
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ringkøbing Skjern Kommune 
 

Centralisering af 
spildevandsrensning 
på Tarm Renseanlæg 
 

Udkast til Notat om afgrænsning af indhold til miljørapport 
 
 
31-10-2022 



 

Ringkøbing- Skjern Kommune 

Centralisering af 

spildevandsrensning på Tarm 

Renseanlæg 
 

Notat om afgrænsning af miljørapport for miljøvurdering af 
Lokalplan nr. 489 og 490, Tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2021-
2033 samt Revision af gældende Spildevandplanen 2019-2027 og 
for Miljøkonsekvensrapport af det konkrete projekt  
 
 
 

Version 0.1 

  



 

 
Version: 0.1 3/36 

 

Indholdsfortegnelse 
 
 
 

1. Indledning 4 

2. Centralisering af spildevandsrensning på Tarm Renseanlæg 6 

2.1 Ændret udledning af renset spildevand 8 

2.2 Påvirkning af vandområder og Natura 2000 områder 10 

3. Miljøvurderingsloven 12 

3.1 Miljøkonsekvensvurdering af projektet 13 

3.2 Miljøvurdering af kommuneplantillæg, lokalplaner og tillæg til spildevandsplanen 13 

3.3 Miljøvurderingsprocessen 13 

3.4 Lovkrav til miljøvurderingen 16 

4. Ringkøbing-Skjern Kommunes og Kystdirektoratets forventninger til 
miljøvurderingen 18 

5. Afgrænsning af miljøvurderingen 22 

5.1 Identificerede miljøpåvirkninger 24 

5.2 Planer og målsætninger, der vil indgå i miljøvurderingen 35 

5.3 Valg af alternativer og referencescenarie 35 

5.4 Høring vedrørende input til miljøvurderingen 35 

5.5 Høring vedrørende input til planlægningen 36 

 
 



 

 
Version: 0.1 4/36 

 

1. Indledning  
Ringkøbing Skjern Forsyning ønsker at centralisere spildevandsrensningen i Ringkøbing-Skjern 
Kommune på Tarm Renseanlæg af økonomiske og driftsmæssige årsager. Kapaciteten på Tarm 
renseanlæg skal udvides fra 63.000 PE til 130.000 PE (personækvivalenter) inklusiv et 
fremtidssikret procesvolumen for at kunne håndtere rensningen af det ekstra spildevand. 
 
Projektet vil medføre, at de tilbageværende 8 renseanlæg i forsyningsselskabets område 
nedlægges, og spildevandet fra de nedlagte renseanlæg skal pumpes til et udbygget Tarm 
Renseanlæg gennem eksisterende og nye spildevandsledninger og pumpestationer. Udover 
spildevandsledninger skal der etableres sparebassiner ved centrale knudepunkter samt ved de 
mindre renseanlæg. De eksisterende renseanlæg i Hvide Sande, Ringkøbing og Videbæk 
ombygges til pumpestationer, og der etables nye pumpeanlæg ved Holstebrovej og Skjern. Som 
en del af projektet skal der etableres en ny spildevandsledning. 
 
Ledningsanlægget ønskes etableret dels i den nordlige del af Ringkøbing Fjord over Bagges 
Dæmning og dels som landbaseret ledningsanlæg. Endvidere etableres en ny ledning med 
henblik på flytning af det eksisterende udledningspunkt for Tarm renseanlæg til Skjern Å. 
Ledningsstrækningen fra Hvide Sande til Ringkøbing omfatter nærværende projekt kun del 
strækningen vest for Bagges Dæmning til Ringkøbing (Holstebrovej). Strækning fra Hvide Sande 
til Søndervig er ansøgt i et særskilt projekt og er markeret med en rød stiplede linje på figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1: Oversigtskort, der viser den fremtidige struktur for renseanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune ved 
centralisering på et udbygget Tarm Renseanlæg med nye spildevandsledninger, pumpstationer m.m. 
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Realisering af projektet forudsætter, at der sideløbende udarbejdes et tillæg til gældende 
spildevandsplan for Ringkøbing Skjern Kommune, og at der udarbejdes en ny lokalplan for 
området ved Tarm Renseanlæg samt en lokalplan for pumpestation og forsinkelsesanlæg ved 
Holstebrovej i Ringkøbing. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med nye retningslinjer for 
ledningstracéet, to nye rammeområder for pumpestationerne og forsinkelsesanlægget ved 
Holstebrovej og nordøst for Skjern samt udvidelse ved rammeområdet til Tarm Renseanlæg.  
 
Projektet krydser søterritoriet ved Bagges Dæmning og indeholder dermed delelementer, som 
Kystdirektoratet skal give tilladelse til efter kystbeskyttelsesloven. Det er derfor både 
Kystdirektoratet og Ringkøbing Skjern Kommune som er ansvarlig myndighed. De to myndigheder 
har besluttet at lave et samlet afgræsningsnotat/udtalelse og koordinere den foroffentlig høring. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har igangsat planlægningsarbejdet i 2022 på baggrund af fremsendt 
ansøgningsmateriale fra bygherre på e-mail d. 19. april 2022 (fremsendt fra Geopartner på vegne 
af Ringkøbing-Skjern Forsyning). VVM-ansøgning for selve projektet, brev med anmodning om 
frivillig udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport samt udkast til afgrænsningsnotat blev 
fremsendt fra bygherre til Ringkøbing-Skjern Kommune på e-mail d. 2. maj 2022.  
 
