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Resume

Forsyningsselskaberne Mariagerfjord Vand a/s, Rebild Vand & Spildevand A/S og
Vesthimmerlands Forsyning A/S har søgt om tilladelse til at lede spildevand fra
Rebild og Vesthimmerlands Kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg. Samtidig
ønsker Mariagerfjord Vand at renseanlægget fremtidssikres til at kunne håndtere
den stigende mængde spildevand fra især virksomheder i Mariagerfjord
Kommune. Der er søgt om tilladelse til en udbygning af Mariagerfjord renseanlæg
til 225.000 personækvivalenter (PE) og på sigt til 275.000 PE.
Et renseanlæg, som bygges eller udvides med/til en kapacitet på mere end
150.000 PE, må ikke igangsættes før myndigheden efter en miljøvurdering skriftlig
har meddelt tilladelse hertil (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)).
Miljøvurderingen er nu er gennemført med inddragelse af offentligheden. De 3
omfattede kommuner, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord skal træffe
afgørelse om man ønsker at imødekomme ansøgningen.
Den originale tekst fra Mariagerfjords dagsorden er vedlagt som bilag 6.


Baggrund

Ansøgning
Mariagerfjord Vand a/s, Rebild Vand & Spildevand A/S og Vesthimmerlands
Forsyning A/S har søgt om tilladelse til at lede spildevand fra Rebild og
Vesthimmerlands Kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg. Samtidig ønsker
Mariagerfjord Vand, at renseanlægget fremtidssikres til at kunne håndtere den
stigende mængde spildevand fra især virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Der
er søgt om tilladelse til en udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg til i første
omgang 225.000 personækvivalenter (PE) og på sigt til 275.000 (PE).
Mariagerfjord Vand a/s har meddelt, at såfremt ansøgningen fra de 3
vandselskaber ikke kan imødekommes, vil Mariagerfjord Vand søge om tilladelse
til at udbygge Mariagerfjord Renseanlæg til 149.000 PE. Dette er nødvendigt for
på sigt at kunne håndtere den stigende belastning på renseanlægget fra
Mariagerfjord Kommune alene.
Bemyndigelse
Mariagerfjord Kommune har fået bemyndigelse fra Miljøstyrelsen til at gennemføre
miljøvurderingen af det ansøgte projekt. Miljøstyrelsen er oprindelig VVMmyndighed, da projektet omfatter flere kommuner. Mariagerfjord Kommune er
tovholder på opgaven, idet den største del af projektet ligger i Mariagerfjord
Kommune.
Bilag 3 beskriver skematisk VVM-processen og tidsplanen herfor.


Forventet konsekvens

Miljøvurdering af projektet
VVM-processen til det ansøgte projekt blev igangsat med en debatfase, som forløb
i maj og juni måned 2019.
De 3 forsyninger (via rådgivende firma Orbicon/WSP) har udarbejdet en Natura
2000 konsekvensvurdering og en Miljøkonsekvensrapport med udgangspunkt i de

emner, som de 3 kommuner har anmodet forsyningerne om at belyse bl.a. via
input fra offentligheden i debatfasen.
Bilag 4 er et -ikke teknisk- resume, som er et uddrag fra
Miljøkonsekvensrapporten. Rapporten i sin helhed kan læses her :
Mariagerfjord Kommunes hjemmeside- projekter.
På denne side findes også øvrigt baggrundsmateriale. Bland andet en rapport
(Kontrolundersøgelser 2019) som viser resultaterne af undersøgelser foretaget i
oktober 2019 i Kattegat af både sediment og vand omkring udløbet fra
renseanlægget.
Miljøkonsekvensrapporten konkluderer, at projektet ikke vil have en væsentlige
negativ påvirkning af de miljøforhold, som er undersøgt i rapporten. Det
konkluderes ligeledes, at en forøgelsen af de udledte spildevandsmængder
vurderes ikke at påvirke havmiljøet eller Natura 2000 områderne. Der vurderes
heller ikke at være en væsentlig påvirkning af hverken badevandskvaliteten eller
fiskeri ved den ansøgte øgede udledning.
Miljøkonsekvensvurderingen har været i offentlig høring i 8 uger i alle 3
kommuner.
Blandt offentligheden er der et stort ønske om en forlængelse af udløbsledningen.
Konsekvenserne ved en forlængelse er ikke undersøgt i
Miljøkonsekvensvurderingen. Dette beror på, at konklusionen i undersøgelserne
viser, at der ikke er en faglig begrundelse for at forlænge udløbsledningen.
Skriftlig afgørelse
De 3 omfattede kommuner, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord skal på
baggrund af den gennemførte miljøvurdering træffe afgørelse om, hvorvidt
ansøgningen fra de 3 forsyninger om tilledning af spildevand fra Rebild og
Vesthimmerland kan imødekommes. Ansøgningen omfatter desuden en udbygning
af Mariagerfjord Renseanlæg, til at kunne rense spildevand op til 275.000 PE.
Et udkast til afgørelse blev forelagt de 3 Byråd i december 2019. Udkastet har
desuden været en del af høringsmaterialet i den offentlige høring i februar/marts
2020.
Forslag til afgørelse fremgår af bilag 5
Vandområdeplanen for Kattegat.
Mariagerfjord Renseanlæg udleder renset spildevand til Vandområdeplanens
opland 222 Kattegat og Aalborg Bugt. Vandområdets miljømål er god økologisk
tilstand senest 22. december 2021.
Den aktuelle miljøtilstand er i dag dårlig på grund af manglende udbredelse af
ålegræs. Udbredelsen af havplanten ålegræs er en af de parametre, som
Miljøstyrelsen anvender til at fastslå, hvorvidt miljøtilstanden er opfyldt.
Mariagerfjord Kommune har været i dialog med Miljøstyrelsen for at få afklaret,
om en kommende merudledning fra renseanlægget til vandområdet vil være i strid
med vandområdeplanerne. Miljøstyrelsen har meddelt, at der ikke kan tillades
nogen merbelastning af næringssalte til vandområdet. Miljøstyrelsen har samtidig
angivet, at hvis kommunen kan dokumentere, at der sker en tilsvarende nedgang
i næringssaltbelastningen fra andre kilder, kan en mertilledning fra renseanlægget
ske med baggrund heri.
Beregningerne viser, at effekten af at nedlægge renseanlæg i Rebild og
Vesthimmerlands Kommuner samt en skærpelse af kravene til udledningen af
kvælstof fra det udbyggede Mariagerfjord Renseanlæg, vil få regnskabet til at
balancere, således at kravene i Vandområdeplanen kan opfyldes.

