Den 29. august 2016
Sags ID: 2015/21176

Tillæg nr. 12
Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010 – 2021
Bording Kirkeby
Ændring af kloakeringsprincip

Ikast-Brande Kommune
Teknisk Område
Centerparken 1
7330 Brande
Sagsbehandler: Pernille Brogaard
Telefon 99 60 33 67
E-mail: Pebro@ikast-brande.dk

Den 29. august 2016
Sags ID: 2015/21176

Indhold
Indhold ................................................................................................................ 2
Forord .................................................................................................................. 3
Høring af forslag til tillæg og tidsfrist ....................................................................... 3
Baggrund ............................................................................................................. 3
Kloakforhold ...................................................................................................... 3
Renseanlæg ...................................................................................................... 4
Grundvand og jordbundstype ............................................................................... 4
Natur ................................................................................................................ 4
Natura 2000 ...................................................................................................... 4
Konklusion ............................................................................................................ 4
Berørte matrikler ................................................................................................... 5
Planlægningsgrundlag ............................................................................................ 5
Omfang af arbejdet................................................................................................ 5
Projektbeskrivelse ................................................................................................. 6
Økonomi .............................................................................................................. 6
Konsekvenser for de berørte grundejere ................................................................... 6
Miljøvurdering af planer og programmer ................................................................... 6
Begrundelse for afgørelse .................................................................................... 6

Den 29. august 2016
Sags ID: 2015/21176

Forord
Tillæg nr. 12 til "Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010 – 2021 - Bording Kirkeby – ændring af kloakeringsprincip" er udarbejdet for at ændre kloakeringsprincippet for kloakopland 1B10.
Kloakoplandet er beliggende på den østlige side af Skyggevej i Bording Kirkeby. Som Ikast-Brande
Kommunes Spildevandsplan ser ud i dag, har kloakopland 1B10 status som fælleskloakeret og er
ikke planlagt anderledes. Med dette tillæg til den gældende spildevandsplan ændres dette forhold,
så det tilføjes i spildevandsplanen, at kloakoplandet ændres til spildevandskloakeret. Når det planlagte ledningsarbejde i Skyggevej er afsluttet, ændres kloakeringsprincippet for kloakoplandet til
spildevandskloakeret.

Høring af forslag til tillæg og tidsfrist
Forslag til tillæg nr. 12 til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010 – 2021 - Bording Kirkeby
– ændring af kloakeringsprincip har været fremlagt på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside i 8
uger. Høringsfasen udløb den 25. august 2016. Der er ikke kommet kommentarer eller indsigelser
til tillæg nr. 12 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan i høringsperioden.
Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Alle har ret til at
komme med kommentarer eller indsigelser til tillægget. Kommentarer skal være meddelt eller
modtaget af Ikast-Brande Kommune senest 25. august 2016.
Når tillægget til spildevandsplanen er vedtaget, kan det ikke påklages til anden myndighed jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 3.

Baggrund
Kloakforhold
Ændringen af kloakeringsprincippet for kloakopland 1B10 i den gældende spildevandsplan sker for
at have retslig hjemmel til at ændre kloaksystemet fra fælleskloakeret til spildevandskloakeret.
Kloakopland 1B10 er i dag fælleskloakeret. Kloakopland 1B11 på den østlige side af Skyggevej i
Bording Kirkeby er separatkloakeret. I kloakopland 1B10 har Ikast-Brande Spildevand kørt TVinspektion på de eksisterende ledninger og konstateret at fælleskloakken er i meget dårlig stand og
skal udskiftes snarest.
I forbindelse med at kloakken skal renoveres, ønsker Ikast-Brande Spildevand at adskille regn- og
spildevand, for at undgå at pumpe unødige mængder overfladevand til rensning i Ikast via Bording
og for at undgå overløb af urenset fortyndet spildevand til en eksisterende grøft i den nordlige ende
af Bording Kirkeby.
Ikast-Brande Spildevand har fået udført en geoteknisk undersøgelse, der viser, at jordbunden i
området er egnet til nedsivning. Derfor blev der den 3. maj 2016 afholdt et borgermøde med de
berørte borgere. Formålet med mødet var en dialog omkring mulighederne for, at alle berørte borgere nedsiver overfladevand på egen grund. Ikast-Brande Spildevand tilbød at tilbagebetale tilslutningsbidraget til regnvand, hvis der kunne opnås accept af nedsivning på egen grund fra alle
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grundejerne indenfor kloakoplandet. Dette er efterfølgende accepteret af alle. Derfor ændres kloakeringsprincippet for kloakopland 1B10 med dette tillæg til spildevandsplanen fra fælleskloakeret
så kloakeringsprincippet efterfølgende er spildevandskloakeret.

Renseanlæg
Spildevandet fra kloakopland 1B10 i Bording Kirkeby pumpes i dag via Bording og renses på Ikast
Rensningsanlæg. Det rensede spildevand udledes til Højris Å, der løber ud i Storåen.

Grundvand og jordbundstype
Bording Kirkeby ligger i et område, der ifølge Per Smeds Landskabskort ligger på en bakkeø. Området er dermed et morænelandskab fra næstsidste istid. Jordbunden i området består af grovsandet jord, så det må vurderes, at der er gode nedsivningsforhold i området. Ikast-Brande Spildevand har i forbindelse med projektet fået udarbejdet en geoteknisk undersøgelse, der bekræfter
dette.
Området omkring Bording Kirkeby er et område med drikkevandsinteresser, men det ligger udenfor
indvindingsoplande, udenfor grundvandsdannende opland og udenfor hygiejnezoner til boringer.
Grundvandstrømningen i området ser ud til overvejende at ske mod sydøst.

