den forventede stigning af grundvandet.
Kommunen holder området under observation. Hvis der bliver
store problemer med nedsivningen, kan det forventes, at sommerhusområdet skal kloakeres for spildevand. Ejerne vil fortsat
selv skulle bortskaffe overfladevandet på egen grund.

Stårup sla-

Stårup slamanlæg er etableret i 1979. I 2001 er det ændret til

manlæg

et slammineraliseringsanlæg. Anlægget har været taget ud af
drift i en årrække, men er nu atter i brug som primær slambehandling for Skive Renseanlæg.

Thise

Spildevand fra toiletter og kantiner på Thise Mejeri er tilsluttet offentlig kloak og ledes til rensningsanlæg. Produktionsspildevand forrenses i anlæg, hvor det separeres i en slamfraktion og en væskefraktion. Slamfraktionen afhændes til
biogasanlæg og væskefraktionen opbevares i lagune og udspredes på landbrugsarealer.

Skive Vestby

Oplandene 0461, 0461b,0461e, 0462, 0463, 0464, 0465,
0466, 561, 0433, 0317 og 031c var i Spildevandsplan 20182029 angivet til at skulle separeres i 2020-2028. Oplandene
er i denne spildevandsplan rykket frem til 2020. Skive Fjernvarme vil føre fjernvarmerør gennem Vestbyen, og der skal
derfor separeres samtidig med dette. Tidspunktet for separeringen afhænger af, om og hvornår Skive Fjernvarme fører
fjernvarmerør gennem Vestbyen.

Tabel 7.3

7.6

Særlige bemærkninger til kloakoplande

Kloakering betinget af Vandområdeplan 2015-2021

Vandplan 2010-2015 har udpeget flere områder, hvor ejendomme skal have
forbedret rensningen, da målsætningen i den lokale recipient ikke er opfyldt.
Disse er fortsat medtaget i vandområdeplanen. Nogle steder er det hensigtsmæssigt, at forbedringen sker ved, at områderne kloakeres for spildevand.
Tag- og overfladevand skal ejerne fortsat selv behandle på de enkelte grunde.
Områderne er opstillet i efterfølgende tabel:
By/område

Recipient

Kloakopland

Bemærkning

Debel

Vidkær Bæk

2702P

En række ejendomme ved Æ
Skovvej og Skomagerstien kloakeres og tilsluttes Skive Vand
A/S med spildevand.

Nautrup

Glynge Grøft
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By/område

Recipient

Kloakopland

Bemærkning
Nautrupvej enten tilsluttes eller
er blevet Skive Vand A/S med
spildevand.

Roslev

Hegnets Møl-

5108

leå

En række ejendomme ved Sallingsundvej og Tønderingvej tilsluttes Skive Vand A/S med
spildevand senest i 2020. Skive
Vand A/S kloakere i første halvår af 2020.

Thorum

Møjbæk Å

5905

En række ejendomme ved Skivevej tilsluttes Skive Vand A/S
med spildevand med spildevand senest i 2020. Skive Vand
A/S kloakere i første halvår af
2020.

Vejby

Bustrup Bæk

6102

En række ejendomme ved Gyvelhøjen (Tryg) tilsluttes Skive
Vand A/S med spildevand med
spildevand senest i 2020. Skive
Vand A/S kloakere i første halvår af 2020.

Tøndering

Durup-Åsted

2829a

Skelgrøft

En række ejendomme ved Tøndering Kirkevej tilsluttes Skive
Vand A/S med spildevand.

2312

Breum

Grøndal Bæk

Grønning

Hagensmølle
Bæk

3103 og

Vinkelplet

Skindersmose
Bæk

806

Kirkeby

Hegnet Mølleå

4003

Lem

Birkemose
Bæk

4302a

Tabel 7.4

3105

To ejendomme på V. Breumvej er blevet tilsluttet
Skive Vand A/S med spildevand.
to ejendomme på Aakjærsvej
er blevet tilsluttet Skive Vand
A/S med spildevand.
Én ejendom på Vinkelpletvej
er blevet tilsluttet Skive Vand
A/S med spildevand.
Én ejendom på Yttrupvej er
blevet tilsluttet Skive Vand
A/S med spildevand.
Én ejendom på Vejbyvej er
blevet tilsluttet Skive Vand
A/S med spildevand.

Kloakering af ejendomme foranlediget af vandområdeplanerne

På PlandataDK eller i spildevandsplanens temakort vil man kunne fremsøge,
hvilket år grundejeren senest kan forvente at blive påbudt tilslutning til kloak.
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7.7

Regnbetingede udløb – indsats i Vandområdeplan 2015-2021

Vandplan 2010-2015 har udpeget en række regnvandsbetingede udløb fra fælleskloakken, hvor der skal foretages en indsats, da målsætningen i recipienten
ikke er opfyldt, da det er vurderet, at der ikke er et tilstrækkeligt forsinkelse
på udløbet. Der er sket en mindre ændring af udpegningen i Vandområdeplan
2015-2021, hvor de udpegede udløb er:
Udløb
2101010U

By

Recipient

Indsats

Balling

Balling Bæk

Bassin udvidet i 2012 til 3.000 m³.
Derudover er der i de senere år foretaget separatkloakering af tilkoblede oplande, som vil fortsætte
i de kommende år.

2301010U

Breum

Rørlagt vand-

Bassin etableret i 2015 i forbin-

løb i Breum

delse med separering. Derudover
vil resten af fælleskloakken blive
separeret i de kommende år.

2801010U

Durup

Durup Bæk

Bassin fra 2006 vurderes at være

3800401U

Jebjerg

Hagens Mølle

En del af fælleskloakken er sepa-

Bæk

reret i de senere år og yderligere

tilstrækkelig.

skal separeres i de kommende år.
Der er også planlagt etableret bassiner.
5301020U

Rødding

Lille Eng Bæk

På udløbet er der et sparebassin
på 3.000 m³ og et recipientbassin
på 1.100 m³. Dette vurderes tilstrækkeligt.

052111U

Skive

Vinde Bæk

Det eksisterende kombibassin på
1.490 m³ vurderes tilstrækkeligt.

057071U

Skive

Vinde Bæk

Der er etableret rørbassiner, som
vurderes tilstrækkelige.

064807U

Skive

Vinde Bæk

Det eksisterende kombibassin på
5.100 m³ vurderes tilstrækkeligt.

067099U

Skive

Vinde Bæk

Der aflastes i middel kun én gang
årligt, og en lille mængde, så der
skal ikke foretages yderligere.

231200U

Øster Dølby

Dølbyvad Bæk

Eksisterende recipientbassin vurderes tilstrækkeligt i forhold til
oplandets ringe størrelse.