Ansøgningerne er blevet endeligt opdateret d. 19. september 2022 med følgende dokumenter:  
 
Projektansøgning for centraliseret spildevandsrensning på Tarm Renseanlæg 
Bilag 1: Uddybning af ansøgning om udarbejdelse af Tarm Renseanlæg samt etablering af et sammenhængende 
ledningstracé. 
Bilag 2: Dispositionsplan, Tarm RA 
Bilag 3a: Kortbilag med delområder Tarm Renseanlæg 
Bilag 3b: Oversigtskort – udvidelse af Tarm Renseanlæg 
Bilag 3c: Udløb fra Tarm renseanlæg til Skjern Å 
Bilag 4: Ledningstracé Tarm Renseanlæg 
Bilag 5: Ledningstracé arealbindinger Tarm Renseanlæg 
Bilag 6: Væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsen 
Bilag 7: Oversigt over arealer til pumpestationer og forsinkelsesbassiner 
Bilag 8: Tværsnit af beplantningsbælte og jordvold 
Bilag 9: Liste over matrikler berørt af transportledninger 
 

Der henvises til disse dokumenter for en yderligere beskrivelse af planerne og projektet.  
 
Da renseanlæg med en kapacitet under 150.000 PE er opført på bilag 2 i Miljøvurderingsloven1 
har Ringkøbing-Skjern Forsyning indsendt en VVM-ansøgning til Ringkøbing-Skjern Kommune og 
samtidig anmodet om frivilligt at gennemføre en miljøvurdering af projektet ved udarbejdelse af en 
miljøkonsekvensrapport for projektet. 
 
Kystdirektoratet modtog ansøgningen den 22. september 2022. 
 
Det ansøgte projekt kræver en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven og 
kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, som erstatter en tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25. 
Ringkøbing-Skjern Forsyning skal derfor som bygherre udarbejde og fremlægge en 
miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten skal vurdere og belyse, om det 
ansøgte projekt kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ringkøbing-Skjern Kommune og 
                                                      
1 LBK nr. 1976 af 27/10/2021: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM). 
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Kystdirektoratet skal efter § 23 i miljøvurderings-loven forud for udarbejdelse af 
miljøkonsekvensrapporten afgive en udtalelse om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens 
indhold og omfang. Det bemærkes, at VVM-myndighedernes bidrag til afgræsningsnotatet 
afspejler kompetencefordelingen. Den endelige afgrænsning fastsættes på baggrund af den første 
offentlighedsfase, hvor offentligheden og berørte myndigheder høres om indholdet og alternativer 
i miljøvurderingen, jf. § 11 og § 35 i miljøvurderingsloven.   
 

2. Centralisering af spildevandsrensning på Tarm Renseanlæg 
Tarm Renseanlæg skal udbygges og vil med en fremtidig kapacitet på 125.000 PE have 15-20% 
restkapacitet til at håndtere fremtidige udbygninger og industrier i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 
Udbygningen af Tarm Renseanlæg omfatter følgende anlæg: 
 

• 1 nyt indløbsbygværk 
• 1 ny forbehandlingsbygning (den gamle nedrives) 
• 2 procestanke 
• 1 ny blæserbygning 
• 1 efterklaringstank 
• 2 nye koncentreringstanke (de gamle nedrives) 
• 1 ny slamafvandingsbygning (den gamle nedrives) 
• 1 ny slamlagertank (den gamle nedrives) 

 
Størstedelen af de nuværende tanke og bygværker på Tarm Renseanlæg vil også indgå i det 
fremtidige anlægskoncept, idet der er tale om en udbygning af det eksisterende anlæg.  
 
Et kort over udbygningen af Tarm Renseanlæg fremgår af Figur 2.1. 
 
Renseanlægget vil efter udvidelsen være et konventionelt aktivt slamanlæg som det nuværende 
Tarm Renseanlæg Det er en forudsætning for dimensioneringen af det nye Tarm Renseanlæg, at 
spildevandet fra Skjern Papirfabrik bliver forbehandlet udenfor Tarm Renseanlæg, hvilket der er 
indgået aftale om mellem Ringkøbing Skjern forsyning og Skjern Papirfabrik.  
 
Som følge af centraliseringen nedlægges følgende aktive renseanlæg i Ringkøbing-Skjern 
Kommune, så der kun er det udbyggede Tarm Renseanlæg tilbage: 
 

• Videbæk Renseanlæg 
• Ringkøbing Renseanlæg 
• Hvide Sande Renseanlæg 
• Grønbjerg Renseanlæg 
• Spjald Renseanlæg 
• Hover Renseanlæg 
• Stadil Renseanlæg 
• Tim Renseanlæg 

 



 

 
Version: 0.1 7/36 

 

 
Figur 2.1: Projektkort, der viser lokalplanafgrænsningen for udbygningen af Tarm Renseanlæg med nye 
tanke, bygninger, interne veje, støjvolde, beplantning, matrikelnumre m.m. (kortbilag 3b). 
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Centraliseringen af spildevandsrensning på et udbygget Tarm Renseanlæg kræver som nævnt, at 
der skal etableres nye spildevandsledninger og pumpestationer, så spildevandet fra de nedlagte 
renseanlæg i kommunen kan transporteres ti rensning på Tarm Renseanlæg.  
 
Spildevandsledningerne nedlægges i 1,0-1,5 meters dybde ved en kombination af styret 
underboring og traditionelt gravearbejde. Spildevandsledningerne udgår fra pumpestationerne og 
føres gennem spildevandsledninger, der med varierende dimension kan håndtere de respektive 
spildevandsmængder.  
 
Spildevandsledningerne forløber, som det fremgår af Figur 1.1 overvejende på land, men 
spildevandsledningen fra Hvide Sande til Ringkøbing skal over Baggers Dæmning og 
spildevandsledningen fra pumpestationen i Skjern til Tarm Renseanlæg skal krydse Skjern Å, 
hvilket vil ske ved styret underboring under åen og de å nære arealer.  
 