Natur
Der er ingen beskyttede naturområder i nærheden af kloakoplandet, der kan påvirkes af det ændrede kloakeringsprincip.

Natura 2000
Det nærmeste Natura 2000 område er EF-habitatområdet nr. 228 Stenholt Skov og Stenholt Mose.
Området ligger i fugleflugtslinje ca. 6,5 km væk, og vil ikke blive påvirket af ændringer i forbindelse med ændringen af kloakeringsprincippet for kloakopland 1B10.

Konklusion
På baggrund af Ikast-Brande Spildevands oplysninger om fælleskloakkens tilstand i Bording Kirkeby samt muligheden for helt at undgå overløb af fortyndet spildevand til en åben grøft, så uhygiejniske forhold undgås, ændres kloakeringsprincippet for kloakopland 1B10 derfor til spildevandskloakeret. Ændringen træder i kraft ved vedtagelse af dette forslag til tillæg til spildevandsplanen, efter det har været offentliggjort i 8 uger.
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Berørte matrikler
Følgende matrikler er helt eller delvist omfattet af kloakopland 1B10 og berøres dermed af forslaget til tillæg nr. 12 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010 – 2021.
4c Bording By, Bording
4am Bording By, Bording
4u Bording By, Bording
4t Bording By, Bording
3p Bording By, Bording
3f Bording By, Bording
3ab Bording By, Bording
3as Bording By, Bording
3ø Bording By, Bording

Planlægningsgrundlag
Dette tillæg nr. 12 til "Ikast-Brande Spildevandsplan 2010 - 2021" er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32.
Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger:

Love:


Lov om miljøbeskyttelse, nr. 1317 af 19. november 2015



Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., nr. 633 af 7. juni 2010.



Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
(Miljømålsloven), nr. 1531 af 8. december 2015.



Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 1533 af 10. december 2015.



Lov om afgift af spildevand, nr. 938 af 27. juni 2013.

Bekendtgørelser:


Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4,
nr. 1448 af 11. december 2007

Vejledninger m.v.:
 Vejledning til bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven
kapitel 3 og 4, nr. 5 af 1. januar 1999

Omfang af arbejdet
Omfanget af arbejdet indeholdt i tillæg nr. 12 til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010 2021 omfatter opdatering af kloakopland 1B10 i GIS-lagene i den gældende spildevandsplan, så
ændringen bliver offentliggjort og tilgængeligt for interessenter. Når tillægget til spildevandsplanen
er vedtaget ændres kloakeringsprincippet i GIS laget fra fælleskloakeret til spildevandskloakeret.
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Projektbeskrivelse
Ikast-Brande Spildevand begynder arbejdet med at udbedre ledningsnettet i vejen snarest muligt.
De enkelte grundejere vil allerede nu kunne påbegynde arbejdet med at etablere nedsivning på
egen grund. Når Ikast-Brande Spildevand modtager dokumentation for, at den enkelte grundejer
har adskilt regn og spildevand korrekt, tilbagebetaler Ikast-Brande Spildevand tilslutningsbidraget
til vedkommende.

Økonomi
Ikast-Brande Spildevand A/S afholder udgifterne til ledningsarbejdet i vejen.
Udgifter til etablering af nedsivning af regnvand på egen grund afholdes af de enkelte grundejere.
Når Ikast-Brande Spildevand har modtaget dokumentation for at arbejdet er udført korrekt udbetaler Ikast-Brande Spildevand tilslutningsbidraget for regnvand for den enkelte grund til grundejer.
Denne aftale er lavet kollektivt og er accepteret af alle de berørte grundejere.

Konsekvenser for de berørte grundejere
For de berørte grundejere betyder tillæg nr. 12, at der skal gennemføres en adskillelse af spildevand og regnvand på den enkelte grund, hvis dette ikke allerede er gjort. Dokumentation for at arbejdet er udført skal indsendes til Ikast-Brande Spildevand eller Ikast-Brande Kommune.
Aftalen, der er indgået imellem Ikast-Brande Spildevand og de enkelte grundejere om at håndtere
regnvand på egen grund, betyder, at Ikast-Brande Spildevand ikke etablerer regnvandsledning i
vejen og stikbrønde til regnvand på de enkelte grunde. For eftertiden vil der derfor ikke være mulighed for at kunne tilslutte sig Ikast-Brande Spildevands system med regnvand.

Miljøvurdering af planer og programmer
Begrundelse for afgørelse
Ikast-Brande Kommune har samtidig med udarbejdelsen af forslag til ”Tillæg nr. 12 til IkastBrande Kommunes Spildevandsplan 2010 – 2021 – Bording Kirkeby – Ændring af kloakeringsprincip” udarbejdet en miljøscreening af forslaget. Miljøscreeningen er udarbejdet i henhold til kapitel 3
i Miljøvurderingsloven. (Lovbekendtgørelse nr. 1531 af 8. december 2015 om miljøvurdering af
planer og programmer).
På baggrund af miljøscreeningen af tillæg nr. 12 vurderes det, at tillægget kun indeholder mindre
ændringer af spildevandsplanen, der ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Ikast-Brande Kommune har derfor afgjort, at der ikke er pligt til udarbejde en miljørapport og miljøvurdering i henhold til i bekendtgørelse af lov nr. 1531 af 8. december 2014 om miljøvurdering af
planer og programmer.
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Afgørelsen har været annonceret på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside i 4 uger. Klagefristen
udløb den 28. juli 2016. Der er ikke indkommet klager over Ikast-Brande Kommunes afgørelse i
klageperioden.
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101, være anlagt
inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