Tabel 7.5

Vandområdeplanens udpegede regnbetingede udløb fra fælleskloakken, hvor
der skal gøres en indsats

Ovenstående tabel viser, at der ikke er behov for yderligere indsats for de udpegede udløb, da der allerede er foretaget en indsats, eller er planlagt en indsats i form af separering af fælleskloakken.
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7.8

Sommerhusområder

Kommunen ønsker på længere sigt at kloakere sommerhusområder, hvor
dette efter undersøgelser viser sig at være den miljømæssige og samfundsøkonomiske bedste løsning. Klimaforandringerne bevirker, at grundvandsstanden er generelt stigende, hvilket kan øge problematikken.
Ved kloakering af sommerhusområder opnås en forbedring af badevandsforholdene på stranden, samtidig med at grundvand, vandløb og søer beskyttes.
7.9

Ejendomme i områder med særlig drikkevandsinteresse og indvindingsoplande til almene vandværker

I områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og indvindingsoplande til
almene vandværker er der en forventning om, at der fremover vil kunne findes
grundvand med tilstrækkelig beskyttelse til brug som drikkevand.
Der er i spildevandsplanen ikke foretaget overvejelse omkring kloakering af
ejendomme i de udlagte OSD og indvindingsoplande til almene vandværker.
Derimod er der i spildevandsplanen beskrevet områder, hvor der skal foretages forbedret rensning af spildevand fra spredt bebyggelse, for at målsætningen i recipienten kan blive opfyldt. Den forbedrede rensning sker oftest ved
etablering af et nedsivningsanlæg.
Med en øget nedsivning af spildevand i OSD og indvindingsoplande til almene
vandværker, reduceres de grundvandsbeskyttede arealer. Dermed er der ikke
indbygget en sikring af grundvandet. Derfor vil kommunen i de kommende år
overveje, om der skal foretages en kloakering af ejendomme beliggende i OSD
og indvindingsoplande til almene vandværker. Indtil videre vil der kunne gives
tilladelse til nedsivning af spildevand i OSD og indvindingsoplande til almene
vandværker, hvis der fra sivestrengene til højeste grundvandsstand er mindst
2,5 meter.
7.10

Spildevandstekniske anlæg

I afsnittet beskrives de vandløb, som er kategoriseret som spildevandstekniske
anlæg. Det er administrativ praksis, at når et vandløb eller en vandløbsstrækning optages i spildevandsplanen, udgår vandløbet/strækningen af vandløbslovens regi og er herefter omfattet af miljøbeskyttelseslovens spildevandsregler.
Listen over spildevandstekniske anlæg er ikke komplet, og vil blive udbygget
med tiden.
Skive Vand A/S har ejerskabet over anlæggene og afholder alle udgifter, der
er forbundet med etablering, drift og vedligeholdelse af disse.
7.10.1

Grøft ved Østerbro

Tæt ved Østerbro i Skive er der en åben grøft langs den nedlagte jernbane.
Grøften er Den forløber over ca. 140 meter og har udløb i Skive Å. Det er et
spildevandsteknisk anlæg at aflastninger bundfældes i grøften og giver anledning til lugtgener i omgivelserne. Skive Vand A/S arbejder på, at lugtgenerne
for omgivelserne ophører. Der vil ske jævnlig oprensning af strækningen.
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Arealet, hvor grøften ligger og randarealerne ejes af Skive Kommune og er beliggende på matrikel 1a, Skive Brårupjorder. Kommunen afholder alle udgifter,
der er forbundet med eventuelle rekreative initiativer på arealerne langs grøften.
Skive Vand A/S planlægger at separatkloakere en del af oplandet til udløbet
senest i 2021, og på længere sigt at separere hele fælleskloakken. Separeringen vil sikre, at der ikke længere aflastes fra fælleskloakken.
For at sikre Skive mod kraftige stormfloder, vil diget langs Skive Å blive ført
hen over grøften. Derfor skal grøftens forløb under diget rørlægges og udløbet
forsynes med et højvandslukke.
7.10.2

Teglværksgrøften

Vandløbet er beliggende i Højslev St. By. Den åbne del af vandløbet afsluttes
med en rørlagt del på ca. 200 meter med udløb i Østre Landkanal. Den rørlagte del er allerede et spildevandsteknisk anlæg, som ejes og drives af Skive
Vand A/S. Den resterende del af Teglværksgrøften ændres med denne spildevandsplan til spildevandsteknisk anlæg.
7.10.3

Fortsættelsen af ”Fælleshovedledninger i Hem og Hindborg” gennem Hem

Det rørlagte vandløb er beliggende i Hem. Fra brønd 264105R er det et spildevandsteknisk anlæg, som ejes og drives af Skive Vand A/S.
7.10.4

Afløbsledning i Lem

Det rørlagte vandløb starter i Lem og har udløb i Bustrup Bæk. Det er et spildevandsteknisk anlæg, som ejes og drives af Skive Vand A/S.
7.10.5

Glattrup Bæk

Vandløbet er et spildevandstekniske anlæg og ejes og drives af Skive Vand
A/S. Vandløbet er samtidig fortsat registreret som et § 3-beskyttet vandløb efter naturbeskyttelsesloven, og Skive Vand A/S skal søge om dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3 inden der sker tilstandsændringer i vandløbet.

7.11

Justeret betalingsprincip

Meget vandforbrugende virksomheder kan under visse forudsætninger tilslutte
sig direkte til et renseanlæg, hvormed det justerede betalingsprincip kan anvendes. Det betyder, at virksomheden alene skal betale for brugen af Skive
Vand A/S’ renseanlæg, dvs. en lavere kubikmetertakst i forhold til hvis der
også skulle betales for transporten af spildevandet til renseanlægget. Forudsætningen for tilslutningen er:


Der skal være hjemmel i spildevandsplanen.



Kommunen vurderer, at de konkrete forhold tilsiger, at der kan gives
tilladelse til at lede spildevand direkte til forsyningens renseanlæg.
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Virksomheden har de fornødne midler til at finansiere og vedligeholde
transportsystemet frem til renseanlægget.



Renseanlægget er organiseret i et selvstændigt selskab.

Før princippet kan benyttes, skal det vedtages gennem en revision af spildevandsplanen, hvor virksomheden beskrives nærmere.
7.12

Medfinansiering af kommunale eller private projekter

Der er ingen planlagte projekter til håndtering af tag- og overfladevand, som
Skive Vand A/S vil betale efter reglerne om medfinansiering af kommunale eller private projekter.
For at projekterne kan medtages i spildevandsplanen, skal der foreligge en aftale mellem projektejer og Skive Vand A/S.
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8

Spildevandsbortskaffelse i det åbne land

8.1

Spildevandsafgift

I Skive Kommune er der ca. 7.000 ejendomme, der selv håndterer spildevandet. Disse ejendomme skal betale en spildevandsafgift til staten afhængig af
spildevandsforholdene på ejendommen. Oplysninger om afgiften findes på
SKAT (søg efter ”spildevandsafgiftsloven”).
Den årlige afgift beregnes enten efter et fast årligt vandforbrug på 170 m³ for
en helårsboligenhed eller efter målt vandforbrug, når Skive Vand A/S har godkendt opsætning af en vandmåler på den pågældende ejendom.
8.2

Forbedret rensning i udpegede oplande

I Vandplan 2010-2015 for Limfjorden er udpeget flere recipienter, hvor den
økologiske tilstand ikke opfyldes pga. udledning af spildevand fra ejendomme i
det åbne land. Udpegningen af disse er videreført i Vandområdeplan 20152021.
De ejendomme, der skal have forbedret spildevandsrensningen, er ejendomme, som har direkte eller indirekte udledning af spildevand i et af de udpegede områder. Ejendomme med f.eks. velfungerende nedsivningsanlæg vil
ikke blive berørt.
Alle ejendomme i kommunen, uanset beliggenhed, kan blive berørt, hvis der
sker udledning af husspildevand til jordoverfladen, da dette ikke er lovligt pga.
de uhygiejniske forhold ved udledningen.
8.3

Renseklasse og anlægstype

I de udpegede områder opstilles forskellige krav til rensning af spildevandet,
som kaldes renseklasser. I efterfølgende tabel er vist kravet til udlederværdier
i de forskellige renseklasser.
Renseklasse

BI5

eller

Ammonium/

Total

(mod.)

