
Spildevandsrensning i det åbne land
Status 21 September 2017

Landsbyforums Udvalg vedr. spildevandsrensning fra fritliggende ejendomme i det åbne land
har i løbet af sommeren haft flere interne møder og formanden har deltaget i 2 møder med 
Administrationen og 1 med Thomas Christfort, der fortjener tak for stor imødekommenhed.

Efterfølgende er Tillæg til Spildvandsplan, Administrationsgrundlag og Statusbrev til 
Miljøstyrelsen behandlet i Teknik og Miljø Udvalget.

Resultaterne er:
 at nyt Tillæg til Spildevandsplan vil blive sendt i høring med høringsfrist på 8 uger
 at rensekravene i Tillæg til Spildevandsplan er reduceret som følger:

o krav om rensning udgår for hele oplandet til Præstegårdsbækken og Askeby 
Landkanal  fra Neble i øst til Røddinge i vest, hvorved 75 ejendomme fritages for 
spildevandsrensning

o at rensekravet i to små oplande nordøst for Nyråd og nordvest for Mern er reduceret 
fra Organisk Stof + Fosfor til Organisk Stof, hvilket vil reducere udgifterne for de 
berørte husejere væsentligt

 at Udvalg for Teknik og Miljø har afvist Administrationens udkast til 
Administrationsgrundlag og instrueret Administrationen at inkludere følgende:
o Før der træffes en afgørelse om at give et påbud til en ejendom, vil der altid blive 

foretaget en konkret måling af den kemiske tilstand af det berørte vandområde
o På baggrund af disse målinger foretages en vurdering, der skal omfatte:

1. Påvisning af at tilstanden er forringet som følge af udledning af husspildevand
2. Vurdering af om rensning af husspildevand vil bidrage væsentligt til at 

vandområdet opnår dets målsætning
3. Vurdering af om der er billigere foranstaltninger der kan opnå samme forbedring

 at udstedelse af påbud endnu en gang er udsat, denne gang som minimum indtil et nyt 
Tillæg til Spildevandsplan er behandlet og vedtaget, hvilket tidligst vil ske i December 

 at Miljøstyrelsen er orienteret om udsættelsen

Det lykkedes ikke vores udvalg at komme igennem med et forslag om gennemførelse af 
påbud om spildevandsrensning i tre trin, med mellemliggende målinger af forbedringen.
1 Indenfor 250 m fra vandområde
2 Indenfor 500 m fra vandområde
3 Over 500 m fra vandområde 

Udvalget fortsætter sit arbejde og forventer i starten af Oktober at have et notat klar med 
vores forslag og krav til Administrationsgrundlaget og i November et høringssvar til Tillæg til 
Spildevandsplan.

På udvalgets vegne

Lars Skov Andersen
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