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Og fjerner en bestemmelse om tømningsordning/servicekontrakt
på fedtudskillere.
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1.

INDLEDNING OG BAGGRUND
Det fremgår af den gældende Spildevandsplan fra september 2011, at det generelt er
Mariagerfjord Kommunes målsætning at begrænse afledningen af overfladevand til
det offentlige kloaksystem. Formålet hermed er dels at begrænse mængden af vand,
der skal pumpes til det nye renseanlæg i Hadsund, dels at imødegå overbelastning af
kloaksystemet i nedbørssituationer.
En række virksomheder har behov for at kunne vaske især køretøjer, store
produktionsemner m.v. udendørs. Det brugte vaskevands sammensætning
nødvendiggør afledning til offentlig spildevandsanlæg.
Med dette tillæg til spildevandsplanen vil der ved nyetablering af vaskepladser m.v.
blive stillet krav om overdækning af pladser > 50m2. I situationer, hvor en plads >
50m2 tidligere er godkendt gennem byggesagsbehandling eller lignende
myndighedsbehandling, vil der blive stillet krav om overdækning, hvis der foretages
væsentlige ændringer af pladsen eller ved ændret anvendelse. Såfremt der ved et
myndighedstilsyn konstateres, at en plads > 50m2 er etableret uden
myndighedsbehandling, vil der blive meddelt påbud om etablering af overdækning.
Der vil ikke blive stillet krav om sikring mod slagregn.
I Spildevandsplanens kapitel 12.12 findes følgende tekst:
”Derfor
skal
en
fedtudskiller
være
tømningsordning/servicekontrakt”.

tilsluttet

godkendt

Med dette tillæg fjernes denne tekst, da tømning af fedtudskillere reguleres gennem
tilslutningstilladelser eller påbud. Spildevandsplanen bør ikke indeholde en sådan
generel retningslinje om tømning af fedtudskillere.
Det er muligt, at forvaltningen udarbejder en forskrift til formålet. I givet fald vil det
ikke være nødvendigt at tilføje dette i Spildevandsplanen.

2.

LOVGIVNING
Nærværende tillæg til spildevandsplan er udarbejdet i henhold til:
Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.
Bekendtgørelse nr 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v.
efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
Lovbekendtgørelse nr 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for
vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.
Lovbekendtgørelse nr 633 af 7. juni2010 om betalingsregler for
spildevandsanlæg m.v.
Lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 om afgift af spildevand.
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Lovbekendtgørelse nr 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og
programmer.
3.

PLANMÆSSIGE FORHOLD M.V.

3.1 Planmæssige forhold.
Dette tillæg berører ikke direkte andre planmæssige forhold.
Vurderinger i henhold til relevante planmæssige forhold, vil blive foretaget i
forbindelse med behandling af ansøgninger om etablering af vaskepladser.
3.5 Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal alle fysiske
planer, som skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes.
Mariagerfjord Kommune har gennemført en screening af nærværende tillæg til
spildevandsplan med henblik på at vurdere, om der skal gennemføres en
miljøvurdering af tillægget. Der henvises til Bilag B. Mariagerfjord Kommune har i
den forbindelse vurderet, at der ikke er behov for en miljøvurdering.
4.

KLOAKERINGSFORHOLD - STATUS OG PLAN
4.1 Status
I den gældende Spildevandsplan fra september 2011, beskrives Mariagerfjord
Kommunes målsætning om at begrænse afledningen af overfladevand til det
offentlige kloaksystem.
I Spildevandsplanens kapitel 12.12 står følgende sætning:
”Derfor
skal
en
fedtudskiller
være
tømningsordning/servicekontrakt”.

