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578 Spildevandsplan 2021-2030 - høringsudkast Godkendelse
06.00.05-P15-1-19 – Heidkjae
Resumé
Stevns Kommunes skal have en ny spildevandsplan. Høringsudkastet skal godkendes og
sendes i 8 ugers offentlig høring.
Indstilling
Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at
1. høringsudkast til Stevns Kommunes spildevandsplan 2021-2030 samt tilhørende
miljøvurdering godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring
2. fastsætte dato for afholdelse af digitalt borgermøde i høringsperioden
3. forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes
i høring.

Beslutning fra Direktionen, 16. marts 2021, pkt. 7:
Anbefales.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 16. marts 2021, pkt. 453:
Indstillingen anbefales.
Digitalt borgermøde afvikles den 5. maj 2021.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. marts 2021, pkt. 240:
PMT's indstilling anbefales.
Beslutning
ØU's indstilling godkendt.
Beskrivelse af sagen
Stevns Kommune skal have en ny spildevandsplan, da den nuværende spildevandsplan løber
for perioden 2012-2020
Spildevandplan 2021-2030 er en revision og sammenskrivning af den nuværende
spildevandsplan og vedtagne tillæg.
Der er samtidigt indarbejdet nye tiltag, hvor det er vurderet at være nødvendigt på baggrund
af eks: indsatskrav overfor vandløb, klimamæssige årsager eller nyudstykninger. Ligeledes er
projekter der ikke er afsluttet i forrige planperiode, blevet videreført til denne planperiode.
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Forslag til spildevandsplan 2021-2030 er udarbejdet som en digital plan, og findes på
kommunes planportal og kan findes via dette link:
https://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=53
Spildevandsplan 2021-2030 er vedlagt i pdf-version som bilag. Den digitale version er dog
generelt mere læsevenlig særligt i forhold til afsnit, der indeholder oversigtskort.
Der er ligeledes vedlagt et bilag med et kort resume over de ændringer og planer, der har den
største indvirkning på spildevandsadministrationen og kommunes borgere.
Der er ved nytåarskiftet kommet en række nye krav fra Miljøministereiet om, at
spildevandsplanen skal indeholde servicerkrav for regnvandshåndtering. Kravene indebærer, at
spildevandsplanen skal indeholde yderligere oplysninger om servicenieauer for håndtering af
tag- og overfladevand i forhold til hidtidige lovkrav og Kommunalbestyrelsens beslutninger
herom. Eventuelle krav, ud over hvad der allerede er indeholdt i spildevandsplanen, vil blive
indarbejdet i kommende tillæg og revisioner til spildevandsplanen.
Planlagte tiltag i spildevandsplan 2021-2030
Spildevandsplanen indeholder flere tiltag og projekter der skal udføre i planperioden, både
undersøgelser og konkrete projekter. Dette sker i samarbejde med KLAR Forsyning hvor
samarbejdet også inkluderer opfølgning på tidligere projekter.
I forhold til de tidligere spildevandsplaner, indeholder denne plan ikke nye kloakeringsprojekter
med KLAR Forsyning i det åbne land. Det skyldes, at der i kommunen ikke længere er større
sammenhængende områder, hvor der i følge vandområdeplanerne er krav om forbedret
rensning af spildevand. Stevns Kommune er generelt godt med i forhold til
spildevandsindsatsen i det åbne land. Dog vil Miljøstyrelsen i spildevandsplanperioden 20212031 vedtage nye vandområdeplaner, der kan ændre kravene til spildevandsindsatsen.
Fokus er i denne planperiode flyttet mere over på de regnvandsmæssige problemstillinger,
herunder klimatilpasnings forhold samt at få fjernet regnvand fra renseanlæggene,
Eksempelvis:
 Separeringer og semiseparering af en større del af Store Heddinge. Vejvand fra
området er adskilt fra spildevandet. Borgere, virksomheder og kommunen skal nu
adskille regn og spildevand på egne grund, hvorved der fjernes yderligere regnvand,
der ikke længere skal ledes forbi renseanlægget.
 Separatkloakeringen af Strøby Egede videreføres, hvormed der både reduceres i
overløb til Køge Bugt og Tryggevælde Å, samt fjernes regnvand fra
tilledningen til renseanlægget.
 Analysere og identificere på muligheder og begrænsninger for kommende projekter i
Hårlev og Store Heddinge. Det skal vurderes hvilke tiltag, der er nødvendige og skal
sættes i gang senere i planperioden.
Økonomiske rammer for gennemførelse af kloakeringsprojekter
Som det ses af KLAR Forsynings budget i spildevandplanen, har KLAR Forsyning A/S
budgetteret med at bruge 370 mio kr på spildevandshåndtering i Stevns Kommune i den
kommende planperiode på 10 år.
Som det ligeledes ses, er det separatkloakeringen af Strøby Egede, der er omkostningstung i
de første 6 år, hvilket ikke levner plads til andre større kloakeringsprojekter i denne periode.
Det skyldes, at KLAR Forsyning estimerer, at det koster mellem 100.000 kr og 250.000 kr pr.
ejendom at separatkloakere.
Øvrige ændringer til spildevandplanen
Spildevandsplanen er både en revision af foregående planer samt en opdatering. Derfor
indeholder planen også ændringer, der ikke er projekter der skal udføres i den kommende
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planperiode, men i stedet er ændringer i eksisterende forhold eller opdatering i af allerede
gennemførte forhold. Eksempelvis:
 Justering af grænser for befæstelsesgrader i forhold til de forventede klimamæssige
forandringer.
 Inddragelse af nye allerede etablerede kloakoplande og fællesprivate spildevandslaug.
Laug og aftaler om kloakering, er oftest sket på baggrund af individuelle krav om
spildevandsrensning.
 Opdateringer til de faktiske forhold på baggrund af undersøgelse der viser at eksemvis
kloakeringstyper eller tilhørsforhold til kloakoplande er anderledes end hvad der hidtil
har været oplyst.
Miljøvurdering
Spildevandsplaner skal miljøvurderes. Der skal foretages en miljøvurdering af
spildevandsplanen, for at identificere de miljømæssige konsekvenser ved gennemførelse af
spildevandsplanen.
Forud for udarbejdelse af miljørapporten blev der fortaget en afgrænsning af de
problemstillinger, der vurderes at blive påvirket af spildevandsplanen. I forbindelse med
afgrænsningen er det vurderet, at den potentielle påvirkning af spildevandsplanens tiltag på
natur, vand og badevand som følge af arealinddragelse og udledninger af stoffer til
vandmiljøet, der primært skal vurderes i miljøvurderingens rapport.
Miljørapporten konkluderer, at spildevandsplanen overvejende vil have positive effekter, men
identificerer også enkelte opmærksomhedspunkter. En gennemførelse af indholdet i
spildevandsplanen vil samlet set reducere mængden af BOD (Biologisk iltforbrugende stoffer)
samt kvælstof og fosfor til både vandløb og kystvande. Derfor vil der ikke være negative
påvirkninger af hverken vandområderne i vandløbene eller de beskyttede såkaldte Natura
2000-områderne Tryggevælde Å og Stevns Rev.
Både miljørapporten og afgrænsningsrapporten er vedlagt som bilag.
Offentlig høring og borgermøder
Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af høringsudkast til Stevns Kommunes
Spildevandsplan 2021-2030 og Miljøvurderingen, sendes høringsudkastet til spildevandsplanen
i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden bliver der afholdt ét eller flere digitale
borgermøder, hvor spildevandsplanen mest centrale ændringer vil blive fremlagt. Her har
borgerne mulighed for at stille spørgsmål til planene og betydningen af de ændringer der evt.
vil være.
Efter høringsfasen vil de indkomne bemærkninger blive gennemgået og indarbejdet i en
hvidbog, der ligeledes vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af
spildevandsplan 2021-2030.