Som følge af centraliseringen etableres følgende nye spildevandsledninger:  
 

• Videbæk – Skjern (Ø315) 
• Ringkøbing – Lem (Ø450 el. Ø560) 
• Hvide Sande – Ringkøbing, nord om Ringkøbing Fjord via Bagges Dæmning (hvor den 

kobles på Ringkøbing-ledningen), (Ø315) 
• Lem – Skjern (Ø630) 
• Skjern – Tarm Renseanlæg (enten 1 x Ø800 el. 2 x Ø630) 
• Udløbsledning fra Tarm Renseanlæg – Skjern Å (Ø800) 

Pumpestationer og i nogle tilfælde også udligningsbassiner, placeres der hvor de eksisterende 
renseanlæg i dag (Hvide Sande, Ringkøbing og Videbæk). På de eksisterende renseanlæg bliver 
der tale om, at bassinanlæg (udligningsbassiner) og pumpestationer etableres indenfor hegnet af 
de eksisterende renseanlæg. Derudover etableres der pumpestationer i Skjern samt en 
pumpestation med tilhørende udligningsbassin ved Holstebrovej nord for Ringkøbing placeres på 
den sydligste del af matrikel 8a, Nørby, Ringkøbing. For yderligere beskrivelse ledningstracéet og 
pumpestationerne henvises til plan og projektansøgningen. 
 

2.1 Ændret udledning af renset spildevand 
Tabel 2.1 er en oversigt over de eksisterende renseanlæg i Ringkøbing Skjern Kommune, status, 
kapacitet og primær recipient (modtager af det rensede spildevand). 
 
Tabel 2.1: Oversigt over renseanlæg i Ringkøbing Skjern Kommune og recipienter og deres driftsstatus. 

Renseanlæg Status 2021 

Antal PE 
godkendt 

kapacitet og 
(tilsluttet 

kapacitet)  
Primær recipent 

2021 
Natura 2000 

recipient 
 Tarm  I drift  63.000 (35.000) Tarm Bybæk Skjern Å, 

Ringkøbing Fjord 
Videbæk  I drift 14.000 (6.000) Vorgod Å Skjern Å, 

Ringkøbing Fjord 
Ringkøbing  I drift 42.500 (20.800) Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord  

Hvide Sande  I drift 11.000 (6.000) Ringkøbing Fjord  Ringkøbing Fjord 
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Grønbjerg  I drift 4.000 (1.500) Pøl Bæk Ringkøbing Fjord 

Spjald  I drift 4.000 (2.000) Hover Å Ringkøbing Fjord 

Hoven Anlægget er nedlagt d. 8. 
marts 2021 

518 (350) Tarm Bybæk Skjern Å, 
Ringkøbing Fjord 

Vorgod Anlægget er nedlagt d. 
14. dec. 2018 

2.000 (1.800) Vorgod Å Skjern Å, 
Ringkøbing Fjord 

Hemmet Anlægget er nedlagt d. 
29. juni 2020 

7.500 (2.100) Tarm Bybæk Ringkøbing Fjord 

Hover  I drift 720 (300) Hover Å Ringkøbing Fjord 

Stadil  I drift 1.500 (450) Madum Å Ringkøbing Fjord 

Tim  I drift 1.120 (1.000) Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord  

Lem Anlægget er nedlagt d. 
16. juni 2020 men er i dag 

en pumpestation. 

4.000 (1.200) Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord 

Kloster  Anlægget er nedlagt d. 
19. Juni 2018 

2.500 (4.100) Ringkøbing Fjord Ringkøbing Fjord  

Troldhede Anlægget er nedlagt d. 
14. aug. 2018 

2.000 (600) Tarm Bybæk Skjern Å, 
Ringkøbing Fjord 

 
I 2018 er flere mindre renseanlæg blevet nedlagt, og Hemmet Renseanlæg og Hoven 
Renseanlæg er nedlagt i henholdsvis 2020 og 2021. Der er dog stadig 9 aktive renseanlæg i 
Ringkøbing Skjern Kommune med det nuværende Tarm Renseanlæg som det største med en 
kapacitet på 63.000 PE (personækvivalenter) og 35.000 PE tilsluttet. Det ses også, at der stadig 
er relativt mange små renseanlæg med få PE tilsluttet. Renseeffektiviten varierer mellem 
renseanlæggene og også fra år til år på de enkelte anlæg.  
 
Det fremgår også af Tabel 2.1, at alle renseanlæg har Ringkøbing Fjord som marin recipient, 
hvoraf nogle renseanlæg først udleder til mindre vandløb (f.eks. Tarm Renseanlæg til Tarm 
Bybæk), mens andre udleder direkte i Ringkøbing Fjord. Alle de primære recipienter er dog en del 
af enten Skjern Å oplandet eller Hover Å oplandet, som samlet indgår i Ringkøbing Fjords 
afstrømingsopland.  
 
Det planlægges at udbygge Tarm Renseanlæg fra en kapacitet i dag på 65.000 PE til 125.000 
PE. Når alle andre renseanlæg er nedlagt, og spildevandet pumpes til Tarm Renseanlæg til 
rensning på et udbygget Tarm Renseanlæg, vil hele udledningen af renset spildevand i 
Ringkøbing Skjern Kommune ske til Skjern Å via en ny udløbsledning og udledningspunkt i åen, 
Figur 2.2. Det nuværende udledningspunkt i Tarm Bybæk nedlægges således og flyttes til en 
meget større og mere robust recipient. Som i dag vil al renset spildevand ende i Ringkøbing Fjord, 
men udledningen vil være centreret omkring Skjern Å´s udløb i den sydlige del af Ringkøbing 
Fjord. Til gengæld fjernes udledningen af renset spildevand i den øvrige del af Ringkøbing Fjord. 
F.eks. udleder Ringkøbing Renseanlæg i dag til den nordlige del af Ringkøbing Fjord. Der vil 
således ske geografiske forskydninger af udledningspunkterne i Ringkøbing Fjord, som kan have 
betydning for miljøtilstanden i Skjern Å og Ringkøbing Fjord og de tilknyttede arter og naturtyper 
på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 områderne. 
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Figur 2.2: Forventet udledningspunkt i Skjern Å for et udbygget Tarm Renseanlæg. 
 
