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Indledning og baggrund 

Dette tillæg omhandler ændringer til spildevandsplanen for Rytterkvarteret. Området er beliggende vest for den 
nye udstykning Galgehøj.  
Bæredygtige boliger og et liv i tæt kontakt med mere vild og uspoleret natur bliver i højere grad efterspurgt. 
Derfor bliver der givet mulighed for dette gennem denne lokalplan, hvor der samtidig også skal være plads til 
mere traditionelt og stringent boligbyggeri. 
Det er derfor nødvendigt at ændre områdets status i spildevandsplanen, for at få fastlagt hvilke pligter og 
rettigheder, der gælder for de kommende boligejere, bygherre og vandselskab med henhold til hvorledes 
spildevandet og overfladevandet fra området skal håndteres. 
 

Lovgivning 

Nærværende tillæg til spildevandsplan er udarbejdet i henhold til: 
 § 32 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19/01/2022 
 Bekendtgørelse nr. 1393 af 21/06/2021 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 
Det nye boligområde er beskrevet i Lokalplan nr. 1105. Området omfatter matrikel nr. 1l og 1bp Stenildvad 
Gårde, Aars, og udgør ca. 5,4 ha. Ved lokalplanens vedtagelse er området beliggende i landzone og en stor del 
anvendes som landbrugsjord. I lokalplanområdets midte findes ved lokalplanens udarbejdelse en eksisterende 
landejendom med bolig. 
Området er i udlagt som plan separatkloakeret i spildevandsplan 2019-2024 som en del af opland 1.A.75, men 
med vedtagelse af lokalplanen ændres det til spildevandskloakeret med privat afledning af regnvand. 

Plan 
Kloakopland 1.A.75.1 
Som omtalt ovenfor er der udarbejdet en ny lokalplan, som udlægger området til boligområde. Grunde i 
delområde 1 må kun udstykkes med grundstørrelser mellem 850 m2 og 1300 m2. Grunde i delområde 2 må kun 
udstykkes med en grundstørrelse på mindst 250 m2 Grunde i delområde 3 må kun udstykkes med en 
grundstørrelse på mindst 250 m2 ved tæt-lav bebyggelse og mindst 600 m2 ved åben-lav bebyggelse. Grunde i 
delområde 2 og 3 der udstykkes med en grundstørrelse på under 350 m2 må ikke have parkering på egen 
grund. 

Spildevand 
Spildevandsmængden afledes til Aars Renseanlæg, der forventes nedlagt i 2023, hvorefter spildevandet ledes 
til Mariagerfjord Renseanlæg. Spildevandsmængden udvides med ca. 45 boligenheder, hvilket giver en samlet 
spildevandsmængde på cirka 100 PE. 

Regnvand 
For at lægge mindst muligt pres på mulige recipienter for regnvand omkring området, er det hensigten at al 
håndtering af overfladevand skal ske inden for lokalplanområdet 



Tag- og overfladevand skal håndteres på egen grund med LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) eller 
ledes til de regnbede, grøfter og bassin, der er udlagt i lokalplanområdet. Vejvand skal også ledes til disse bede 
indenfor lokalplanområdet hvorfra eventuelt overløb kan ledes videre til et bassin, hvor der kan ske opstuvning, 
også af skybrudsvand. Bassin etableres med et overløb, således at der er mulighed for udløb til grøften langs 
med Støberivej i tilfælde af regn over en 100-årshændelse. 
 
Regnhåndteringen udføres iht. lokalplan 1105 og tilhørende vandstrategiplanens der er Bilag 11 til lokalplanen. 
Vandstrategiplan fastlægger en overordnet struktur, samt hensigt med udlæg af arealer til regnvandshåndtering, 
og er udarbejdet ud fra de tilgængelige data om jordbundsforhold og nedsivningspotentiale, der var ved 
lokalplanens udarbejdelse. I forbindelse med byggemodning og projektering kan der opstå nye situationer, som 
kræver andre løsninger end de der er udtænkt i vandstrategiplanen. 
Det er en forudsætning for etablering af LAR-løsninger, at jordbundsforholdene er egnede. Lokal afledning kan 
eksempelvis ske ved etablering af parkeringsarealer i permeable belægninger, tage kan udføres som grønne 
tage, der kan etableres kanaler langs veje, parkeringsarealer o. lign. Ved afledning af muligt forurenet regnvand 
fra f.eks. parkeringsarealer skal det sikres, at der sker en rensning af overfladevandet inden afledning. 
 
