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Indledning og baggrund 

Dette tillæg omhandler en administrativ ændring af Spildevandsplan 2019-2024. Med vedtagelse af tillægget 
kan tomme grunde, udtræde af forsyningen og dermed fritages grundejere af tomme grund, der tidligere har 
været bebygget og forsynet med kloak, for at betale det faste vandafledningsbidrag. 
Tillægget er endeligt godkend på byrådets møde den 26. januar 2023. 
 
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. LBK nr 1775 af 02/09/2021 om betalingsregler for 

spildevandsforsyningsselskaber m.v. 
 Lovbekendtgørelse nr. 108 af 29/01/2015 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 26/01/2017 om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder 

(Miljømålsloven). 
 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12/11/2021 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 

Afløbsforhold – Status og plan 

Status 
Grunde, som ligger i kloakerede oplande, men hvor bygningerne på grunden er nedrevet, der ikke genereres 
spildevand og ikke afledes overfladevand til forsyningens ledninger betaler fortsat det faste 
vandafledningsbidrag til Vesthimmerlands Forsyning A/S på 777,50 kr (2022-pris). 

Plan 
- Når en ejendom har betalt tilslutningsbidrag og er blevet tilsluttet, så vedbliver ejendommen med at 

være medlem af spildevandsforsyningsselskabet, uanset om der afledes spildevand eller ej. 
- Spildevandsforsyningsselskabet har ret til at opkræve fast bidrag fra deres medlemmer jf. § 2a, stk. 7 i 

Betalingsloven1 
- Kommunen kan give en ejendom lov til at udtræde af et spildevandsforsyningsselskab jf. 

Spildevandsbekendtgørelsens § 162, hvorefter der ikke længere skal betales fast vandafledningsbidrag 
 
Udtræden 
Der er i den nuværende spildevandsplan ikke udpeget områder, hvor kommunen er indstillet på at tillade 
udtræden af spildevandsforsyningsselskabet (Spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, pkt. 3). 
 

 
 
1 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 
2 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 
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Med dette tillæg til spildevandsplanen, gives der generelt i hele kommunen mulighed for tilladelse til 
udtrædende af spildevandsforsyningsselskabet, hvis en ejendom permanent er stoppet med at generere 
spildevand. 
 
Det er forvaltningens holdning, at der ikke skal gives tilladelse til hel/delvis udtræden, hvis 

- det er et midlertidigt stop for udledning, selvom det varer flere år. 
- der stadigvæk afledes regnvand. 

 

Lovgivning ved udtræden af spildevandsforsyningsselskab 
Forudsætninger for, at der kan gives tilladelse til udtræden, fremgår af spildevandsbekendtgørelsens § 16 
 
Stk. 1 

1) Der er overensstemmelse med kommunalbestyrelsens plan. 
2) Der er enighed herom mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen. 
3) Der sker ikke en væsentlig forringelse af spildevandsforsyningsselskabets samlede økonomi. 
4) Spildevandsforsyningsselskabet kan fortsat fungere teknisk forsvarligt. 

  
Det vurderes ikke, at det vil have nogen væsentlig betydning for spildevandsforsyningsselskabet, at tomme 
grund uden afledning får lov til at udtræde, da disse ejendomme i forvejen kun bidrager i begrænset omfang til 
driftsøkonomien med det faste bidrag. 
 
Stk. 2 
Det er en forudsætning, at der er meddelt tilladelse til alternativ bortskaffelse af spildevandet, samt at dette ikke 
medfører kvalitetsproblemer i recipienter eller dårlige rensning af den samlede spildevandsmængde. 
 
Da det drejer sig om tomme grunde uden spildevandsafledning, er der ikke behov for at meddele tilladelse til 
alternativ bortskaffelse. 
 
Stk. 3.  
Når de ejendomme, der har fået tilladelse efter stk. 1, er trådt ud af spildevandsforsyningsselskabet, skal det 
indføres i en spildevandsplan, jf. § 5, stk. 1, nr. 9. 
 
§ 5, stk. 1, nr. 9. omhandler, hvilke vandområder spildevand udledes til, samt udløbenes placering og den 
forventede spildevandsmængde. 
 
Ved udtræden af tomme grunde uden udledning, vil der ikke ske nogen ændring i forhold til § 5, stk. 1, nr. 9, og 
det er således ikke nødvendigt at rette spildevandsplanen i forhold til dette. 
 
Økonomi ved udtræden 
Det er spildevandsforsyningsselskabet, som står for anlæggelse og drift af stikledningen frem til kundens 
ejendom/skelbrønd jf. spildevandsbekendtgørelsens § 12, og der er ikke mulighed for at pålægge kunder at 
udføre arbejde på spildevandsforsyningsselskabets anlæg.  
Ved udtrædende er det således også Spildevandsforsyningsselskabet, som skal bekoste afpropning/fjernelse af 
stikledning. 
 