Centraliseringen vil medføre en større udledning af renset spildevand til Skjern Å og dermed 
Ringkøbing Fjord. Til gengæld vil udledningen af renset spildevand fra de 8 renseanlæg, som 
nedlægges, ophøre. Der vil således ske en flytning af udledningspunkter fra renseanlæg i 
kommunen, hvor små og delvist forældede renseanlæg nedlæggges, og rensningen af spildevand 
vil fremadrettet ske på et moderniseret renseanlæg med bedre rensekapacitet og -effektivitet. 
Sideløbende frem til 2027 renoveres kloaknettet, så overløb af urenset spildevand i forbindelse 
med store regnhændelser forebygges ved separatkloakering. Det vil medføre en reduceret 
udledning af organisk stof og næringsstofferne kvælstof og fosfor til vandmiljøet.   
 

2.2 Påvirkning af vandområder og Natura 2000 områder 
Tarm Renseanlæg ligger i nærheden af to internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 
område nr. 68; Skjern Å samt Natura 2000 område nr. 69; Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen), og renseanlægget vil også efter udbygning have udledning af renset 
spildevand til et Natura 2000 område, Figur 2.3. 
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Figur 2.3: Natura 2000 områder omkring Skjern Å og Ringkøbing Fjord. Udløb fra renseanlæg er vist med 
lilla trekant (MiljøGIS, 2022). 
 
Da centraliseringen og anlægsarbejdet i forbindelse hermed ikke må skade et Natura 2000 
område har WSP A/S for Ringkøbing Skjern Forsyning i 2021 udarbejdet en tidlig vurdering af, om 
udledningen af renset spildevand ved centraliseringen kan få en væsentlig påvirkning på Natura 
2000 områders naturtyper eller arter (Bilag 6). Endvidere behandler notatet de vandområder, som 
er målsatte og indgår i statens Vandområdeplan 2015-2021 og udkast til Vandområdeplan 2021-
2027, idet der ikke må ske forringelser af den økologiske tilstand af disse. Dette arbejde har været 
en forudsætning for at gå videre med projektet.  
 
I Natura 2000 væsentlighedsvurderingen indgår dog ikke eventuelle påvirkninger af Natura 2000 områder, 
hvor nye spildevandsledninger skal krydse disse. Spildevandsledningen skal krydse Skjern Å og de 
tilhørende arealer ved styret underboring, evt. suppleret med gravearbejde. Alle relevante forhold omkring 
Natura 2000 beskyttelsen vil indgå i den kommende miljørapport, når der er foretaget de nødvendige 
feltundersøgelser af spildevandsledningernes potentielle påvirkning ved krydsning af Skjern Å. Det er 
Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering at en krydsning af Natura 2000 område med en spildevandsledning 
vil kræve en fuld Natura 2000 konsekvensvurdering, idet det ikke på forhånd kan afvises, at denne del af 
projektet kan påvirke Natura 2000 området væsentligt. Derfor vil Natura 2000 væsentlighedsvurderingen 
blive opdateret til en fuld Natura 2000 konsekvensvurdering af det samlede projekt i forbindelse med 
miljøvurderingsprocessen. 
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3. Miljøvurderingsloven 

Det samlede projekt er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelsen  
vil efterfølgende blive benævnt som Miljøvurderingsloven. 
 
Projekter med renseanlæg som har en kapacitet under 150.000 PE er opført på 
Miljøvurderingslovens bilag 2. Bilag 2 omfatter projekter, der i udgangspunktet skal screenes for 
VVM-pligt. Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af følgende punkter. 
 
› Bilag 2, pkt. 10b: Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og 

parkeringsanlæg.  
(Et projekt er iflg. bekendtgørelsen defineret som gennemførelse af anlægsarbejder eller 
andre installationer eller arbejder, herunder nedrivning. § 5, pkt. 6a). 

› Bilag 2, pkt 10g: Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand 
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) 

› Bilag 2, pkt. 11C: Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).  
(Renseanlæg omfattet af bilag 1 er store renseanlæg over 150.000 PE). 

› Bilag 2, pkt 13a: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, 
som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have 
væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er 
omfattet af bilag 1). 

Ringkøbing-Skjern Forsyning har jf. miljøvurderingslovens §19, stk. 4 ved fremsendelse af VVM-
ansøgningen samtidigt ansøgt om frivilligt at gennemføre en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af 
projektet. Det betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.  
 
I nærværende projekt er både Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet VVM-myndighed, 
da det ansøgte projekt både omfatter anlægsarbejder på land og søterritoriet (krydsning af 
spildevandsledning over Ringkøbing Fjord ved Bakker Dæmning). Ringkøbing-Skjern Kommune 
og Kystdirektoratet skal derfor i fællesskab koordinere miljøvurderingsprocessen. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune skal derudover udarbejde plandokumenter med tilhørende 
miljøvurdering i form af to lokalplaner og et kommuneplantillæg for hele projektet og en revision af 
den gældende spildevandsplan 2019-2027. Plangrundlagene skal være vedtaget, før der kan 
gives en eventuel § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) til projektet og en ny udledningstilladelse for 
Tarm Renseanlæg.  
 