COD

Ammoniak

fosfor

SOP

10

75

5

1,5

SO

10

75

5

Ingen

OP

30

125

Ingen

1,5

30

125

Ingen

Ingen

O
SOP:

Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation

SO:

Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation

OP:

Reduktion af organisk stof og fosfor

O:

Reduktion af organisk stof

Tabel 8.1

Krav til udlederværdier [mg/l] i de forskellige renseklasser

I den efterfølgende tabel er angivet en oversigt over hvilke anlægstyper, der
opfylder de pågældende renseklasser.
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Anlægstype

Renseklasse

Pilerenseanlæg uden afløb/nedsivning

Alle klasser

Nedsivningsanlæg

Alle klasser

Hævet nedsivningsanlæg

Alle klasser

Samletank

Alle klasser

Minirenseanlæg

Jf. type

Biologisk sandfilteranlæg

O og SO

Rodzoneanlæg

O

Beplantet Filteranlæg

O

Tabel 8.2
Anlægstyper og hvilke renseklasser de opfylder. Flere af anlægstyperne kan
udbygges med fosfor-fældning, så de også opfylder ”P”-kravet.

8.4

Hvad er grundlaget for, at kommunen kan give påbud om forbedret
rensning?

Forudsætningen for, at kommunen kan give et påbud (besked med retsvirkning) er, at en ejendoms eksisterende spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt.
I forbindelse med udstedelse af påbud til grundejere i områder udpeget til forbedret rensning, er der 3 konkrete dokumentationskrav, der skal være opfyldt:
1.

Ejendommens afløbsforhold og udledningssted skal være fastlagt.

2.

Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af den recipient,
hvortil der udledes. Det er ikke afgørende for meddelelse af påbud, om
den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af det pågældende vandløb eller sø er stort eller lille, idet ingen ejendom har ret til at forurene i
et eller andet omfang.
Modtageren af påbuddet kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening skal dokumenteres gennem konkrete målinger eller analyser.
Ejeren skal have gennemført den forbedrede rensning senest to år efter
kommunens påbud. Fristen kan dog forlænges for økonomisk trængte
borgere. Se ”Afdragsordning ved forbedret rensning eller tilslutning til
offentlig kloak”.

3.

Recipienten, der udledes til, skal dokumenteret være forurenet med
spildevand i et omfang, der gør, at den vedtagne økologiske tilstand for
recipienten ikke er opfyldt.
Ved nogle vandløb er målet for den økologiske tilstand opfyldt, men
vandløbet er alligevel udpeget, da målet for den økologiske tilstand i
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den nedstrøms liggende recipient ikke er opfyldt.

For at opfylde punkt 1 og 2 gennemfører kommunen en registreringsfase af afløbsforholdene på de berørte ejendomme og foretager i relevante tilfælde en
undersøgelse på stedet af, om spildevandet fra ejendommen udleder til recipient. De berørte ejendomme kan som udgangspunkt ses på temakortet. Her
kan der bl.a. søges på adresse. Punkt 3 er dokumenteret i Vandplan 20102015.
De viste områder er baseret på, om terrænet hælder mod vandområdet (topografisk vandskel). I nogle få tilfælde fører drænledninger spildevandet på
tværs af vandskel, hvorfor afløbsforholdene fra disse ejendomme også skal
undersøges. Dette kan betyde, at disse ejendomme også påbydes forbedret
rensning, selvom de ikke er angivet på temakortet.
8.5

Tidsplan for forbedret rensning

Da vandplanerne for første planperiode var forsinket, angiver Vandområdeplan
2015-2021, at de planlagte forbedringer omkring spildevand fra ukloakerede
ejendomme i det åbne land skulle have være afsluttet d. 30. oktober 2016.
Registrering samt udsendelse af varsler og påbud blev gennemført i år 2017.
Det forventes, at forbedret rensning på den enkelte ejendom er gennemført i
år 2020.
På temakortet ses status for kommunens registrering af områderne. Det er
kommunens hensigt, at kortet opdateres, når der er sendt påbud til alle de berørte ejendomme i et område.
8.6

Hvad kan ejeren gøre, når der gives påbud?

I forbindelse med påbuddet (besked med retsvirkning) om forbedret rensning
skal kommunen lovgivningsmæssigt komme med et tilbud om, at ejer kan
vælge at lade Skive Vand A/S stå for rensningen af spildevandet. Ejeren har 3
muligheder for valg af renseløsning:
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1.

Ejer vælger Skive Vand A/S til at etablere renseløsningen
Skive Vand A/S etablerer renseløsningen og afholder udgifter for etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget, herunder eventuelle udgifter til tømning af bundfældningstanken.
Ejeren skal betale normalt tilslutningsbidrag, som forfalder til kontant
betaling ved kontraktens indgåelse, samt et årligt vandafledningsbidrag efter vandforbrug, som opkræves fra anlægget tages i brug. Muligheden svarer i praksis til, at ejendommen er kloakeret i lighed med
ejendommene i byerne.
Vælges mulighed 1 skal Skive Kommune have besked herom senest 3
måneder efter meddelt påbud.

2.

Ejer vælger at lave sit eget private renseanlæg
Ejer skal selv sørge for at etablere en renseløsning, der overholder påbuddets krav til renseklassen. Ejeren er selv ansvarlig for alle udgifter
til etablering og drift af renseløsningen samt afholdelse af statslig spildevandsafgift, som er omtalt i afsnit 8.1.
Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og der skal søges
tilladelse til den valgte løsning hos kommunen.

3.

Ejer vælger Skive Vand A/S, men med en anden renseløsning
Hvis ejer vælger en anden renseløsning end den Skive Vand A/S foreslår, og den opfylder det påbudte renseniveau, kan kommunen acceptere denne. Hvis renseløsningen er dyrere end den tilbudte renseløsning, skal ejeren afholde meromkostningerne.
Ejeren skal i lighed med mulighed 1 betale normalt tilslutningsbidrag,
som forfalder til kontant betaling ved kontraktens indgåelse, samt et
årligt vandafledningsbidrag efter vandforbrug, som opkræves fra anlægget tages i brug.
Vælges mulighed 3 skal Skive Kommune have besked herom senest 3
måneder efter meddelt påbud.

Uanset valg af de tre muligheder skal ejeren selv:


fortsat sørge for afledning af tag- og overfladevand,



afholde udgifter til en eventuel ny bundfældningstank og eventuel omlægning af kloakledninger frem til denne.

