Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017
Krav til spildevandsrensning i det åbne land
indenfor områder udpeget i Vandområdeplanerne

1.

Indledning

Dette er et tillæg til Spildevandsplanen 2014-2017 for Aabenraa Kommune. Spildevandsplanen, og tillægget kan findes på kommunens hjemmeside1.
Tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem kommunens spildevandsplan og statens vandområdeplaner for så vidt angår områder i det åbne land, med krav om forbedret spildevandsrensning.
Formålet med krav om forbedret spildevandsrensning er, at mindske forurening af forureningsfølsomme vandløb og søer i kommunen. Der er krav om forbedret spildevandsrensning indenfor områder, der ligger i oplande til følsomme vandløb og søer. Ejendomme i disse områder, der udleder spildevand, som kun er renset mekanisk i en bundfældningstank (septiktank), antages at bidrage til forureningen af disse vandløb og søer, og vil derfor modtage påbud.
Tillægget betyder, at 48 ejendomme vil modtage påbud om forbedret spildevandsrensning i 2017. Dette er med til at sikre, at de følsomme vandløb og søer opnår opfyldelse af de mål, der er sat for den
økologiske kvalitet. Tallet kan ændre sig, hvis kommunens vidensgrundlag ændrer sig. Se afsnit 3.

1.1

Formål

Den gældende Spildevandsplan 2014-2017 tager udgangspunkt i regionplan 2005-16 for Sønderjyllands
Amts retningslinier for spildevandsrensning – herunder i hvilke områder, der er krav om forbedret spildevandsrensning.
Med vedtagelsen af Statens vandområdeplaner den 27. juni 2016 kom en række nye områder med krav
om forbedret spildevandsrensning til. Ligeledes udgik en række af regionplanens tidligere områder for
krav om forbedret spildevandsrensning. Dette skyldes opfyldelse af målsætningerne for økologisk tilstand i en række vandløb og søer var opfyldt.
Dette tillæg til Aabenraa Kommunes spildevandsplan inddrager de nye områder, der er udpeget i vandområdeplanerne, og tager områder, der ikke længere er omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning, ud af spildevandsplanen. Områder udpeget i både regionplan og vandområdeplaner er omfattet af den gældende spildevandsplan. 70 ejendomme modtog i efteråret 2015 påbud om forbedret spildevandsrensning. De ligger alle i områder, der både er udpeget i regionplanen og vandområdeplanerne.
Formålet med dette tillæg er således, at sikre overensstemmelse mellem kommunens spildevandsplan
og statens vandområdeplaner for så vidt angår de nye områder. Tillægget giver desuden de berørte
grundejere, kommunens borgere og andre interessenter indsigt i kommunens planer for påbud om forbedret rensning af spildevandet i det åbne land.

1.2

Politisk behandling og offentlig høring

Forslag om tillæg til Spildevandsplan 2014-2017 – Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor
områder udpeget i vandområdeplanerne blev godkendt af Byrådet til udsendelse i høring den 27. april
2016. Forslaget var i offentlig høring i perioden 6. december 2016 til 6. februar 2017. Der indkom i
høringsperionden ikke kommentarer, der gav anledning til væsentlige ændringer i tillæggets indhold.
Som konsekvens af vandområdeplanernes vedtagelse d. 27. juni 2017 er ordet ”vandplan”, ændret til
”vandområdeplan”.
Det endelige tillæg er vedtaget af Byrådet. Vedtagelsen offentligøres på Aabenraa Kommunes hjemmeside.
Det vedtagne tillæg, udgør det Aabenraa Kommunes juridiske grundlag for administration af spildevandsforhold i det åbne land, sammen med den gældende spildevandsplan.
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https://www.aabenraa.dk/borger/natur-og-miljoe/vand/spildevand/spildevandsplan-2014-17

2.

Planlægningsgrundlag

Lovgrundlag
Dette tillæg til Aabenraa Kommunes spildevandsplan er udarbejdet i henhold til følgende lovgrundlag:
•
•
•


3.

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016.
Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 726 af 1, juni 2016.
Lov om vandplanlægning, nr. 126 af 26, januar 2017 med tilhørende bekendtgørelser.
Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 425 af 18. maj 2016.

Påbud i det åbne land

Ejendomme, der kun renser deres spildevand i en bundfældningstank, før det udledes til et følsomt
vandløb eller en sø, kan i planperioden forvente krav om forbedret spildevandsrensning. De berørte
grundejere vil samtidig blive tilbudt medlemskab af kloakforsyningen. Støttemuligheder og meget andet er beskrevet på kommunens hjemmeside om Spildevand2.
Mulighederne for grundejerne ved påbud om forbedret rensning er beskrevet i en særskilt folder, der
kan ses her; Husspildevand udenfor kloakområder3.
Figur 1: Udsnit af Kortbilag 1,
der angiver, hvor der skal udstedes påbud om forbedret spildevandsrensning. I områder, der
alene er markeret med gult,
bortfalder krav om forbedret
spildevandsrensning. I områder
der alene er markeret med skravering, vil ejendomme med førnævnte spildevandsforhold modtage påbud om forbedret spildevandsrensning. I områder, der
både er markeret med gult og
skravering, sker der ingen ændringer. Grønne firkanter angiver
ejendomme, der modtager påbud
om som effekt af dette tillæg til
spildevandsplan. Grønne, runde
prikker angiver ejendomme, der
har modtaget påbud jf. Spildevandsplan 2014-2017.
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https://www.aabenraa.dk/borger/natur-og-miljoe/vand/spildevand/
https://www.aabenraa.dk/borger/natur-og-miljoe/vand/spildevand/husspildevand-udenforkloakomraader/
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48 ejendomme, vil med det nuværende vidensgrundlag modtage et påbud. Antallet er fremkommet på
baggrund af udtræk fra BBR-registret. I udtrækket er der søgt efter ejendomme, der alene har mekanisk rensning af spildevand, dvs. septiktank med efterfølgende udledning til vandløb og søer inden for
vandområdeplanerens områder. Hvis kommunen får viden om yderligere ejendomme, inden for de udpegede områder, der har tilsvarende spildevandsforhold, vil disse også modtage påbud. For ejendomme, hvor der viser sig, at være etableret miljømæssig forsvarlig rensning, bortfalder påbuddet.

3.1

Tidsplan

Det forventes, at påbud til samtlige 48 berørte ejendomme vil blive meddelt umiddelbart efter tillæggets vedtagelse, dvs. medio 2017.

4.

Miljøvurdering

Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at være omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. Årsagen er, at tillægget ikke danner rammer for fremtidige anlægsprojekter.
I henhold til Miljøvurderingsloven § 48, stk. 3, kan kun retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse
om miljøvurdering påklages. Klagefristen udløber 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i miljøvurderingens udfald, landsdækkende foreninger
og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.
Klage over miljøvurderingen indsendes via Klageportalen, som der er linket til på Miljø- øg fødevareklagenævnets hjemmeside; www.nmkn.dk.
Indbringelse af denne afgørelse for domstolene, skal ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Kortbilag 1: Oversigt over områder, der skal have påbud, samt områder der falder ud.

Figur 2. I områder, der alene er markeret med gult, bortfalder krav om forbedret spildevandsrensning. I områder, der alene er markeret med skravering, vil ejendomme med førnævnte spildevandsforhold modtage
påbud om forbedret spildevandsrensning. I områder, der både er markeret med gult og skrå skravering, sker
der ingen ændring.