Retsgrundlag


Miljøbeskyttelsesloven: LBK nr 1218, af 25. november 2019, om miljøbeskyttelse



Spildevandsbekendtgørelsen:BEK nr. 2292, af 30. december 2020 om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4



Lov om vandplanlægning: LBK nr. 126 af 26. januar 2017 om vandplanlægning



Miljøvurderingsloven: LBK nr. 973, af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)



Vandsektorloven:LBK nr. 52, af 23. januar 2020, om vandsektorens organisering og
økonomiske forhold
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Betalingsloven:LBK nr. 553, af 24. april 2020, om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber mv.



Spildevandsafgiftsloven:LBK nr. 478, af 14. april 2020 om afgift af spildevand



Bekendtgørelse nr. 2276, af 29. december 2020, om fastsættelse af serviceniveau m.v.
for håndtering af tag- og overfladevand

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
Gennemførsel af spildevandsplanen i planperioden, vil høre under kommunens generelle
administration af spildevand. Derfor har sagen ingen direkte konsekvenser for Stevns
Kommunes budget.
Der er nogle af kommunens ejendomme, som vil blive berørt af spildevandsplanen, hvilket vil
være forbundet med omkostninger.






Bilag
Forslag Spildevandsplan 2021-2030
Resume af tiltag til spildevandsplanen 2021 - 2030
Miljørapport_Spildevandsplan_bilag til dagsorden.pdf
Afgrænsningsnotat_spildevandsplan stevns_v2.pdf
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