I folder om rensning af spildevand i det åbne land kan der ses eksempler på
anlægstyper.
Kommunen vil normalt ikke gøre brug af reglerne om ekspropriation for at
give en ejer mulighed for at gennemføre en bestemt spildevandsløsning. EjeSkive Kommune
Spildevandsplan 2020 – 2031
1. januar 2019

29/45

ren må derfor selv indgå aftale med nabo om etablering af anlægget på dennes ejendom.
Hvis et påbud om forbedret rensning ikke efterleves, vil kommunen meddele
ejeren, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør inden en anført frist. Såfremt kommunens meddelelse ikke fører til, at forholdene bringes i orden, kan
kommunen indgive politianmeldelse i sagen.
8.7

Rensning udenfor de udpegede områder

Hvis eksisterende ejendomme i det åbne land skal have ændret afløbsforholdene, skal ejeren søge tilladelse ved kommunen. Der vil blive givet tilladelse,
hvis det nye anlæg opfylder samme rensekrav som det eksisterende anlæg,
dog minimum renseklasse O, dvs. krav til reduktion af organisk stof.
Samme krav til rensningen stilles også ved etablering af nye ejendomme i det
åbne land, som ikke skal tilsluttes Skive Vand A/S’ kloak.
Skive Kommune anbefaler generelt, at ejere så vidt muligt etablerer et nedsivningsanlæg, da det vil sikre ejere mod eventuelle fremtidige krav i de statslige
vandplaner.
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9

Særlige forhold

9.1

Dimensionering af kloakker efter funktionspraksis

Baggrunden for funktionspraksis, som er beskrevet i Spildevandskomiteens
Skrift nr. 27, er blandt andet en forventning om, at kloakkerne på grund af klimaændringer fremover vil blive udsat for kraftigere regn end hidtil.
Skive Vand A/S dimensionerer derfor kloakkerne med et 30 % stort sikkerhedstillæg til de dimensionsgivende regnintensiteter, som anbefalet i Spildevandskomiteens Skrift nr. 30. Vandstanden i Limfjorden gør, at de tillægges et
yderligere sikkerhedstillæg på 0,5 meter.
9.1.1

Regler for nye kloakker

Ved brug af funktionspraksis vil det for alle nye kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande gælde, at regnbetingede oversvømmelser af terræn, der
skyldes manglende kapacitet i kloakken, ikke vil ske hyppigere end gennemsnitligt hvert 10. år i fælleskloakerede områder og gennemsnitligt hvert 5. år i
separatkloakerede områder.
I Skive Kommune er der foretaget dimensioneringer på denne måde siden
kommunesammenlægningen pr. 1.1.2007.
I enhver situation er det afgørende, at det er den oplevede oversvømmelse,
der er afgørende for, om funktionskravene er overholdt.
Overbelastning af kloakanlæg under kraftige regn- og tordenbyger kan ikke
undgås uden ekstremt store ledninger og bassiner med deraf følgende store
anlægs- og driftsudgifter, der ikke er samfundsøkonomisk rentable.
9.1.2

Regler for eksisterende kloakker etableret før 1.1.2007

De hidtidige regler gælder fortsat for kloakanlæg, der ikke ændres. Disse er:
1.

Fælleskloakken må højst blive overbelastet hvert andet år med deraf
følgende mulig oversvømmelse af kældre.

2.

Separatkloakkens regnvandsledninger må højst blive overbelastet én
gang årligt, mens spildevandsledninger aldrig må blive overbelastet.

Når det skal afgøres, om reglerne er overholdt, kontrollerer Skive Vand A/S så
vidt muligt, hvor kraftig den regn, som var årsagen til overbelastningen er, og
beregner, hvor hyppigt regnen optræder.
9.2

Håndregning

Simple ledningsstrækninger kan beregnes ved ”håndregning” uden brug af
modeller. Ledningerne må i så fald højest være fuldtløbende ved følgende dimensionsgivende regnintensiteter med afløbstid op til 10 minutter med udgangspunkt i Spildevandskomiteens Skrift nr. 28:
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Gentagelsesperiode

Kloakeringsform

Regnintensitet
[l/sek./bef. ha]

T = 5 år

Separat regnvand

240

T = 10 år

Fællessystem

270

Tabel 9.1

9.3

Dimensionsgivende regnintensiteter inkl. et 30 % stort sikkerhedstillæg ved fuldtløbende ledning. Gælder for afløbstid op til 10 minutter.

Offentlige og private spildevandsanlæg

I Skive Kommune er hovedparten af kloakanlæggene ved kendelser og gennem spildevandsplanlægningen optaget som offentlige spildevandsanlæg, som
pr. 1. januar 2010 er overdraget til Skive Vand A/S, som har ansvaret for kloakanlæggenes drift og vedligeholdelse.
Nye spildevandsanlæg, der er planlagt i denne spildevandsplan, skal anlægges
og drives af Skive Vand A/S, hvis ikke andet er nævnt eller fremgår af temakort. Ved spildevandsanlæg forstås i denne forbindelse alle former for anlæg,
som anvendes til afledning og/eller rensning af spildevand herunder tag- og
overfladevand samt vejvand.
Planlægges et spildevandsanlæg udført af en privat bygherre, skal projektet
derfor godkendes af Skive Kommune og Skive Vand A/S inden anlægsarbejdet
må påbegyndes, og Skive Vand A/S stiller vilkår for overtagelse af spildevandsanlægget.
I offentligt kloakerede områder skal alle spildevandsanlæg, der alene tjener
som afløb fra den enkelte ejendom, og som er beliggende på denne, udføres,
drives og vedligeholdes af grundejeren og på dennes bekostning.
På spildevandsplanens tekstbilag er ejerforholdet angivet. Udgifter til anlæg,
drift og vedligeholdelse af vejafvandingsanlæg for kommuneveje, hvor anlægget alene tjener til afvanding af vejen, afholdes af vejbestyrelsen (Skive Kommune).
Udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse af vejafvandingsanlæg for statsveje
i Skive Kommune afholdes af vejbestyrelsen (Vejdirektoratet).
I veje med kloakker tilhørende Skive Vand A/S er vejbrønde (rendestensbrønde) med tilhørende stikledninger til hovedledningen altid en del af vejanlægget og vedligeholdes sammen med dette.
Skive Kommune fører tilsyn med private spildevandsanlæg. Kommunen giver
tilladelse og kan stille krav til ejendommes tilslutning til kloakanlæg. I et godkendt kloakopland skal husspildevand og industrispildevand altid ledes til et
spildevandsanlæg.
Det er kommunens hensigt, at tag- og overfladevand så vidt muligt skal håndteres på de enkelte grunde i kommende byggemodninger. Dette vil blive fastSkive Kommune
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lagt ved detailundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen,
hvor det så vil indgå. Det er selvfølgelig en forudsætning, at nedsivningen kan
ske uden gene for ejendommen og for de omkringliggende grunde/ejendomme
samt uden at skade grundvandet.
Skive Kommune kan beslutte, at et eksisterende fælles privat spildevandsanlæg, skal tilsluttes et spildevandsanlæg ejet af Skive Vand A/S.
9.4

Udtræden af Skive Vand A/S

Indenfor et i spildevandsplanen godkendt kloakopland er grundejeren forpligtet til for egen regning at tilslutte ejendommens spildevand samt tag- og overfladevand til et spildevandsanlæg, når der er ført kloakstik frem til skel eller
skelbrønde.
Er det forudsat i spildevandsplanen, at en ejendom har ret til afledning af tagog overfladevand, kan denne ret ikke fratages ejendommen, men der kan indgås en aftale mellem ejeren og Skive Vand A/S om, at afledning af tag- og
overfladevand kan ændres til anden form for bortskaffelse, f.eks. ved nedsivning på egen grund. Tilsvarende regler gælder, hvis der for ejendommen er
betalt tilslutningsbidrag, der også omfatter afledning af tag- og overfladevand.
Udgangspunktet ved udtræden er, at der ikke skal ske tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, da Skive Vand A/S allerede har afholdt de anlægsudgifter,
som bidraget skal dække. Der kan dog i visse situationer blive tale om, at
Skive Vand A/S tilbagebetaler en del af tilslutningsbidraget ved udtræden eller
kræver økonomisk kompensation for at acceptere udtræden.
Aftale om hel eller delvis (tag- og overfladevand) udtræden af kloakfællesskabet, kan indgås under forudsætning af:



at det er i overensstemmelse med spildevandsplanen,



at der er enighed herom mellem grundejer og Skive Vand A/S,



at Skive Vand A/S’ samlede økonomi ikke forringes væsentligt,



at Skive Vand A/S’ anlæg stadig kan fungere teknisk forsvarligt.