 
Planmæssige forhold, krævede tilladelser m.v. 

Kommuneplan 2021 
Området er i kommuneplan 2021 udlagt til boligområde. 

Lokalplaner 
Ændringerne i spildevandsplanen er i overensstemmelse med lokalplan 1105.  

Grundvandsforhold 
Oplandet ligger indenfor et område med almindelige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande. 

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 100 PE, ledes til Aars Renseanlæg, hvor 
spildevandet renses før det udledes til Herredsbækken og Halkær Å. Aars Renseanlæg planlægges nedlagt i 
2023, hvorefter spildevandet ledes til Mariagerfjord Renseanlæg. Mariagerfjord Renseanlæg er netop udbygget, 
så det kan håndtere de spildevandet fra bl.a. Aars. Det renser spildevandet både mekanisk, biologisk og 
kemisk. Anlægget er dimensioneret til 150.000 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. Årsagen til den 
manglende opfyldelse af den økologiske og kemiske tilstand tilskrives kvælstofpåvirkning. Mariagerfjord 
Renseanlæg udleder til Kattegat. 

Marine oplande – vurdering 
Aars Renseanlæg udleder til Herredsbækken og Halkær Å og har en udledningstilladelse. Den forøgede 
spildevandsmængde som tilføres Aars Renseanlæg med det nye opland/boligområde er opgjort til 100 PE 
(personækvivalenter). Aars Renseanlæg har en godkendt kapacitet på 105.000 PE, men bliver kun belastet 
med ca. 50.000 PE.  
 
Forøgelsen fra de nye kloakoplande er lille og vurderes ikke at få en væsentlig betydning for renseanlæggets 
udledning og det vurderes ikke at medføre en forøget påvirkning af Halkær Å. 

Vandløb 
I dette tillæg udledes regnvand kun ved overløb til bassin nr. 10 ved Aars Ringvej, der har udløb til en grøft 
langs vejen og endeligt udløb i Herredsbækken.  



Vandløb - vurdering 
De to udledninger omfattet af nærværende tillæg er begge eksisterende udløb. Udløbene sker efter regnvandet 
er blevet forsinket og renset i et vådt regnvandsbassin. Våde regnvandsbassiner er vurderet at være BAT (Best 
Available Technology).  
 
Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at udledningerne ikke vil være årsag eller medvirkende årsag til 
at målsætningerne i Herredsbækken eller nedstrøms beliggende vandløb ikke kan nås eller opretholdes.  

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 Aars 
Renseanlæg er minimal i forhold til den samlede udledning fra renseanlægget. 

Natura 2000 områder og naturbeskyttelse 
Ifølge §§ 6-9 i bekendtgørelse 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, kan kommunen ikke senere meddele tilladelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis det planlagte kan beskadige et internationalt beskyttelsesområde. 
Mest relevante internationale beskyttelsesområder i forhold til udledningen er Natura 2000 område nr. 15; Nibe 
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som Herredsbækken udmunder i. Aars Renseanlæg ligger i Natura 
2000 området. Dette er afgørende for at Aars Renseanlæg forventes nedlagt i 2023, hvorefter spildevandet 
pumpes til Mariagerfjord Renseanlæg. 
 
Beskyttet natur m.v. 
Indenfor kloakoplandet er der ikke registreret områder, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. De 
nærliggende § 3 beskyttede arealer er engarealer. Dette ligger 700 m fra oplandet. 
 
Fortidsminder 
Der er indenfor kloakoplandet ikke registreret fortidsminder eller frede arealer. 

