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Indledning og baggrund 

Dette tillæg omhandler ændringer til spildevandsplanen for et mindre område i Aars, der hidtil har ligget i 
landzone og udenfor kloakeret område i spildevandsplanen. Området bliver med dette tillæg planlagt 
separatkloakeret i spildevandsplan 2019-2024.  
 

Lovgivning 

Nærværende tillæg til spildevandsplan er udarbejdet i henhold til: 
 § 32 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019) 
 Bekendtgørelse nr. 1393 af 21/06/2021om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 

kapitel 3 og 4. 
 Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 02/09/2021om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 
 Lovbekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for 

spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. 
 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). 
 Lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål m.v. for internationale 

naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). 
 Lovbekendtgørelse nr. 1595 af 06. december 2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 

Afløbsforhold – Status og plan 

Status 
Området omfatter dele af matriklerne 1ne, Bakgård Aars og 5e Aars by, Aars 
Området er i dag udenfor kloakeret område i spildevandsplanen.  
 
Plan 
Arealet, der bliver ca. 2.000 m2, separatkloakeres. Spildevandet ledes til Aars Renseanlæg. Regnvandet fra 
hele oplandet afledes via sandfang til Skøjtesøen uden forsinkelse via eksisterende udløb U.A.30. Udledningen 
består udelukkende af tagvand og regnvand fra rene befæstede arealer. 

Spildevand 
Spildevandsmængden afledes til Aars Renseanlæg. Spildevandsmængden forventes at være ca. 5 PE. 

Regnvand 
Regnvandet fra oplandet afledes uforsinket via eksisterende udløb UA30. Udledningen består udelukkende af 
tagvand og regnvand fra rene befæstede arealer. 
 
Planmæssige forhold, krævede tilladelser m.v. 

Kommuneplan 2021 
Området bliver i kommuneplanen udlagt til boligformål. 
 
Lokalplaner 
Det berørte opland bliver udlagt for opførelse af to boliger og planlægningen sker for at overføre arealet til 
byzone. Den nye lokalplan nr. 1115 er under udarbejdelse. 
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Grundvandsforhold 
Der er ingen enkeltindividere indenfor 300 m af projektområdet. Oplandet ligger ikke i OSD-område. 

Jordforureningsforhold 
Der er ikke registreret kortlagte grunde i projektområdet.  

Vandområdeplan 2021-2027 for vanddistrikt 1.2 Limfjorden 
Spildevandsplanen strider ikke mod de statslige vandområdeplaner. 

Marine oplande 
Tillægget tilføjer kun minimalt spildevand til Aars Renseanlæg. Aars Renseanlæg er løbende blevet 
moderniseret og renser spildevandet både mekanisk, biologisk og kemisk. Anlægget er dimensioneret til 
105.000 PE, men belastes kun med ca. 55.000 PE. 
Aars Renseanlæg afleder nu til Halkær Å, men det planlægges at renseanlægget nedlægges og spildevandet 
fra 2023 ledes til Hadsund Renseanlæg med udløb i Kattegat. 

Marine oplande – vurdering 
Aars Renseanlæg udleder til Halkær Å/Limfjorden og har en udledningstilladelse. Da der ikke ændres ret meget 
på spildevandstilledningen ændres spildevandsmængde som tilføres Aars Renseanlæg ikke væsentlig.  

Vandløb 
Aars Renseanlæg udleder til Halkær Å/Limfjorden og har en udledningstilladelse. Da der ikke ændres ret meget 
på spildevandstilledningen ændres spildevandsmængde som tilføres Aars Renseanlæg ikke væsentlig.  
Udledningen af regnvand sker i eksisterende ledning til Skøjtesøen og Tvebjerg Sø, der begge er eksisterende 
våde regnvandsbassiner inden det udledes til Herrredsbækken. 
 
Vandløb - vurdering 
Udledningen til Skøjtesøen bliver undersøgt i forbindelse med et igangværende projekt for vand i Aars, der er 
underudarbejdelse. Her bliver udledningshastigheden vurderet og eventuelt revideret.  
 
Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at udledningerne ikke vil være årsag eller medvirkende årsag til 
at målsætningerne i Herredsbækken og Halkær Å ikke kan nås.  

Samlet vurdering af udledning af spildevand og overfladevand 
På baggrund af ovenstående beskrivelse og vurdering vurderes tillægget ikke at være i konflikt med miljømål og 
retningslinjer i Vandområdeplanen, eftersom den forøgede tilledning af spildevand til Aars Renseanlæg og 
derved Limfjorden, er minimal i forhold til den samlede udledning fra renseanlægget. 
Projektet medfører en minimal merudledning af regnvand til Herredsbækken, men udledningshastigheden til 
vandløbet ændres ikke. Regnvandet forsinkes og renses inden udledning til vandløbene i Skøjtesøen og 
Tvebjerg Sø, der fungerer som et våde regnvandsbassin, som vurderes at være BAT.  

Natura 2000 områder og naturbeskyttelse 
Tillægget får ikke betydning for Natura 2000 områder. 
 
Beskyttet natur m.v. 
Indenfor kloakoplandet er der ikke registreret områder, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Uden for 
kloakopland er der etableret forsinkelsesbassiner, for at mindske den hydrauliske belastning af vandløbet og 
rense vandet inden udledning.  
 
Fortidsminder 
Der er indenfor kloakoplandet ikke registreret fortidsminder eller fredede arealer. 

Samlet vurdering Naturområder 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at der ikke vil være påvirkning af beskyttede naturområder. 
 
 
Miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen  
I henhold til miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, 
lovbekendtgørelse nr. 125 af 25/10/2018) er der fortaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Formålet har 
været at afgøre, hvorvidt planen vil give væsentlige indvirkninger på miljøet. I så fald skal planen miljøvurderes.  
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Kommunen har på den baggrund vurderet, at planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der 
skal derfor ikke foretages en miljøvurdering.  
Klagefristen over kommunens afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering er den xx. xx 2022. Klagen 
skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen. Læs mere på  
https://kpo.naevneneshus.dk 
 

Økonomi 
Projektet udføres af Vesthimmerlands Forsyning A/S. 
Spildevands- og regnvandskloakkerne frem til skel finansieres af Vesthimmerlands Forsyning A/S. 

Tidsplan 
Planlægningen af kloakker påbegyndes når tillægget til spildevandsplanen er godkendt.  

Offentliggørelse 
Tillæg nr. 8 til spildevandsplanen offentliggøres i høring fra den 17-01-2022 til 14-03-2022 (8 uger). I 
offentlighedsfasen har offentligheden mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Der er i lighedsfasen 
indkommet i alt x indsigelser til spildevandstillægget. Indsigelserne er fremlagt for Byrådet. 
Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på møde den XX. December 2019 vedtagne tillæg nr. x til 
Vesthimmerlands Kommunes spildevandsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/
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KOPI TIL 
Vesthimmerlands Forsyning A/S, post@vhforsyning.dk 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, senord@sst.dk 
Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
Miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund Jacob Kjær Madsen, jkm@sportsfiskerforbundet.dk 
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund Jacob Kjær Madsen, jkm@sportsfiskerforbundet.dk 
Dansk Fritidsfiskerforbund, v/ Formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com 
Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/Formand Leif Søndergård, stormyleif@gmail.com 
Ejerne af matriklen; Vesthimmerlands Kommune,  
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Bilag 1 – Kloakplan – Status 
 

 

Oplandet er her markeret med sort. Kloaknettet er det eksisterende og flyttes i forbindelse med 
byggemodningen. Udløbspunktet kan flyttes indenfor oplandet. 
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Bilag 2 – Beskyttet natur og jordforurening 

 

Eneste beskyttelse er sø. Der er ingen V1 eller V2 kortlagte områder. Oplandet er heller ikke 
områdeklassificeret efter jordforureningsloven. 
 


