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1. Indledning
Tillæg nr. 1i Thisted Kommunes spildevandsplan 2016-2021, omfatter ændring af
kloakeringsform for de sidste ejendomme i deloplandet A 533, Hurup. Oplandet er et
fælleskloakeret område, hvor spildevand og regnvand ledes i samme ledning til
pumpestationen på Brandsholmvej.
Området ønskes udlagt til fremtidig separatkloakering. Separering af fælleskloak sker ved,
at Thisted Vand A/S fører separatkloak (to ledninger) frem til den enkelte ejendom,
hvorefter grundejeren er forpligtiget til på egen grund at separere tag- og overfaldevand
fra spildevand.

2. Lovgrundlag
Tillægget er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 (LBK nr. 966 af
23/06/2017) og Spildevandsbekendtgørelsens § 5 (BEK nr. 726 af 01/06/2016), hvoraf det
bl.a. fremgår, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en spildevandsplan, samt ajourføre
denne, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen.
Med tillægget skabes det formelle juridiske grundlag for:
-

at påbyde områdets ejendomme at skulle separatkloakere deres interne
kloaksystem,

-

at ændre udledningstilladelsen for de berørte regnvandsbetingede udledninger,
samt i fornødent omfang, at pålægge ejendomme servitut eller arealafgivelse i
forbindelse med kloakanlægget.

Thisted Kommune vil, hvis der ikke kan gennemføres frivillige aftaler med de berørte
lodsejere, gennemføre ekspropriation til gennemførelse af spildevandsplanen og tillæg til
denne.

3. Forslag til tillæg nr. 1
3.1 Området
Området for separatkloakering er en del af opland A 533 Hurup (se kort i bilag 1).
Området er beliggende i den nordlige del af Hurup by.
Følgende matrikler er omfattet af spildevandsplantillægget:
Kirkevej 25
5 cs Hurup By, Hurup
Kirkevej 27
5 cu Hurup By, Hurup
Kirkevej 29
5 ct Hurup By, Hurup
Kirkevej 31
5 cv Hurup By, Hurup
Kirkevej 33
5 cx Hurup By, Hurup
Kirkevej 35
5 cy Hurup By, Hurup
Kirkevej 36
5 gu Hurup By, Hurup
Kirkevej 38
5 dø Hurup By, Hurup
Kirkevej 40
1a Hurup By, Hurup
Kirkevej 42
20 Hurup By, Hurup
Toftegade 2
5 dx Hurup By, Hurup
Toftegade 4
5 dv Hurup By, Hurup
Toftegade 6
5 du Hurup By, Hurup
Ådalen 1
5 gv Hurup By, Hurup
Parkeringsplads v Kirkevej 7000 af Hurup By, Hurup

3.2 Spildevandsafledning fra området
Spildevandsmængden, der ledes videre til Tåbel Rensningsanlæg, vil være uændret.

3.3 Regnvandsafledning fra området
Udførelse af separatkloakeringen vil betyde følgende:
•

Den hydrauliske belastning af det nedstrøms liggende system reduceres ved en
dimensionsgivende regnhændelse med ca. 130 l/s.

•

Regnvandsmængden fra deloplandet A 533 ledes via et regnvandsbassin til Visby Å
og vil ikke længere belaste Tåbel renseanlæg.

4. Økonomi
Udgifter til etablering og drift af det nye separatsystem afholdes af Thisted Vand A/S.
Udgifter til etablering og drift af kloaksystemet indenfor egen grund afholdes af
lodsejeren.

5. Tidsplan og lodsejernes frist for separatkloakering
Thisted Vand A/S forventes at udføre projektet i 2019. I denne periode kan der i
forbindelse med arbejdet være trafikgener på strækningen.
Efter arbejdets afslutning orienterer Thisted Vand de berørte lodsejerne i området om, at
kloaksystemet på egen grund kan separeres. Et halvt år herefter følger Thisted Kommune
op på med påbud med en frist på seks måneder på de resterende ejendomme, som ikke er
separatkloakeret på egen grund.

6. Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 448 af 10. maj
2017) skal der ikke gennemføres miljøvurdering, hvis planen (eller ændringer heri)
fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan eller alene omfatter mindre
ændringer i planen, der ikke vurderes at få væsentlig påvirkning på miljøet.
Der er foretaget screening af spildevandsplantillægget. I screeningen er det vurderet,
hvorvidt tillægget har væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at
miljøpåvirkningen fra dette spildevandsplantillæg ikke er væsentlig.

7. Godkendelsesprocedure
I henhold til kompetenceplan vedtaget af Thisted Kommunalbestyrelse den 20. marts
2018, kan ændringer af spildevandsplan vedtages af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.
Dette tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016-2021 blev forelagt og endelig vedtaget i KlimaMiljø- og Teknikudvalget d. 9. april 2018.
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af
en spildevandsplan, herunder tillæg til denne, ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
Kommunalbestyrelsens beslutning kan dog indbringes for en domstol jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder, efter at
beslutningen er offentliggjort.
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