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  Side 1 

 
1. Indledning 

Tillægget er en ændring af Spildevandsplan 2011-2018. Hvor man ændrer 
kloakeringen af SO25, SO26, SO27 og SO28 fra fælleskloakeret, til 
spildevandskloakeret. For områderne SO25, SO26, SO27 og SO28, gælder 
at det er et privat spildevandsanlæg. 
 

2. Lovgrundlag 

Dette tillæg til den gældende spildevandsplan er udarbejdet med baggrund i 
følgende lov- og planlægningsgrundlag:  
 

• Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 879 af 26. juni 2010) 
• Miljømålsloven (LBK nr. 932 af 24. september 2009) 
• Spildevandsbekendtgørelsen (LBK nr. 1448 af 11. december 2007) 
• Miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013) 
• Betalingsloven (LBK nr. 633 af 7. juni 2010) 

 

3. Planlægningsforhold 

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen, skal der 
redegøres for forholdet til anden lovgivning.  
 
Kommuneplan 

Område SO25, SO26 og SO27 ligger inden for kommuneplanramme 8.1.13, og projektet vurderes ikke 
at være i strid med kommuneplanen. 
 
Område SO28 er beliggende udenfor Kommuneplanen. 
 
Sektorplanlægning 

Råstofplan 2012 

Tillægget vurderes ikke at være i konflikt med råstofplanlægningen i Billund 
Kommune. 
 
Vandforsyningsplan 

Tillægget vurderes ikke at være i konflikt med Vandforsyningsplanen for 
Billund Kommune. 
 
Lokalplaner 

Projektet er omfattet af lokalplan nr. 235 Boligområde ved Holdgårdsvej i 
Sdr. Omme vedtaget i 2011.  
 
Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med 
ovennævnte gældende lokalplanlægning. 
 
Vandplaner og regionplan 

Grundlaget for spildevandsplanlægningen er retningslinjerne i Regionplan 
2005 for Ribe Amt og forslaget til 1.8 Ringkøbing Fjord.  
 
Tillægget vurderes ikke at være i konflikt med de kommenede statslige vand- 
og naturplaner. 
 

Spildevandsplan 

Området er udlagt som fælleskloakeret i Spildevandsplan 2011-2018. Dette ønskes ændret til 
separatkloakeret.  
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Sdr. Omme Statsfængsel har i dag en del grundvand og drænvand i kloaksystemet. Ved at etablere et 
separat spildevandssystem, vil man fjerne uvedkommende vand, da systemet vil være tæt og kun 
indeholde spildevand, udover dette fjernes eksisterende spildevandsoverløb og belastninger til Omme 
Å. 
 

4. Kloakforhold 

Områderne spildevandskloakeres.  
 
For områderne SO25, SO26 og SO27, skal der oprettes et spildevandslaug 
med bestemmelser om administration, anlæg, drift og fordeling af udgifter, 
for sikring af afløbsanlægget. Det er lodsejerne der står for oprettelse af 
spildevandslaug. 
 
Regnvand, tag- og overfladevand håndteres lokalt (LAR) i alle områder. Dette kan eksempelvis ske ved 
hjælp af modelleringer i terrænet, som ved skybrud vil klimasikre området. Etablering af kanaler og trug, 
hvorfra der nedsives og ledes til Omme Å. Kanaler og trug kan udføres, så de er tørre i tørvejsperioder. 
 
Spildevand ledes til Sdr. Omme Renseanlæg. 
 

5. Miljøvurdering 

Tillægget til spildevandsplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). 
Billund Kommune har foretaget en screening af tillægget ud fra de kriterier 
der er fastlagt i loven.  
 
Screeningen viser, at der ikke er nogen blivende negativ effekt på hverken 
natur, miljø, samfundsøkonomiske effekter eller ressourcer. Lukningen af tre 
udløb af opspædet spildevand, vil sandsynligvis have en gavnende 
indflydelse på flora og fauna i og omkring Omme Å og Filskov Sønderbæk. 
Der forventes en formindsket stofbelastning af Omme Å ved at mængden af 
rent vand til Sdr. Omme renseanlæg reduceres. 
 
Billund Kommune vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for en 
decideret miljøvurdering af projektet. 
 
Screeningsskemaet er vedlagt som bilag 2. 
 

6. Forhold til anden lovgivning 

VVM-reglerne 

Projektet skal ikke anmeldes jf. VVM-bekendtgørelsen. 
 

7. Økonomiske konsekvenser 

De samlede udgifter for etablering af spildevandskloakering afholdes af lodsejerne. 
 

8. Godkendelse af tillægget 

Forslag til Tillæg til Spildevandsplan 2011 – 2018 skal godkendes af 
Kommunalbestyrelsen.  
 
Tillægget offentliggøres herefter i 8 uger, hvor det er muligt at indsende 
bemærkninger til tillægget. Kommunalbestyrelsen behandler eventuelle 
indkomne bemærkninger og kan herefter vedtage tillægget endeligt, 
hvorefter det offentliggøres. 
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Vedtagelsen af dette tillæg kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 4. 
 

9. Ikræfttræden 

Tillægget træder i kraft med Kommunalbestyrelsens vedtagelse.  
 
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. august 2014. 
 

10. Bilag 

1. Oversigtskort  
2. Miljøvurdering 

 