Endvidere kan der være behov for tilladelser efter anden lovgivning, herunder 
naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven m.m. Det vil blive klarlagt i 
forbindelse med udarbejdelsen af miljøvurderingen. 
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3.1 Miljøkonsekvensvurdering af projektet 
Det ansøgte projekt kræver en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven og 
kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1. Ringkøbing-Skjern Forsyning skal som bygherre udarbejde 
og fremlægge en miljøkonsekvensrapport for projektet.  
Miljøkonsekvensrapporten skal vurdere og belyse, om det ansøgte projekt kan få en væsentlig 
indvirkning på miljøet. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet skal efter § 23 i miljøvurderingsloven forud for 
udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afgive en udtalelse om afgrænsningen af 
miljøkonsekvensrapportens  
indhold og omfang. Den endelige afgrænsning fastsættes på baggrund af den første 
offentlighedsfase, hvor offentligheden og berørte myndigheder høres efter § 35 i 
Miljøvurderingsloven. 
 
En afgrænsning er en tidlig fastlæggelse af, hvad miljøkonsekvensvurderingen forventes at  
indeholde, og hvilket fokus samt detaljeringsgrad den skal have. Afgrænsningen er derfor 
en vigtig forudsætning for at kunne igangsætte en god miljøvurderingsproces. Det er hensigten 
med afgrænsningsnotatet, at det på forhånd vurderes, hvorvidt projektet formodes  
at medføre påvirkninger på en eller flere miljøfaktorer, for at kunne fokusere 
miljøkonsekvensrapporten på disse miljøfaktorer. Der kan også i løbet af arbejdet med 
miljøkonsekvensrapporten opstå emner eller problemstillinger, der bør belyses som en del af det 
endelige beslutningsgrundlag. Hvis dette behov skulle opstå, vil Ringkøbing-Skjern Kommune og 
Kystdirektoratet gå i dialog med bygherre om processen, herunder indhold og omfang af 
miljøkonsekvensrapporten. 
 

3.2 Miljøvurdering af kommuneplantillæg, lokalplaner og tillæg til spildevandsplanen 
Ringkøbing-Skjern Kommune skal som planmyndighed udarbejde kommuneplantillæg og nye 
lokalplaner for projektet, der omfatter området for Tarm Renseanlæg, anlægget ved Holstebrovej i 
Ringkøbing og revision af spildevandsplanen.  
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet, at planerne også skal miljøvurderes, jf. 
Miljøvurderingslovens § 8, da planerne udarbejdes indenfor vandforvaltning, fysisk planlægning 
og arealanvendelse, fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan påvirke et 
Natura 2000 område. Ringkøbing-Skjern Kommune skal forud for udarbejdelsen af miljørapporten 
for planer og programmer omfattet af § 8, stk. 1, foretage en afgrænsning af miljørapportens 
indhold. 
 

3.3 Miljøvurderingsprocessen 
Miljøvurderingsprocessen er illustreret på næste side. Her viser den grafiske oversigt de  
forskellige faser i miljøvurderingsprocessen for selve projektet. Den grafiske oversigt viser i 
markeringen desuden, hvem der i de forskellige procesfaser er ansvarlig; myndighed eller 
bygherre. 
 
Bygherre er ansvarlig for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, mens Ringkøbing-Skjern 
Kommune som planmyndighed er ansvarlig for miljøvurderingen af plangrundlaget. Det er aftalt 
mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Forsyning, at bygherre leverer et 
udkast til de to lokalplaner og kommuneplantillægget. Endvidere har Ringkøbing-Skjern Kommune 
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besluttet, at der kan udarbejdes én samlet miljøvurdering af henholdsvis projektet 
(miljøkonsekvensrapport) og kommuneplantillæg, lokalplaner og for revision af spildevandsplanen 
(miljørapport), idet der er et stort overlap i miljøvurderingsprocessen. Miljøvurderingsloven 
indeholder ikke et forbud mod, at der udarbejdes en samlet miljørapport, som indeholder både en 
miljøvurdering af planforslagene og af selve projektet. Det er heller ikke afgørende, hvordan 
rapporten benævnes, hvis det i øvrigt fremgår af rapporten, at den både udgør en miljøvurdering 
efter miljøvurderingslovens afsnit II og III. Det afgørende er derimod, at de processuelle og 
indholdsmæssige krav til miljøvurdering af både planer og projekt er overholdt.  
 
Der leveres således én samlet miljørapport af bygherre, som efterfølgende skal vurderes og 
godkendes af Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet, inden Ringkøbing-Skjern 
Kommune og Kystdirektoratet udsender miljørapporten og plandokumenterne i høring hos berørte 
myndigheder og offentligheden i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøvurderingslovens 
§ 32, stk. 3 og § 35, stk. 3.  
 
Følgende skema viser miljøvurderingsprocessen af et projekt og ansvarlig part. 
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Processen afsluttes med en udarbejdelse af en sammenfattende redegørelse, der indeholder en 
beskrivelse af de indkomne bemærkninger og hvordan disse eventuelt har foranlediget ændringer 
af planerne, herunder en begrundelse for det valgte alternativ og et overvågningsprogram2. 
                                                      
2 Der er forskel på kravene og hvad dette opsamlende arbejde kaldes alt efter om der er tale om 
en miljøvurdering af en plan eller et projekt. Idet det slås sammen i denne proces kaldes det blot 
samlet for en sammenfattende redegørelse. Det er dog klart, at indholdskravene til begge typer 
miljøvurdering skal opfyldes. 
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Dernæst vedtages planerne og der træffes afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25 og 
kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1.  
 