Ophævelse af tilslutningspligten forudsætter samtidig, at Skive Kommune har
meddelt tilladelse til alternativ bortskaffelse af spildevandet og/eller af tag- og
overfladevandet.
Hel- eller delvis ophævelse af tilslutningspligten skal indføres i spildevandsplanen, således at det fremgår, hvilke ejendomme der er tilsluttet kloakken, og i
hvilket omfang de er tilsluttet.
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I Skive Kommune er der planlagt hel- eller delvis ophævelse af tilslutningspligten for ejendomme i Hejlskov i forbindelse med separatkloakering af Hejlskov.
Forinden vil der blive indledt drøftelser med ejerne af de berørte ejendomme.
De nærmere betingelser for udtræden fremgår af Skive Vand A/S’ betalingsvedtægt.
9.5

Befæstede arealer i kloakoplande

Det er Skive Kommunes mål, at så meget regnvand som muligt bliver afledt
uden om kloakken. Hvor jordbunden er egnet, og grundvandet ikke skades,
skal tag- og overfladevand for nye bebyggelser så vidt muligt bortskaffes ved
nedsivning eller infiltration på den enkelte grund.
Det påhviler bygherren ved forundersøgelser at dokumentere, at tag- og overfladevand kan nedsives lovligt for hver enkelt ejendom i bebyggelsen.
Siden 2013 er det lokalplaner, der kan fastlægge befæstelsen i planlagte områder. I eksisterende områder kan befæstelsen bestemmes gennem en ny lokalplan, hvis der sker væsentlige ændringer i det eksisterende byggeri.
9.5.1

Eksisterende bebyggelser

Ejeren har ret til at aflede tag- og overfladevand til kloakken fra grundens eksisterende befæstede areal, hvis ejendommen ligger i et opland, hvor tag- og
overfladevand må afledes.
9.5.2

Planlagte bebyggelser - byggemodninger

Af kommuneplanen fremgår: ”I nye bolig- og erhvervsområder skal regnvand
som udgangspunkt håndteres lokalt. Er det ikke muligt, skal regnvand forsinkes inden udledning”.
Den befæstede andel af grunden med tætte flader (tagflader, indkørsler, parkering m.m.), som må ledes direkte til kloakken anbefales til lokalplanerne at
være følgende:
Områdetype

Befæstet andel
af grunden

Bolig. Åben lav og tæt lav

30 %

Bolig. Etageboliger

45 %

Centerområder

70 %

Erhverv, industri og håndværk

60 %

Sommerhus

20 %

Typisk er bebyggelsesprocenten mindre end den befæstede andel af grunden.
Det vil betyde, at flere ejendomme kan forvente at skulle nedsive en del af
overfladevandet på grunden. Samtidig med ansøgning om byggetilladelse, skal
ansøger indsende en beregning af det befæstede areal, der ledes til kloakken.
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9.5.3

Overskridelse af den befæstede andel

Overskrider den befæstede andel af en grund de maksimale værdier, skal ejeren for egen regning etablere foranstaltninger til reduktion af afledningen. Ejeren kan f.eks.:



9.5.4

nedsive tag- og overfladevandet,
etablere grønne tage,
etablere forsinkelse på grunden, f.eks. i et bassin.

Ejendommes interne kloakering

Alt nybyggeri i Skive Kommune skal udføres med separatkloak. Det vil sige
med separate kloakledninger for henholdsvis hus- og industrispildevand og
tag- og overfladevand, hvis sidstnævnte ikke kan nedsives.
Ved større ombygninger og saneringer af eksisterende ejendomme skal kloakeringen fornys og udføres som separatkloak. Er kloakeringen i det pågældende kloakopland udført som fælleskloak, skal ejendommens spildevandskloak og regnvandskloak samles i ejendommens skelbrønd.
9.6

Information ved separering af fælleskloak

Tabel 9.1

Illustration af separering af fælleskloakken

Når Skive Vand A/S’ kloak skal separeres, skal grundejere så vidt muligt forinden have separeret kloakken på egen grund. Da ejeren selv skal betale for separeringen på egen grund, ønsker Skive Vand A/S’ at informere ejeren så tidligt som muligt.
Grundejeren skal sørge for, at ejendommens kloak separeres i tag- og overfladevand (regnvand) og husspildevand (husholdningsspildevand) samt tilslutte
disse til de to skelbrønde/stikledninger. Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. De berørte grundejere vil blive informeret, når opgaven er
programsat.
Ejere som ikke har separeret kloakken, når skelbrøndene er sat, vil blive varslet om påbud af kommunen. Grundejeren vil normalt få en frist på ½ år til at
foretage separeringen. Undtagelsesvist kan fristen forlænges efter en individuel vurdering.
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Det er målet, at kloakken er separeret på de enkelte grunde før separeringen
af Skive Vand A/S’ kloak, ellers kan det give anledning til opstuvning af kloakvand i kældre eller til terræn. Den planlagte spildevandsledning, som erstatter fællesledningen, er nemlig ikke dimensioneret til at aflede tag- og overfladevand. Dette skal tilsluttes den planlagte regnvandsledning. Ved omlægning
fra fælleskloak til separatkloak må et belagt areal (f.eks. udvendig kældertrappe) på maksimalt 5 m² tilsluttes spildevandskloakken. Det er dog en forudsætning, at overfladevand fra omkringliggende arealer ikke kan strømme til
afløbet.
Der er flere årsager til, at områder separatkloakeres. Det kan bl.a. være problemer med belastning af recipient, kloakvand i kældre under regn, dårlig kvalitet af kloakken eller ønske om reducering af driftsudgifter ved pumpning og
rensning.
Der kan hentes mere information om, hvad separatkloakering er på Vandetsvej.
Områder der planlægges separatkloakeret fremgår af temakortet på kommunen hjemmeside, hvor de enkelte adresser kan fremsøges. På PlandataDK eller
i spildevandsplanens temakort vil man kunne se, hvilket år separeringen senest planlægges påbudt. Laget på PlandataDK findes under ”Spildevandsplan,
vedtaget” ved at tænde ”Kloakopland / kloaktype, vedtaget”. Der kan også på
PlandataDK søges efter adresse.
9.6.1

Fritagelse for separering af dele af ejendommen

Rent undtagelsesvist kan kommunen dispensere for separering af dele af ejendommen. Dette forudsætter, at:

9.7



det ikke er muligt at nedsive eller infiltrere tag- og overfladevand,



der kun er passage til Skive Vand A/S’ skelbrønd under bygninger, gælder
dog ikke carporte og andre lignende lette bygninger,



ejendommen er fysisk sammenhængende med andre ejendomme med
forskellige ejere,



der er plads til tag- og overfladevandet i Skive Vand A/S spildevandsledning uden, at det giver anledning til overløb.