Spildevandsforsyningsselskabet er ikke forpligtet til at tilbagebetale tilslutningsbidraget, når en ejendom 
udtræder. Det er en mulighed, men ikke en forpligtelse jf. betalingslovens § 4a, stk. 1 
 
Hvis ejendommen senere genindtræder, kan forsyningen ikke opkræve et nyt standardtilslutningsbidrag, da 
ejendommen tidligere har været pålignet et tilslutningsbidrag jf. betalingslovens § 2, stk. 1. Der kan dog 
opkræves et tilslutningsbidrag, som ikke må overstige forsyningens afholde udgifter i forbindelse med 
generhvervelsen jf. betalingslovens § 4a, stk. 3. Beløbet kan maksimalt udgøre standardtilslutningsbidrag 
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Spildevandsplanens indhold 
Det fremgår af Spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, pkt. 2, at spildevandsplanen skal indeholde 
oplysninger om: 
 
De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg og renseforanstaltninger i kommunen, herunder 
afgrænsning af de enkelte kloakoplande, kloakeringsområder samt i hvilket omfang den enkelte ejendom er 
tilsluttet, jf. § 16, stk. 3, med angivelse af, om anlægget er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, der er 
omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, eller ikke er ejet af et sådant selskab. 
 
Kloakoplande, kloakeringsområder (Polygoner i GIS) 
Disse viser, hvordan områderne er spildevandsforsynet med enten fælles, separat eller spildevandsledninger fra 
spildevandsforsyningsselskabet, samt planlagte ændringer. 
 
Udpegningen indeholder ikke oplysninger om, i hvilket omfang de enkelte ejendomme indenfor et opland er helt, 
delvist eller slet ikke tilsluttet. 
 
Status på kloakoplande afhænger således ikke af forholdene på enkeltejendomme, men udelukkende af 
forsyningsmetoden til området. 
 
Hvilket omfang den enkelte ejendom er tilsluttet (Punkttema i GIS) 
Det fremgår ikke af den nuværende spildevandsplan i hvilket omfang de enkelte ejendomme er tilsluttet. 
Kommunen har registeret disse oplysninger i BBR, og planen skal derfor indeholde et BBR-udtræk af 
afløbsforholdene. 
 
BBR indeholder registrering af de faktiske forhold på de enkelte ejendomme. Det er grundejer, der har pligt til at 
sikre, at BBR er korrekt. 
Registreringen er således uafhængig af, hvorvidt ejendommene udnytter den ret til afledning, som de har ifølge 
kloakoplandet. 
 
Eksempelvis kan en ejendom være spildevandskloakeret og beholde regnvand på egen grund, selvom den 
ligger i et fælles eller separatkloakeret opland. En ejendom kan eksempelvis også være separatkloakeret, 
selvom den ligger i et fælleskloakeret opland. 
 

Miljømæssige konsekvenser 
Denne ændring af spildevandsplanen har ingen miljømæssige konsekvenser. 

Berørte grundejere 
Tillægget berører de grundejere, der har en tidligere bebygget grund, som har været omfattet af 
spildevandsplanen. 

Økonomi 
Med vedtagelse af tillægget kan alle tomme grunde i Vesthimmerland udtræde af spildevandsplanen og skal 
dermed ikke fremover betale ”Fast bidrag pr. spildevandsførende stik”. 
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Tidsplan 

Efter vedtagelse af dette tillæg kan tomme grunde, udtræde af forsyningen og dermed fritages grundejere af 
tomme grund, der tidligere har været bebygget og forsynet med kloak, for at betale det faste 
vandafledningsbidrag. 

Udtrædelse sker efter ansøgning. 

Offentliggørelse 
Tillæg nr. 11 til spildevandsplanen har været i offentlig høring i fra 30-08-2022 til 25-10-2022 (8 uger). I 
offentlighedsfasen har offentligheden mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Der er ikke indkommet 
indsigelser til spildevandstillægget. Byrådet har vedtaget tillæg nr. 11 til Vesthimmerlands Kommunes 
spildevandsplan. På deres møde 26-01-2023. 

Miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen 
Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer" 
nr. 1976 af 27/10/2021. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af 
miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en 
bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Administrationen har foretaget en VVM-screening af tillægget og ud fra denne konkluderet, at der ikke skal 
udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelse herom er annonceret på kommunens hjemmeside den 30-08-2022, 
med en klagefrist på 4 uger. 
 
 
 
 
 
 