tilsluttet

godkendt

4.2 Plan
Med dette tillæg indføjes følgende supplerende tekst i Spildevandsplanens kapitel
12.7:
”Afledning af vand til spildevandssystemet fra udendørs arealer på mere end 50m2,
må kun ske fra overdækkede arealer. I forbindelse med etablering af vaske-,
tankningspladser m.v. > 50m2, skal disse overdækkes og sikres mod tilledning af
overfladevand fra tilstødende arealer. Der kan i helt særlige tilfælde meddeles
dispensation. Der gælder i øvrigt samme forhold som for processpildevand
(Spildevandsplanens kapitel 12.8)”.
Med dette tillæg slettes følgende tekst i Spildevandsplanens kapitel 12.12:
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”Derfor
skal
en
fedtudskiller
tømningsordning/servicekontrakt”.
5.

være

tilsluttet

godkendt

BERØRTE LODSEJERE
Tillægget berører alle lodsejere, der ønsker at etablere af vaske-, tankningspladser
m.v. > 50m2, og ejere af eksisterende pladser > 50m2, hvor der foretager væsentlige
ændringer af pladsen eller anvendelse af pladsen.

6.

ØKONOMI
Udgiften til etablering af overdækningen, påhviler den enkelte lodsejer.
For ikke overdækkede pladser opkræver Mariagerfjord Vand A/S afledningsafgift,
svarende til 700 mm regn/m2.

7.

TIDSPLAN
Ændringerne træder i kraft når tillægget til spildevandsplanen er godkendt af
Mariagerfjord Kommune.

8.

GODKENDELSE AF TILLÆGGET

Tillæg til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 28. november
2012 til den 23. januar 2013. I offentlighedsfasen har offentligheden haft
mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Der er i offentlighedsfasen
ikke modtaget kommentarer der har givet anledning til ændringer i tillægget.
Kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune har på mødet den 20. marts
2013 tiltrådt tillægget nr. 1 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011 –
2021.
Tillæg nr. 1 til spildevandsplan for Mariagerfjord Kommune er endeligt
vedtaget af Mariagerfjord Kommune den 20. marts 2013.
Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed
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Bilag A Miljøvurderingsscreening*
Miljøparametre
Natur og Landskab
Recipientkvalitet
(Vandrammedirektiv og
Vandplaner)

Beskyttede og fredede
områder
(Naturbeskyttelsesloven)
Internationale
naturbeskyttelsesområder
(Natura 2000)

0 alternativ* *

Tillæg til
Spildevandsplan

Bemærkninger

0

+

Tillægget vil medfører
resultere i mindre regnvand
i kloakken, og færrere
udledninger af opspædt
spildevand, hvilket giver
mindre belastning af
recipienten.
Ikke relevant

0

+

Tillægget vil medfører
resultere i mindre regnvand
i kloakken, og færrere
udledninger af opspædt
spildevand, hvilket giver
mindre belastning af
recipienten.
Vurderes i forbindelse med
den konkrete
sagsbehandling

Landskab generelt, inkl.
kulturarv, flora, fauna og
biologisk mangfoldighed
Jord
Jordbundsforhold

0

0

0

0

Vurderes i forbindelse med
den konkrete
sagsbehandling

Jordforurening
Vandforsyning
Grundvandsinteresser
(Regionplan/Vandplaner)
Luft
Lugt
Emissioner
Klimatiske faktorer
Energiforbrug og CO2udledning
Miljøparametre

0

0

Ikke relevant

0

0

Ikke relevant

0
0

0
0

0

0

0

+

Tillægget vil imødegå
overbelastning af
kloaksystemet
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som følge af øgede
nedbørsmængder og
flere ekstreme regnhændelser.

Sundhed
Støj
Spredning af
sygdomsfremkaldende
bakterier
Badevandskvalitet

Service
Forsyningssikkerhed

0
0

0
0

0

+

0

0

.

Tillægget vil medfører
resultere i mindre regnvand
i kloakken, og færrere
udledninger af opspædt
spildevand, hvilket giver
mindre belastning af
recipienten.

*) Resultat af miljøvurderingen. (++: meget positiv effekt, +: positiv effekt, 0: neutral og : negativ effekt).
**) Ved 0-alternativ forstås, at regnvand fra vaskepladser fortsat ledes på kloak.
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