Bilag 8 Tekstændringer i Spildevandsplan 2020-2031

Opdatering

Spildevandsplanen er opdateret med af årstal, lovhenvisninger samt mindre tekst
ændringer og præciseringer.
Administrative ændringer
Afsnittet om administrative ændringer er slettet, da det ikke er muligt at ændre på borgernes ret og
pligt, uden at der vedtages en ny spildevandsplan.
Afsnit 1.1 De 17 verdensmål

Der er indsat et afsnit om spildevandsplanens forhold til De 17 verdensmål
Afsnit 2 Læsevejledning
Der er indsat en læsevejledning til kortmaterialet, så det er lettere at forstå, hvad kortet viser.
Afsnit 7.1 Regnvandsbassiner
Det er slettet, at det kan undlades at etablere regnvandsbassiner på separatkloakerede udløb, hvis
der ikke er plads. Sletning er foretaget som følge af klagenævnsafgørelser.
Afsnit 7.1.2 Screening for krav om miljøvurdering
Der er tilføjet et afsnit om at etablering af regnvandsbassiner skal screenes for at afgøre, om
anlægget er omfattet af krav om miljøvurdering.
Afsnit 7.3 Slamudbringning
Der er indsat et afsnit om, at spildevandsslam ikke må udbringes i BNBO (Boringsnære
beskyttelsesområder).
Afsnit 7.5 Bemærkninger til udvalgte kloakoplande
Bemærkningen om Rimmervej og Risumvej er slettet, da området nu er kloakeret.
Der er slettet et afsnit om sikring af en pumpestation ved Durupvej/Hedevej mod overløb til NautrupGlynge Bæk, da Skive Vand A/S oplyser, at der pga. den tekniske løsning ikke er risiko for overløb
ved driftstop.
Der er indsat et afsnit om Skive Vestby.
Afsnit 7.10.2 Spildevandsteknisk anlæg – Teglværksgrøften
Den rørlagte del af Teglværksgrøften er allerede et spildevandsteknisk anlæg. Den resterende del
ændres med denne spildevandsplan også til spildevandsteknisk anlæg.
Afsnit 9.6.1 Fritagelse for separering af dele af ejendommen
Det er tilføjet, at hvis der skal kunne gives dispensation fra separering, så regnvand ledes i
spildevandsledningen, skal der være plads i Skive Vands A/S’ spildevandsledning, uden det giver
anledning til overløb.
Afsnit 9.7.1 Lokal Afledning af Regnvand (LAR)
Der er tilføjet et afsnit om LAR med beskrivelse af, hvad LAR er og hvad man selv må lave.
Afsnit 9.7.3 LAR og OSD
Der er tilføjet et afsnit om, hvordan regnvand skal håndteres på egen grund alt efter hvilke
materialer, der er brugt til tage og tagrender.
Afsnit 9.8 Bortledning af grundvand

Afsnittet om bortledning af grundvand er opdateret, så det følger vejledninger og
klagenævnsafgørelser. Det betyder bl.a. at rent grundvand ikke skal sidestilles med spildevand, og
derfor kan bortledes efter vandløbslovens bestemmelser.
Afsnit 9.9 Pesticidholdigt spildevand fra gartnerier
Der er indsat et afsnit, der præciserer, hvordan pesticidholdigt spildevand fra gartnerier skal
håndteres.
Afsnit 9.10 Kunstgræsbaner
Der er indsat retningslinjer for håndtering af vand fra kunststofbaner.
Afsnit 9.11 Olieudskillere
Der er indsat retningslinjer for tømning af olieudskillere.
Afsnit 9.12 Fedtudskillere
Der er indsat retningslinjer for tømning af fedtudskillere.
Afsnit 9.13 Affaldskværne
Der er indsat et afsnit om at affaldskværne ikke må tilsluttes Skive Vand A/S’ ledningsnet.
Afsnit 9.14 Undtagelse for tilslutning til offentlig kloak
Det er indsat, at der kan gives fritagelse fra tilslutning til kloak, hvis en ejendom er ubeboet, og der
ikke er noget vandforbrug.
Afsnit 9.16 Lånemulighed ved separatkloakering
Der er tilføjet et afsnit om lånemuligheder, der findes.
Afsnit 9.18 Placering af stik ved ejendomme i det åbne land
Der er tilføjet, hvordan driften af pumpestationer skal ske.
Afsnit 9.21Tømning af rendestensbrønde
Der er indsat et afsnit om private fællesveje.