Kravet til udledningen fra Mariagerfjord Renseanlæg skal følgelig skærpes til 4,6
mg kvælstof pr liter i sommerperioden (15. marts til 14. oktober), hvor kravet i
dag er på 6 mg/l. Kravet til kvælstof i vinterperioden (15. oktober til 14. marts) vil
være uændret på 8 mg/l.
Mariagerfjord Vand a|s har tilkendegivet, at en skærpelse af udlederkravet til
kvælstof til det udbyggede anlæg kan overholdes inden for det planlagte projekt.
Såfremt forsyningernes ansøgning ikke godkendes, vil en merudledning som følge
af en udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg på 149.000 PE komme i konflikt med
overholdelse af Vandområdeplanens målsætning om god økologisk tilstand. Det
skal således sandsynligvis findes kompenserende tiltag, der reducerer
udvaskningen af kvælstof og fosfor andre steder end på renseanlægget.



Organisering og kommunikation

Rebild Byråd og Vesthimmerlands Byråd er sammen med Mariagerfjord Byråd
parter i projektet og behandler sagen samtidig. Beslutningsgrundlaget er sikret
enslydende i de tre kommuner.
Miljøkonsekvensrapporten har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden
fra den 20. januar til den 16. marts 2020.
Der har i denne periode været afholdt 2 borgermøder.
Borgere, organisationer m.fl. har fremsendt en række bemærkninger og
kommentarer til projektet, som efterfølgende er behandlet og kommenteret af
fagenheden. Bemærkningerne og fagenhedens kommentarer fremgår af
indsigelsesnotat 2 (bilag 1)
I forbindelse med debatfasen i sommeren 2019 indkom der ligeledes en række
bemærkninger fra borgere, organisationer m.fl. Disse blev behandlet og
kommenteret af fagenheden i Mariager Fjord Kommune og der blev udarbejdet et
indsigelsesnotat 1, som var vedlagt Byrådets (Vesthimmerlands Kommune)
dagsorden pkt. 184 den 19. december 2019. Notatet er vedlagt som bilag 2.


Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Økonomi

Udgiftsneutral.


Procesplan

Sagen afgøres i



Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling





at Byrådet imødekommer ansøgningen fra de 3 forsyninger
at Byrådet bemyndiger fagenheden i Mariagerfjord Kommune til at udsende den
skriftlige afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2020, pkt. 90:
Fraværende: Kirsten Moesgaard
Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 13. maj 2020, pkt. 156:
Fraværende: Ingen
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.


Beslutning

Fraværende: Ingen
Godkendt.



Bilag
Bilag 1 Indkomne bemærkninger offentlighedsfasen 2020.pdf
Bilag 2 Indkomne bemærkninger debatfasen.pdf
Bilag 3 diagram over VVM-proces.pdf
Bilag 4 Miljkonsekvensrapport Ikke Teknisk Resume.pdf
Bilag 5 Forslag til afgørelse.pdf
Bilag 6 Dagsordenspunktet fra Mariagerfjord Kommune

