
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillæg nr. 01 til Spildevandsplan 2019-2024  

Spildevandskloakering af Illeris 89-107. 
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Indledning og baggrund 

Dette tillæg omhandler ændringer til spildevandsplan 2019-2024 for Illeris 89-107 (med undtagelser af nr. 92), 
9640 Farsø, hvor de berørte ejendomme spildevandskloakeres. Området, er beliggende i tilknytning til 
kloakopland H06 og vil efter tilslutning, blive en del af dette.  
 
Flere lodsejere i området ønsker, at området spildevandskloakeres, da de gamle spildevandsanlæg ikke 
fungerer i våde perioder pga. højtstående grundvand – især har det i den meget våde vinter været umuligt at 
nedsive spildevandset på grundene. 

 

Lovgivning 

Nærværende tillæg til spildevandsplan er udarbejdet i henhold til: 

 § 32 i Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019) 

 Bekendtgørelse nr. 1317 af 04/12/2019 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens 

kapitel 3 og 4. 

 Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 

 Lovbekendtgørelse nr. 108 af 29/01/2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for 

spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. 

 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). 

 Lovbekendtgørelse nr. 119 af 26/01/2017 om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder 

(Miljømålsloven). 

 Lovbekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

 

Afløbsforhold – Status og plan 

Status 
Området, der består af 18 sommerhuse, har alle ældre nedsivningsanlæg, der for de 14 af de 18 gælder, at de 
er etableret uden tilladelse. Det er ikke det samme som, at de er ulovlige. 

Spildevand 
De 18 sommerhuse er alle bygget for 30-50 år siden og deres spildevandsanlæg er etableret efter datidens 
metoder, dvs. at de nedsiver spildevandet efter mekanisk rensning i en bundfældningstank. 

Regnvand 
Regnvandet fra kloakopland H06 afledes lokalt på grundene enten ved direkte nedsivning eller via faskiner. 

Plan 
Kloakopland H06 
De 18 sommerhuse ligger op til Kloakopland H06, der udgør en del af sommerhusområdet Illeris og ligger i 
nærheden af et større spildevandskloakeret område, Vesthimmerlands Forsynings pumpestation og ledninger.  
 
Kloakopland H06 udvides med 18 matrikler så oplandet i alt kommer til at bestå af ca. 82 sommerhusmatrikler. 

Spildevand 
Spildevandet fra 18 sommerhuse anslås at udgøre maksimalt 90 PE (personækvivalenter), når alle huse er 
beboet. Sommerhuse benyttes og bebos generelt meget efter planloven blev ændret, så man nu har bedre 
mulighed for at bebo husene hele året. 
 



 

 

Spildevandsmængden afledes fortsat til Stistrup Renseanlæg. Spildevandsmængden udvides med maksimalt 
90 PE, hvilket giver en samlet spildevandsmængde på maksimalt 410 PE fra opland H06, hvis alle sommerhuse 
er beboet samtidig. 

Regnvand 
Regnvandet fra de 18 matrikler afledes som hidtil til på grundene enten ved direkte nedsivning eller via faskiner. 

 

Planmæssige forhold, krævede tilladelser m.v. 

Kommuneplan 2017-2029 

Lokalplaner 
Ændringerne i spildevandsplanen er i overensstemmelse med lokalplan nr. 1088.  

Grundvandsforhold 
En del af de 18 matrikler er beliggende indenfor området med særlige drikkevandsinteresser. 

Jordforureningsforhold 
Der er ikke registreret kortlagte forurenede grunde i projektområdet. 

Vandområdeplan 2015-2021 for vanddistrikt 1.2 Limfjorden 
Spildevandsplanen må ikke stride mod de statslige vandområdeplaner. 

Marine oplande 
Den øgede spildevandsmængde som tillægget tilføjer svarer til maksimalt 90 PE, ledes til Stistrup Renseanlæg, 
hvor spildevandet renses før det udledes til Limfjorden. Stistrup Renseanlæg er løbende blevet moderniseret og 
renser spildevandet både mekanisk, biologisk og kemisk. Anlægget er dimensioneret til 20.000 PE. 
Vanddistriktet Limfjorden har målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den nuværende 
tilstand er angivet til at målsætningerne for økologisk og kemisk tilstand ikke er opfyldt.  