Både de endelige vedtagne planer og projekttilladelsen offentliggøres. Projekttilladelsen 
bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været 
udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
 

3.4 Lovkrav til miljøvurderingen 
Der er i Miljøvurderingsloven krav til miljørapportens indhold og kvalitet. Kravene er defineret i 
Miljøvurderingslovens § 12 (myndighedens miljørapport ved udarbejdelse af miljøvurdering af 
planer i henhold til § 8) og § 20 (bygherres miljøkonsekvensrapport for et projekt i henhold til § 
15). 
 

3.4.1 Miljøvurdering af plandokumenterne 
§ 12 i Miljøvurderingsloven foreskriver følgende krav til miljørapportens indhold: 
 
Stk. 2. Miljørapporten skal indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med 
hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder og til, hvor detaljeret planen 
eller programmet er, hvad planen eller programmet indeholder, på hvilket trin i et 
beslutningsforløb planen eller programmet befinder sig, og hvorvidt bestemte forhold vurderes 
bedre på et andet trin i det pågældende forløb. 
 
Stk. 3. Oplysninger om planens eller programmets indvirkning på miljøet, der er indhentet på et 
andet trin af beslutningsforløbet eller som følge af anden lovgivning, og som er omfattet af bilag 4, 
kan anvendes i miljørapporten. 
 
Stk. 4. Miljørapporten skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende 
overvågning af de væsentlige indvirkninger på miljøet ved planens eller programmets 
gennemførelse i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 14. Miljørapportens program 
for overvågning udarbejdes med henblik på at kunne identificere uforudsete negative virkninger 
på et tidligt trin og træffe enhver hensigtsmæssig afhjælpende foranstaltning. Eksisterende 
overvågningsordninger kan anvendes, i det omfang det er hensigtsmæssigt. 
 

3.4.2 Miljøvurdering af projektet 
Miljøvurderingen af projektet indeholder en vurdering af projektets sandsynlige væsentlige 
indvirkning på miljøet.  
 
Miljøkonsekvensrapporten (miljøvurderingen af projektet) skal, jævnfør miljøvurderingslovens § 20 
(og bilag 7), som udgangspunkt indeholde følgende krav til miljøkonsekvensrapportens indhold: 
 
1) En beskrivelse af projektet med oplysninger om projektets placering, udformning, dimensioner og andre 
relevante særkender 
2) en beskrivelse af projektets forventede væsentlige indvirkninger på miljøet 
3) en beskrivelse af projektets særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet  
for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige  
skadelige indvirkninger på miljøet 
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4) en beskrivelse af de rimelige alternativer, som bygherren har undersøgt, og som er relevante for projektet 
og dets særlige karakteristika, og en angivelse af hovedårsagerne til den  
valgte løsning under hensyntagen til projektets indvirkninger på miljøet 
5) et ikke-teknisk resumé af de i nr.1 - 4 omhandlede oplysninger 
6) alle yderligere oplysninger omhandlet i bilag 7, som er relevante for de særlige karakteristika, der gør sig 
gældende for et bestemt projekt eller en bestemt projekttype og for det miljø, der kan forventes at blive 
berørt. 
 
De oplysninger, som Ringkøbing-Skjern Forsyning skal give om det ansøgte projekt i 
miljøkonsekvens-rapporten jf. ovenstående skal på passende måde påvise, beskrive og vurdere 
projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på nedenstående faktorer jf. 
Miljøvurderingslovens § 20, stk. 4 og bilag 7: 
 
1) Befolkningen og menneskers sundhed, 
2) den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, 
3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, 
4) materielle goder, kulturarv og landskab, 
5) samspillet mellem faktorerne i nr.1-4. 
 
Hertil skal der yderligere jf. Miljøvurderingslovens § 20, stk. 5 beskrives de forventede virkninger 
af projektets sårbarhed over for risici for større ulykker og katastrofer set i relation til de forhold, 
som fremgår af § 20, stk. 4. 
 
Da miljøvurderingen også skal opfylde kravene til en miljøvurdering af plandokumenterne skal 
miljøkonsekvensrapporten også indeholde en skitsering af planens indhold, hovedformål og 
forbindelser med andre planer og programmer samt belyse de miljøbeskyttelsesmål, der er 
fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan eller medlemsstatsplan, og som er relevante for 
planen, og hvordan der under udarbejdelsen af den/det er taget hensyn til disse mål og andre 
miljøhensyn. Det gælder f.eks. EU-vandrammedirektiv og EU-habitatdirektivet, som er 
implementeret i dansk lovgivning. Endvidere skal der være en beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger vedrørende overvågning.  
 
Det fremgår desuden af § 20, stk. 3, at har VVM-myndigheden afgivet en udtalelse efter  
miljøvurderingslovens § 23 (afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten), skal bygherre lægge 
udtalelsen til grund for hvilke data, undersøgelser og vurderinger, der skal tilvejebringes og indgå i 
miljøkonsekvensrapporten. 
 
Hvad angår miljøkonsekvensrapportens kvalitet, er der i miljøvurderingslovens § 20, stk. 6 
præciseret, at miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes af kvalificerede og kompetente 
eksperter. 
 
Da udtalelsen som udgangspunkt afgives på det foreliggende data-/oplysningsgrundlag,  
kan der være forhold, som senere viser sig at være enten mindre vigtige og/eller overflødige i 
forhold til udtalelsen. Det kan også være, at der viser sig at være forhold, der er meget vigtige 
og/eller centrale for vurderingen af indvirkningen på miljøet, men som ikke var kendt eller måske 
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undervurderet i udtalelsen. Sådanne forhold kan og skal justeres hen ad vejen, idet også 
forventningerne til indholdet af miljøkonsekvensrapporten vil være justeret. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet har herudover mulighed for at indhente 
yderligere oplysninger i forlængelse af miljøkonsekvensrapporten, jf. Miljøvurderingslovens § 24, 
hvis der er yderligere emner eller problemstillinger, der bør belyses som en del af det endelige 
beslutningsgrundlag.  
 