Nedsivning af regnvand

Da der er forskel på forureningsgraden af det afstrømmende regnvand, afhængigt af om det kommer fra tage, parkeringspladser, villaveje eller større veje,
vil indkomne ansøgninger om nedsivning af overfladevand blive inddelt i 3
grupper:


Tagvand



Vejvand (stier, private veje, villaveje, tilkørselsveje og p-pladser
for mindre end 20 biler)
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Vejvand (hovedveje, motortrafikveje og p-pladser for mere end 20
biler).

9.7.1

Nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund (LAR)

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) kan være nedsivning i faskiner, regnbed,
render eller permeabel belægning mm.
Et LAR-anlæg kræves ikke udført af en autoriseret kloakmester på betingelse
af at det anbringes på egen grund og at det ikke har forbindelse til offentlige
kloak- og/eller regnvandsledninger.
Ved separering skal frakobling af regnvand fra de offentlige ledninger altid udføres af en autoriseret kloakmester.
Ved nedsivning af tag- og overfladevand skal grundejeren altid ansøge kommunen. På linket ansøgning om nedsivning findes der oplysninger og ansøgningsskemaer. Faskiner dimensioneres efter en 5 års regn, årsmiddelnedbør:
750 mm og med klimafaktor 1,3. Beregninger foretages i henhold til Spildevandskomiteens regneark til dimensionering af LAR-anlæg.
I forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen vurderer kommunen flere forhold,
herunder følgende krav til faskinens placering (se også folder om lokalafledning af regnvand):
Afstand fra faskine/regnbed

[meter]

Kommentar

til:
Drikkevandsboring

25

Vandløb, søer, hav

25

Lovgivningsmæssigt krav

Beboelseshus med/uden kælder

5 / 2*

Vejledende krav iht. SBI 185

Hus uden beboelse med kælder

5 / 2*

eller DS 440 / Vejledende

2 / 1*

afstandskrav ved minimal ri-

Hus uden beboelse uden kælder
Skel
Højeste grundvandsstand

2 / 0,5-1 **
1 ***

siko
Under bund af regnbed eller
faskine

Højeste grundvandsstand i OSD

2,5

Under bund af regnbed eller
faskine ****

*

Hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt, eller hvis der på et eksisterende hus er
etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt.
**
Hvis jordbundsforholdene gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget.
*** Hvis kommunen vurderer, at det ikke giver anledning til forurening, kan højeste grundvandsstand i niveau med faskinens bund tillades.
**** Hvis faskinen er etableret for at modtage overløbsvand fra et regnbed eller lignende.

Er afstandskravet til et vandløb ikke opfyldt, vil det i nogle tilfælde alligevel
være muligt at få en nedsivningstilladelse. Det forudsætter, at kommunen
også kan give en udledningstilladelse.
I et område som er kortlagt forurenet, kan der ikke gives tilladelse til nedsivning. Områderne kan ses på temakortet.
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9.7.2

Bagatelgrænse for nedsivningstilladelse

I miljøbeskyttelsesloven er der ingen bagatelgrænse for, hvornår kommunen
skal foretage en vurdering af nedsivningens betydning for miljøet. Derfor skal
grundejeren altid ansøge kommunen om tilladelse.
Hvis der foretages nedsivning (infiltration) fra en tagflade på et parcelhus til
en vegetationsdækket overflade (f.eks. græsplæne), vil kommunen vurdere,
om nedsivningen kan foretages uden tilladelse. Ansøger skal altid indsende en
færdigmelding til kommunen, så BBR oplysninger kan blive opdateret.
9.7.3

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Som udgangspunkt vil der ikke blive givet tilladelse til nedsivning i faskiner i
OSD - hvis tagflader og/eller tagrender/-nedløb består af zink, kobber, bly,
stål m. galvanisering/zinkbelægning eller tagpap. Her kan der alene gives tilladelse til nedsivning (infiltration) gennem en vegetationsdækket jordoverflade,
regnbede eller lignende på betingelse af, at grundvandsstanden er mindst 2,5
meter under bund af nedsivningsarealer. Dog kan der gives tilladelse til, at
overløb fra regnbede kan ledes til faskine.
Ved andet materialevalg til tagflader og tagrender/-nedløb kan der gives tilladelse til nedsivning i faskiner.
OSD kan ses på temakortet.
Ved tilladelse til nedsivning af overfladevand i regnbede eller lignende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) gøres opmærksom på, at overfladevandet fra overflader, hvor der bruges kemiske bekæmpelsesmidler (pesticider, algefjerner o.l.) ikke må ledes til regnbedet.
9.7.4

Nedsivning af overfladevand fra veje og p-pladser

Overfladevand fra veje og p-pladser er mere forurenet end overfladevand fra
tage. Klorid fra vejsalt udgør den væsentligste risiko for forurening af grundvandet ved nedsivning af overfladevand fra veje og p-pladser.
I den efterfølgende tabel er angivet kommunens retningslinjer ved håndtering
af overfladevandet fra veje og p-pladser:
Glatførebekæmpelse
Saltning

OSD m.m. *
Infiltration fra overflade
2,5 meter til grundvand

Alle øvrige former

under bund af regnbed
eller faskine**

Øvrige områder
1,0 meter til grundvand
under bund af regnbed
eller faskine

*

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD.
** Hvis faskinen er etableret for at modtage overløbsvand fra et regnbed eller lignende.

Infiltration skal ske gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lignende. Tilladelse til nedsivning fra regnbede eller faskiner, etableret som
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modtagere af overløbsvand fra regnbede m.v., skal i øvrigt ske som beskrevet
i afsnit 9.7.1.
Ved større veje og p-pladser (> 20 biler) skal afstanden fra nedsivningsanlæg
til nærmeste vandindvinding for almene vandværker være mindst 300 m. Ved
ikke-almene vandværker kan der dispenseres ned til 75 meter.
9.8

Bortledning af grundvand

Oppumpet grundvand og vand fra grundvandssænkninger i forbindelse med
bygge- og anlægsprojekter anses som udgangspunkt ikke som spildevand,
hvis det ikke er forurenet. Det skal derfor bortskaffes efter vandforsyningslovens bestemmelser.
En midlertidig bortledning kræver ikke tilladelse efter vandforsyningsloven,
hvis udledningen er under 100.000 m³, og hvis der ikke er boringer indenfor
300 meter fra pumpestedet.
Det skal i det konkrete tilfælde vurderes, om der er behov for at aflede vandet
til et spildevandsanlæg, og om der skal meddeles en særskilt tilslutningstilladelse.
Hvis vandet udledes til vandløb, kræver det en tilladelse efter vandløbslovens
§ 63.
9.9

Pesticidholdigt spildevand fra gartnerier

Kommunen meddeler tilladelse til, at pesticidholdigt vand fra gartnerier må
udledes til recipient, afledes til kloak, nedsives eller udsprøjtes på jordoverflade. Hvis dette ikke kan tillades, afgør kommunen, om det pesticidholdige
vand i forbindelse med bortskaffelse skal håndteres som affald, herunder evt.
klassificering som farligt affald jf. kapitel 4 i ”vejledning om pesticidholdigt
spildevand og pesticidholdigt affald fra gartnerier”. Kommunen meddeler desuden tilladelse til etablering af samletanke til spildevand.
9.10

Kunstgræsbaner

Anlæggelse af kunstgræsbaner kræver forudgående tilladelse. Hvis banen anlægges i OSD, skal vand fra banen ledes til renseanlæg. Hvis banen anlægges
udenfor OSD, vil håndtering af vandet fra banen komme an på en konkret vurdering.
9.11

Olieudskillere

Retningslinjer for indretning og drift af olieudskillere kan findes i Vejledning for
indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune.
9.12

Fedtudskillere

Retningslinjer for indretning og drift af fedtudskillere kan findes i Vejledning
for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune.
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9.13

Affaldskværne

Afløb fra affaldskværne må ikke tilsluttes Skive Vand A/S’ ledningsnet.