Marine oplande – vurdering 
Stistrup Renseanlæg udleder til Limfjorden og har en udledningstilladelse. Den forøgede spildevandsmængde 
som tilføres Stistrup Renseanlæg med de udvidede opland er opgjort til maksimalt 90 PE. Stistrup Renseanlæg 
har en kapacitet på 20.000 PE.  
 
Forøgelsen fra de nye kloakoplande er lille og vurderes ikke at få en væsentlig betydning for renseanlæggets 
udledning og det vurderes, at det ikke medfører en forøget påvirkning af Limfjorden. 

Vandløb 
Der er ingen vandløb, der påvirkes af dette tillæg. 

Samlet vurdering af udledning af spildevand og overfladevand 
På baggrund af ovenstående beskrivelse og vurdering vurderes tillægget ikke umiddelbart at være i konflikt med 
miljømål og retningslinjer i Vandområdeplanen, eftersom den forøgede tilledning af spildevand til Stistrup 
Renseanlæg og derved Limfjorden, er minimal i forhold til den samlede udledning fra renseanlægget. 

Natura 2000 områder og naturbeskyttelse 
Udledningen via Stistrup Renseanlæg vurderes ikke at påvirke Natura 2000 områder, da der er meget langt til 
Natura 2000 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk. 
 
Fortidsminder 
Områdets nordlige matrikler berøres af 100 m zonen for et beskyttet fortidsminde.  

Samlet vurdering Naturområder 
Med henvisning til afstand fra projektområdet til Natura 2000 område Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, 
Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk (ca. 7 km syd for) vurdere Vesthimmerlands Kommune, at 
nærværende kloakprojekt og ikke vil påvirke Natura 2000 området negativt. 



 

 

Miljøvurdering 
Dette tillæg er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er fastlagt i loven.  
I henhold til lovens §10 skal tillægget miljøvurderes, såfremt plantillægget fastlægger rammerne for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter, og når myndigheden vurderer, at planer og programmer kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet.  
På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, at der ikke vil være væsentlige konsekvenser for miljøet 
forbundet med de planlagte tiltag.  
 
Klageadgang over afgørelse om ikke at miljøvurdere planforslaget. 
Kommunen har vurderet, at planforslaget ikke skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingsloven 
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 
lovbekendtgørelse nr. LBK nr 1225 af 25/10/2018. Afgørelsen er ikke blevet påklaget inden fristen den 3. juni 
2020.  

Øvrige tilladelser 
For at projekterne, som dette tillæg omhandler, kan gennemføres, kræves det at en række tilladelser ansøges 
af bygherren/ Vesthimmerlands Forsyning A/S: 

 Tilladelse til eventuel grundvandssænkning, indvinding og udledning af grundvand under anlægsfasen 

(Vesthimmerlands Kommune er myndighed). 

 Tilladelse til håndtering af jord ved jordflytning under anlægsfasen (Vesthimmerlands Kommune er 

myndighed). 

 Tilladelser/orientering af gravearbejde i henhold til Museumsloven (Vesthimmerlands Museum er 

myndighed). 

 Tinglysning af rettigheder i forbindelse med etablering spildevandsledninger på privat grund. 

Behandling af ovenstående tilladelser sker særskilt i forbindelse med realisering af de enkelte anlægsprojekter. 
Det skal bemærkes, at der i anlægsfasen kan være andre tilladelser som bygherren/ Vesthimmerlands 
Forsyning A/S skal være opmærksom på at få indhentet og at det er bygherrens/ Vesthimmerlands Forsyning 
A/S’ ansvar at søge og opnå de nødvendige tilladelser til projekterne. 

Miljømæssige konsekvenser herfra 
Tilkobling af 18 sommerhuse betyder yderlige tilledning af spildevand svarende til maksimalt 90 PE til Stistrup 
Renseanlæg. Spildevandet vil her renses efter nyeste rensemetoder, før det udledes til Limfjorden. 
Renseanlægget har kapacitet til den øgede spildevandmængde.  
 