 

4. Ringkøbing-Skjern Kommunes og Kystdirektoratets forventninger til 
miljøvurderingen 
Ringkøbing-Skjern Kommunes og Kystdirektoratets krav og forventninger til miljørapportens 
(sammenskrivning af miljøvurdering af projektet og af planforslagne) indhold fremgår af 
afgrænsningsskemaet i dette notat. 
 
Miljørapporten behøver ikke følge samme struktur som afgrænsningsskemaet, men det er 
afgørende for processen, at krav stillet i udtalelsen er dækket i rapporten samt at rapporten 
behandler de angivne miljøfaktorer i tilstrækkeligt omfang og opfylder kravene, som fremgår af 
Miljøvurderingslovens §12 og §20. 
 
Det skal bemærkes, at Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet ønsker, at miljørapporten 
formidler projektet og resultaterne af miljøundersøgelserne på en læsevenlig måde. Her tænkes 
især på det ”Ikke-tekniske resumé”, som skal kunne læses og forstås af personer uden faglig 
viden om miljøpåvirkninger. Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet lægger samtidigt 
vægt på, at der for så vidt angår de øvrige dele af miljørapporten, ikke gås på kompromis med det 
faglige indhold og kvalitet, for at øge læsevenligheden. Eventuelle teknisk tunge redegørelser 
og/eller beregninger, der er relevante og understøtter miljøkonsekvensrapporten, kan eventuelt 
vedlægges som bilag i form af baggrundsrapporter/notater, mens beskrivelser, vurderinger og 
konklusioner fra sådanne bilag gengives i korthed i selve miljørapporten. 
 

4.1.1 Generelt om væsentlige miljøpåvirkninger 
Miljørapporten skal både behandle væsentlige negative og væsentlige positive påvirkninger og 
konsekvenser. 
 
Desuden bør vurderingerne omfatte projektets såvel direkte virkninger og i givet fald dets  
indirekte, sekundære, kumulative, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige 
påvirkninger af væsentlig karakter. 
 
Det skal bemærkes, at det både gælder anlægsfasen og driftsfasen samt eventuelle 
vedligeholdelsesarbejder. 
 

4.1.2 Generelt om metode og datagrundlag 
I afgrænsningsskemaet er der yderst til højre en kolonne benævnt metode og datagrundlag. I 
denne kolonne er der ud for de forhold og miljøfaktorer, der skal undersøges nærmere, en 
henvisning til diverse metoder og datagrundlag, som miljørapportens enkelte miljøfaktorer 
forventes at være baseret på. De nævnte metoder og data/informationskilder samt tekniske 
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anvisninger og lign. er Ringkøbing-Skjern Kommunes og Kystdirektoratet vurderinger af, hvor 
relevant materiale til brug i udarbejdelsen af miljørapporten kan findes. Det skal bemærkes, at de 
nævnte metoder og datagrundlag ikke er udtømmende. Ringkøbing-Skjern Kommune og 
Kystdirektoratet forudsætter således, at bygherre eller dennes rådgivere til projektet selv 
identificerer supplerende relevante kilder af høj kvalitet. 
 
Der er i enkelte tilfælde anført, at feltundersøgelser er/kan være nødvendige. Dette er et udtryk 
for, at Ringkøbing-Skjern Kommune eller Kystdirektoratet vurderer, at der skal foretages konkrete 
undersøgelser i området for at give det bedst mulige grundlag for vurdering af det givne 
miljøforhold. Det betyder dog ikke, at feltundersøgelser ikke kan være nødvendige i vurderinger af 
andre miljøforhold, selvom det ikke måtte være beskrevet under metode og datagrundlag. Det er 
således bygherres ansvar at sikre, at oplysningerne i miljørapporten er af tilstrækkelig høj faglig 
kvalitet, og at oplysningerne er fyldestgørende. Det skal også klart beskrives i miljørapporten, hvis 
der mangler oplysninger for givne miljøforhold eller på anden måde er væsentlig usikkerhed om 
konklusionerne. 
 

4.1.3 Kortmaterialer 
I Miljøvurderingslovens bilag 7 nr. 1 (a) er der krav til beskrivelse af projektet, herunder en 
beskrivelse af projektets placering. Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet ønsker i den 
forbindelse, at der til beskrivelse og placering skal udarbejdes relevante kortmaterialer, der vises i 
passende størrelsesforhold, således der kan dannes et godt overblik og indtryk af planforslagene 
og projektet. Dette gælder også for de enkelte delprojekter, der bl.a. ønskes vist i forhold til 
omgivelser, herunder relevante arealanvendelser, udpegede områder med særlige interesser, i 
forhold til berørte grundejere m.v. 
 

4.1.4 Overordnede emner i miljøvurderingen af projektet 
Jf. Miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten indeholde nedenstående overordnende 
emner, som nedenfor gennemgås med uddybende kommentarer.  
 

4.1.4.1 Et ikke-teknisk resumé (jf. bilag 7, nr. 9) 
Der skal udarbejdes et ikke-teknisk resumé på grundlag af fremlagte oplysninger i 
miljøkonsekvensrapporten. Sigtet med resuméet er at få fremstillet en kort konkluderende 
beskrivelse af projektet og de forventede indvirkninger på miljøet som følge af projektets 
gennemførelse. Beskrivelsen skal være i et ikke teknisk og let forståeligt sprog meget gerne 
suppleret med illustrative kort, tegninger og fotos, som kan bidrage til lettere at forstå projektet og 
dets konsekvenser for omgivelserne og miljøet. 
 