Samlet vurdering Naturområder 
Med henvisning til afstand fra projektområdet til Natura 2000 område nr. 15; Nibe Bredning, Halkær Ådal og 
Sønderup Ådal, vurdere Vesthimmerlands Kommune, at nærværende kloakprojekt og kommende udledning 
ikke negativt vil påvirke Natura 2000 området. 

Miljøvurdering 
I henhold til Lov nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), § 1, skal der gennemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet. 
Vesthimmerlands Kommune har i henhold til lovens § 10 gennemført en screening af nærværende tillæg til 
spildevandsplan med henblik på at vurdere, om der skal gennemføres en miljøvurdering af tillægget. 
Vesthimmerlands Kommune har afgjort, at der ikke er behov for en miljøvurdering. Kommunens afgørelse er 
meddelt og offentliggjort sammen med høringen af dette tillæg. Afgørelsen fremgår af kommunes hjemmeside 
eller vedhæftet. 

Øvrige tilladelser 
For at projektet 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 af regn- og 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 
Etableringen af ca. 45 boliger i de planlagte områder betyder yderligere tilledning af spildevand svarende til 100 
PE til Aars Renseanlæg. Spildevandet vil her renses efter nyeste rensemetoder, før det udledes til 
Herredsbækken. Renseanlægget har kapacitet til den øgede spildevandmængde. 

Ekspropriation 
Det nye byggemodningsområde, som er beskrevet i lokalplan 1105 – erhverves af bygherren, som 
Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage arealerhvervelse og sikre de rettigheder, der er 
nødvendige til gennemførelse af eventuelle anlægsarbejder. 
I nedenstående tabel er angivet hvilke matrikler, som forventes berørt af projektet (eventuel etablering af 
regnvandsbassin, pumpestation og ledninger på privat ejet grund): 

Matrikelnummer Ejerlav Adresse Postnummer og by 

1l Stenildvad Gde., Aars Ryttervej 21 9600 Aars 

1bp Stenildvad Gde., Aars Aars Ringvej 39 9600 Aars 
 
I forbindelse med etablering af regnvandsbassin eller pumpestation skal påregnes arealafgivelse. 
Ledningsanlæg på privat grund medfører ikke arealafgivelse, men alene sikring ved en tinglyst servitut. 
Ovennævnte rettigheder over privat ejendom søges sikret ved frivillig aftale, hvor der afholdes møder med de 
enkelte ejere. Såfremt aftale ikke kan opnås, vil kommunalbestyrelsen erhverve retten til anlæggets etablering 
ved ekspropriation. 
Nye regn- og spildevandsledninger i forbindelse med byggemodning vil som udgangspunkt blive placeret i 
vejareal. Bassiner m.v. vil som udgangspunkt blive placeret i kloakoplandet. Der skal reserveres de nødvendige 
arealer til anlæggene. 

Økonomi 
Projektet udføres som en kommunal byggemodning. 
Spildevandskloakkerne frem til skel finansieres af Vesthimmerlands Forsyning A/S.  
Regnvandshåndtering og anlæg for dette udføres af Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med 
byggemodningen. Den kommende grundejerforening skal drifte og vedligeholde enhver form for afvanding, i 
form af regnbede, grøfter, bassin og regnvandsledninger indenfor lokalplanområdet, med dertilhørende 
elementer såsom riste, sandfang m.v. 

Tidsplan 
Etablering af kloakker kan påbegyndes når tillægget til spildevandsplanen er godkendt. 

Offentliggørelse 
Tillæg nr. 09 til spildevandsplanen offentliggøres høring fra den 04.04.2022 til 30.05.2022 (8 uger). I 
offentlighedsfasen har offentligheden mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Der er i 
offentlighedsfasen indkommet 1 indsigelser til spildevandstillægget, idet Vesthimmerlands Forsyning har 
meddelt at de ikke påbegynder kloakarbejdet inden der er en kontrakt med bygherre. Dette er derfor indarbejdet 
i tidsplanen.Indsigelserne er fremlagt for Byrådet. 
Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på møde den 08.06.2022 vedtaget tillæg nr. 09 til Vesthimmerlands 
Kommunes spildevandsplan. 

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 – Byggemodningsområde lokalplan 1105 
 

 
  