Regnvandet håndteres som hidtil lokalt på grundene, idet området udelukkende spildevandskloakeres. 

Berørte grundejere 
Tillægget berører en række grundejere direkte. 
Beboerne på tilstødende matrikler vil blive berørt af anlægsarbejdet, som vil foregå i området. 
Ejere af disse matrikler, skal kunne tåle eventuelle rådighedsindskrænkelser, samt anlægsarbejde i en periode. 

Økonomi 
Projektet udføres som en kloakering af Vesthimmerlands Forsyning A/S. 
Spildevandskloakkerne frem til skel finansieres af Vesthimmerlands Forsyning A/S. 
Lodsejerne betaler tilslutningsbidrag for spildevandskloakering iht. Vesthimmerlands Forsyning A/S’s takstblad, 
og etablerer tilkobling på egen grund. 

Tidsplan 
Etablering af kloakker påbegyndes, når tillægget til spildevandsplanen er godkendt. Tilslutningsbidraget 
forfalder til betaling, når der er tilslutningsmulighed. Det fremgår desuden af Vesthimmerlands Forsyning A/S’s 
gældende betalingsvedtægt, at der max. kan gives 6 måneders henstand. 
Grundejerne kan tilslutte sig efter ønske og behov, men skal tilsluttes senest 3 år efter stikkene er etableret. 

Offentliggørelse og godkendelse 
Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen er i offentlig høring fra den 6. maj 2020 til 1. juli 2020 (8 uger). I 
offentlighedsfasen har offentligheden mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Der er i 
offentlighedsfasen indkommet i alt 7 indsigelser til spildevandstillægget. Indsigelserne er fremlagt for Byrådet. 



 

 

Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på møde den 27. august 2020 vedtaget tillæg nr. 01 til 
Vesthimmerlands Kommunes spildevandsplan 2019-2024. 

Miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen 
Tillægget er screenet for, om der skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Vesthimmerlands Kommune 
har afgjort at dette ikke er tilfældet. Denne afgørelse blev annonceret i forbindelse med høringen af 
nærværende tillæg på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside og sendt til både enkeltpersoner/lodsejere, 
organisationer, foreninger m.fl. 

 
,  



 

 

Bilag 1 – Kortbilag 

 

 

Dette kort viser både plan og status for kloakering i området. 

Plan er afgrænset med grøn mens status er markeret med turkis.  



 

 

Bilag 2 – Beskyttede naturtyper 

 

 

 

 



 

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 
 

Bilag 3 – Lodsejerliste 

 

 

Matr. nr.  Ejerlavsnavn Beliggenhedsadresse Post 

1cm Illeris Gde., Alstrup Illeris 100 9640 Farsø 

1ck Illeris Gde., Alstrup Illeris 101 9640 Farsø 

1cl Illeris Gde., Alstrup Illeris 102 9640 Farsø 

1co Illeris Gde., Alstrup Illeris 103 9640 Farsø 

1cp Illeris Gde., Alstrup Illeris 104 9640 Farsø 

1cp Illeris Gde., Alstrup Illeris 105 9640 Farsø 

1ci Illeris Gde., Alstrup Illeris 106 9640 Farsø 

1cs Illeris Gde., Alstrup Illeris 107 9640 Farsø 

1bæ Illeris Gde., Alstrup Illeris 89 9640 Farsø 

1cc Illeris Gde., Alstrup Illeris 90 9640 Farsø 

1cb Illeris Gde., Alstrup Illeris 91 9640 Farsø 

1cf Illeris Gde., Alstrup Illeris 93 9640 Farsø 

1ce Illeris Gde., Alstrup Illeris 94 9640 Farsø 

1cd Illeris Gde., Alstrup Illeris 95 9640 Farsø 

1ci Illeris Gde., Alstrup Illeris 96 9640 Farsø 

1ch Illeris Gde., Alstrup Illeris 97 9640 Farsø 

1cg Illeris Gde., Alstrup Illeris 98 9640 Farsø 

1cn Illeris Gde., Alstrup Illeris 99 9640 Farsø 

1de Illeris Gde., Alstrup Illeris 186 9640 Farsø 
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