9.14

Undtagelse for forbedret spildevandsrensning og tilslutning til offentlig
kloak

Naturstyrelsen har den 25. april 2013 udsendt en vejledningsskrivelse om
undtagelse af specifikke grupper af ejendomme fra krav om forbedret spildevandsrensning. Af vejledningen fremgår bl.a., at kommunen skal opstille egne
lokale kriterier, som gælder i forbindelse med forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land.
For at ejeren af en ejendom kan komme i betragtning til undtagelse, skal
mindst et af følgende kriterier være opfyldt:
1. Ejendommen er vurderet til 200.000 kr. eller mindre, samtidig med at
det årlige vandforbrug er 40 m³ eller mindre.
2. Ejendommen er vurderet højere end 200.000 kr., men ejendommen er
i så dårlig stand, at den er vurderet kondemneringsmoden, samtidig
med at det årlige vandforbrug er 40 m3 eller mindre.
3. Der er ingen vandforsyning og dermed intet vandforbrug.
4. Ejendommen er ubeboet, og der er ikke noget vandforbrug.
Undtagelsen gælder først efter kommunen har vurderet ansøgningen. Kommunen noterer i BBR, at ejendommen er undtaget og årsagen til dette. Undtagelsen ophører, hvis:

9.15



Den eksisterende spildevandsafledning forårsager uhygiejniske forhold.



Der senere sker en ændring i forholdene på ejendommen (f.eks. vandforbruget).

Afdragsordning ved forbedret rensning eller tilslutning til offentlig kloak

Der er i 2015 vedtaget en lov som muliggør, at økonomisk trængte borgere
kan søge om fristforlængelse på ikke mindre end 3 år til at efterkomme påbud
om forbedret rensning af spildevand eller påbud om tilslutning til offentlig
kloak.
Kvalificerer man sig til ordningen (se nedenfor), er man samtidig berettiget til
en afdragsordning, hvor Skive Vand A/S foranlediger etableret et godkendt
spildevandsanlæg, eller sørger for tilslutning til offentlig kloak. Det er valgfrit,
om man ønsker at benytte sig af afdragsordningen.
Bekendtgørelsen er gældende for nye påbud om forbedret rensning og tilslutning til ny kloakering. Den gælder således ikke ved separatkloakering af en allerede eksisterende fællesledning.
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Betingelser

Grundejere, hvis husstand har en samlet husstandsindkomst på under
303.600 kr., med et tillæg for hvert hjemmeboende barn under 18 år på
39.700 kr., op til 4 børn kan kvalificere sig til ordningen. Formue over 842.800
kr. skal delvist regnes med. Beløb er 2017-tal. Yderligere oplysninger kan findes på Energistyrelsen.
9.16

Lånemulighed ved separatkloakering
Skive kommune kan – efter ansøgning – yde lån til separatkloakering på egen
grund når visse betingelser er opfyldt. Betingelserne er bl.a. at man skal være
pensionist, benytte ejendommen til beboelse og have friværdi i ejendommen (se
mere på : https://www.skive.dk/borger/byg-og-bo/bolig/ejendomsskat/laan-

til-betaling-af-kloaktilslutning/).
9.17

Frist for nedlægning af eksisterende spildevandsanlæg

Ved kloakering af eksisterende ejendomme kan nogle af disse have etableret
et godkendt spildevandsanlæg indenfor en kortere årrække.
Når et område kloakeres, giver lovgivningen kommunen mulighed for at kræve
et spildevandsanlæg sløjfet uden erstatning. Dog har kommunen valgt, at
grundejere først skal tilsluttes Skive Vand A/S senest 20 år efter etableringen
af spildevandsanlægget, men gerne før. Tidshorisonten er valgt med udgangspunkt i, at levetiden for et privat spildevandsanlæg typisk er 20 år.
Kommunen kan derudover til enhver tid og uden erstatning ændre eller tilbagekalde en tilladelse, hvis der er fare for forurening af et vandforsyningsanlæg
eller miljøbeskyttelsen i øvrigt.
9.18

Placering af stik ved ejendomme i det åbne land

Skive Vand A/S skal som udgangspunkt føre stik frem til den matrikulære
grundgrænse. Hvis afledningen fra ejendommen ikke kan ske ved gravitation,
skal Skive Vand A/S placere en pumpestation, hvortil ejendommens afledning
kan ske ved gravitation. Pumpestationen vil normalt blive placeret på ejendommens matrikel.
Skive Vand A/S skal bekoste pumpestation, trykledning, elinstallationer m.v.,
og grundejeren skal bekoste ledningsanlægget på egen grund. Skive Vand A/S
står for driften af pumpen. Pumpen tilsluttes ejerens elinstallation. Skive Vand
A/S betaler et fast beløb til dækning af strømforbruget til pumpen.
9.19

Markering af oplandsgrænse ved ejendomme i det åbne land

Der er ingen regler for, hvor kloakoplandsgrænsen for ejendomme skal angives. I spildevandsplanen vil kloakoplandsgrænsen blive vist rundt om det område, hvor ejendommen ligger. Matrikelgrænsen vil derfor ikke nødvendigvis
blive fulgt.
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9.20

Tilslutning til Skive Vand A/S i det åbne land

Der er tilslutningsret og -pligt for en ejendom, når der er ført stik fra et spildevandsanlæg frem til grundgrænsen.
Tilslutningspligten gælder alene for ejendomme, der er omfattet af et i spildevandsplanen godkendt kloakopland. For ejendomme, hvor der er indgået frivillig aftale om tilslutning til kloakken, vil der, når skelbrønden(e) er sat, blive
varslet påbud af kommunen, hvis der ikke allerede er sket en tilslutning i forbindelse med anlægsarbejdets udførelse. Fristen for at opfylde et evt. påbud
vil som udgangspunkt være ca. ½ år.
Kloakarbejder i forbindelse med en ejendoms tilslutning til Skive Vand A/S,
skal efter loven udføres af en autoriseret kloakmester. Det samme gælder for
nye anlæg og reparationer af spildevandsanlæg på en ejendom. Det gælder
både spildevand, samt tag- og overfladevand, der er koblet til det offentlige
afløbssystem for regnvand.
Grundejeren må dog uden brug af autoriseret kloakmester etablere nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller på landbrugsejendommes driftsbygninger, når der ikke er forbindelse til den offentlige
regnvandsledning.
Kommunen skal forinden ansøges om tilladelse til nedsivning af regnvand.
9.21

Tømning af rendestensbrønde

Skive Kommune er ansvarlig for, at rendestensbrønde/vejbrønde på offentlige
veje og parkeringspladser tømmes minimum én gang årligt, dog oftere hvis
behovet opstår. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med snesmeltning efter
en længere periode med sne, hvor der vil være bragt ekstraordinært meget
sand ud på vejene.
Ejer og vejberettige af private fællesveje og pladser er ansvarlig for, at rendestensbrønde/vejbrønde tømmes minimum en gang årligt.

9.22

Vaskepladser

Ved etablering af vaskepladser for køretøjer i separatkloakerede oplande vil
kommunen eventuelt ønske forsinkelse af afløbet. Vaskevandet skal ledes til
spildevandskloakken og videre til renseanlægget. Såfremt et fælleskloakeret
opland planlægges separatkloakeret, kan der stilles vilkår om, at vaskepladsen
overdækkes, når oplandet separatkloakeres.
9.23

Skyllevand fra vandværker

Filtrene på et vandværk skal normalt skylles jævnligt. Skyllevandet skal så
vidt muligt tilsluttes regnvandskloakken og ledes til nærmeste egnede recipient.
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Forinden skal vandværket sørge for, at skyllevandet ledes til et klaringsbassin,
så jern og mangan bundfældes. Dette er for at sikre, at der ikke sker en okkerudfældning i kloakkens ledninger og brønde samt i recipienten. Klaringsbassinet skal vandværket tømme og spule efter behov, så det ikke giver problemer for kloakken. Bundfaldet fra klargøringsbassinet skal bortskaffes som
affald.
9.24

Tilslutningsret og -pligt

Der er tilslutningsret og -pligt for en ejendom, når der er ført stik fra et spildevandsanlæg frem til grundgrænsen. Pligten gælder såvel for eksisterende
ejendomme, der umiddelbart kan tilsluttes, som for nye ejendomme. Byrådet
har kompetence til at kræve tilslutning og afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Tilslutningspligten gælder alene for ejendomme,
der er omfattet af et i spildevandsplanen godkendt kloakopland.
Ved nyudstykkede ejendomme etablerer Skive Vand A/S en skelbrønd på spildevandsstikket ca. 1 meter inde på grunden, der sættes ca. 1 meter inde på
grunden. Stikledninger etableres i et sådant niveau, at der kan afledes spildevand fra ejendommens stueplan og andre etager over kælderhøjde. Grundejeren må derfor selv sørge for etablering af pumpe til afledning af eventuelt spildevand fra kælderniveau.
Ved bestående ejendomme skal grundejeren ved fornyelse af ejendommens
kloakker selv sørge for etablering af skelbrønde. Kloakmesteren kan i særlige
tilfælde mod rekvisition fra Skive Vand A/S afhente en skelbrønd på Skive
Vand A/S’ lager. Skelbrønde kan med kommunens skriftlige tilladelse etableres
udenfor skellet f.eks. i fortove, hvis ejendommens facade er ført helt frem til
skel. Skive Vand A/S betaler skelbrønden.
Ejendomme med septiktank, køkkenbrønde og lignende installationer skal i
forbindelse med tilslutningen til Skive Vand A/S sløjfe disse installationer eller
ombygge dem til gennemløbsbrønde. Ved sløjfning skal de tømmes og efterfølgende fyldes med sand, såfremt de ikke fjernes.
Kloakarbejder i forbindelse med en ejendoms tilslutning til Skive Vand A/S,
skal efter loven udføres af en autoriseret kloakmester. Det samme gælder for
nye anlæg og reparationer af kloakanlæg på en ejendom. Det gælder både
spildevand samt tag- og overfladevand.
Grundejeren må dog uden brug af autoriseret kloakmester etablere nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller på landbrugsejendommes driftsbygninger, når der ikke er forbindelse til den offentlige
regnvandsledning.
Kommunen skal forinden ansøges om tilladelse til nedsivning af regnvand.
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I henhold til Skive Vand A/S´ betalingsvedtægt, skal grundejeren betale et tilslutningsbidrag, når der er tilslutningsmulighed samt et årligt vandafledningsbidrag, der afregnes efter målt eller skønnet vandforbrug.
9.24.1

Tilslutning af dræn

Det er tilladt at tilslutte omfangsdræn for bygninger til ejendommens afløbssystem. Hvis ejendommen er separatkloakeret, skal tilslutningen ske til ejendommens regnvandskloak.
Tilslutning af anden form for drænvand må kun ske i særlige tilfælde og kræver Skive Vand A/S’ skriftlige tilladelse.
9.24.2

Landbrugsdræn

I nogle landsbyer er der tilsluttet landbrugsdræn til kloakken, som kan give
store mængder uvedkommende vand. Hvis tilslutningen sker til kloakken, giver det Skive Vand A/S store unødvendige udgifter til pumpning og rensning af
det uvedkommende vand. Derfor skal landbrugsdrænene kobles fra kloakken.
Dette vil ske efter en miljømæssig og økonomisk vurdering. Udgifterne til
frakobling af landbrugsdrænene afholdes normalt af:

9.25



Skive Vand A/S, hvis drænene er erstattet af kloakken,



grundejeren, hvis drænene er etableret senere end kloakken.

Afgivelse af areal og pålæg af servitut

Spildevandsplanen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af kloakprojekter. Det er derfor kun muligt i denne plan at angive en omtrentlig placering af nye fysiske anlæg. Ejendomme, der berøres af eller ligger tæt på de
planlagte spildevandsanlæg, kan forvente eventuelt at skulle afgive areal til
disse. Andre ejendomme kan også blive berørt.
Der skal normalt ikke afgives areal til etablering af ledningsanlæg, men et spildevandsanlæg, der etableres på privat ejendom, skal sikres ved en tinglyst
servitut. Derimod må man forvente, at der skal afgives areal til anlæg af pumpestationer og bassinanlæg herunder vejret til sådanne anlæg.
Ovennævnte rettigheder for privat ejendom søges sikret ved frivillig aftale
med grundejeren. Såfremt en sådan aftale ikke kan opnås, kan Byrådet erhverve retten gennem reglerne om ekspropriation. Forud for en beslutning om
ekspropriation afholdes en åstedsforretning, hvortil grundejeren indkaldes med
mindst 4 ugers varsel. Efter åstedsforretningen har grundejeren 3 uger til at
komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, og det erstatningstilbud som Skive Vand A/S fremsætter ved åstedsforretningen.
Herefter træffer Byrådet ekspropriationsbeslutningen, som sendes til de berørte grundejere. Efter modtagelse af ekspropriationsbeslutningen har grundejeren 4 uger til at klage skriftligt over denne. Hvis der klages, skal kommunen
videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med øvrigt
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materiale i sagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre ekspropriationsbeslutningen. Anlægsarbejdet må ikke påbegyndes med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
9.26

Kloakprojekter - detailprojektering

Der udarbejdes generelt detailprojekter forud for udførelse af anlægsarbejder.
Herved sikres, at arbejdet kan blive koordineret med andre anlægsarbejder i
det pågældende område, samt at der gives den fornødne tid til indhentning af
tilladelser og information til de berørte grundejere.
9.27

Straf

I almindelighed er straffen for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven bøde.
Hvis overtrædelsen er begået forsætlig eller ved grov uagtsomhed og dermed
har forvoldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller hvis overtrædelsen har resulteret i økonomiske fordele for den, der overtræder lovens regler,
kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år.
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