4.1.4.2 En beskrivelse af projektet, (jf. Bilag 7, nr. 1 (a - d)) 
En beskrivelse af projektets placering, herunder med diverse kortmaterialer i passende 
størrelsesforhold således der kan dannes et godt overblik og indtryk af projektet. Dette gælder 
også for de enkelte delprojekter, der bl.a. ønskes vist i forhold til omgivelser, herunder relevante 
arealanvendelser, udpegede områder med særlige interesser, i forhold til berørte grundejere m.v. 
(som tidligere anført ved krav til kortmaterialer). 
 
En beskrivelse af hele projektets fysiske karakteristika, herunder, hvor det er relevant, 
fornødne nedrivningsarbejder, og arealanvendelsesbehovet i anlægs- og driftsfaserne til  
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f.eks. oplag af materialer, affald eller behov for arbejdspladser og for faciliteter til mand- 
skab mv. 
  
En beskrivelse af de væsentligste karakteristika ved projektets anlægs- og driftsfase i for- 
hold til f.eks. energibehov og energiforbrug, typen og mængden af de anvendte materialer  
og naturressourcer (herunder vand, jordarealer, jordbund og biodiversitet). 
- et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner (såsom vand-,  
 luft-, jordbunds- og undergrundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling) og  
mængder og typer af affald produceret i anlægs- og driftsfaserne, og hvor disse for- 
 ventes behandlet og bortskaffet m.v. 
 

4.1.4.3 En beskrivelse af de rimelige alternativer (jf. bilag 7, nr. 2) 
Se en nærmere beskrivelse i afsnit 5.4. 
 

4.1.4.4 Referencescenariet/nul-alternativet (jf. bilag 7, nr. 3) 
Se en nærmere beskrivelse i afsnit 5.4. 
 

4.1.4.5 Miljøfaktorer og forhold, der skal miljøvurderes (jf. bilag 7, nr. 4) 
En beskrivelse jf. Bilag 7, nr. 4 og 5 omhandler de faktorer og miljøforhold, der jf. vedlagte  
afgrænsningsskema skal miljøvurderes i miljøkonsekvensrapporten, fordi de kan forventes  
at blive berørt i væsentlig grad af projektet samt af karakteren og omfanget af de forventede 
væsentlige virkninger på miljøet, herunder kumulative, indirekte, kort- og langsigtede  
virkninger. 
 
I afgrænsningsskemaet i afsnit 5 uddybes de miljøforhold, som ifølge bilag 7, nr. 4 og 5 skal indgå 
i miljøkonsekvensrapporten 
 

4.1.4.6 En beskrivelse af projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet som følge af bl.a. 
(jf. bilag 7, nr. 5): 
 
a) anlæggelsen og tilstedeværelsen af projektet, herunder, hvor det er relevant, 
nedrivningsarbejder 
b) brugen af naturressourcer, navnlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet, så vidt  
muligt under hensyntagen til en bæredygtig adgang til disse ressourcer 
c) emissionen af forurenende stoffer, støj, vibrationer, lys, varme og stråling, opståelsen af  
gener og bortskaffelsen og genvindingen af affald 
d) faren for menneskers sundhed, kulturarven og miljøet (f.eks. på grund af ulykker eller  
katastrofer) 
e) kumulationen af projektets virkninger med andre eksisterende og/eller godkendte projekter, idet 
der tages hensyn til eventuelle eksisterende miljøproblemer i forbindelse med  
områder af særlig miljømæssig betydning, som kan forventes at blive berørt, eller anvendelsen af 
naturressourcer 
f) projektets indvirkning på klimaet (f.eks. arten og omfanget af drivhusgasemissioner) og  
projektets sårbarhed over for klimaændringer 
g) de anvendte teknologier og stoffer. 
Beskrivelsen af de forventede væsentlige virkninger på de i § 20, stk. 4, angivne faktorer  
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bør omfatte projektets direkte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, 
grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige  
samt positive eller negative virkninger. I beskrivelsen bør der tages hensyn til de 
miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på EU- eller medlemsstatsplan, og som er relevante for 
projektet. 
 

4.1.4.7 Kumulative forhold (jf. Bilag 7, nr. 5e) 
Et særskilt afsnit, der beskriver kumulationen af projektets virkninger med andre eksisterende 
og/eller godkendte projekter, idet der tages hensyn til eventuelle eksisterende miljøproblemer i 
forbindelse med områder af særlig miljømæssig betydning, som kan forventes at blive berørt, eller 
anvendelsen af naturressourcer. 
 

4.1.4.8 Metodebeskrivelse (jf. bilag 7, nr. 6) 
Et særskilt afsnit, der sammenfattende beskriver hvilke metoder eller beviser der er anvendt til 
identificeringen og forudberegningen af de væsentlige virkninger på miljøet, herunder oplysninger 
vedrørende eventuelle vanskeligheder (f.eks. tekniske mangler eller 
manglende viden) i forbindelse med indsamlingen af de krævede oplysninger og vedrørende de 
vigtigste usikkerheder. 
 

4.1.4.9 Afværgeforanstaltninger og overvågning (jf. bilag 7, nr. 7) 
Et særskilt afsnit der sammenfattende beskriver samtlige påtænkte foranstaltninger med  
henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller om muligt neutralisere identificerede væsentlige 
skadelige virkninger på miljøet og, om relevant, af eventuelle foreslåede overvågningsordninger 
(f.eks. udarbejdelse af en analyse efter projektets afslutning). Denne beskrivelse bør redegøre for, 
i hvilken grad de væsentlige skadelige virkninger på miljøet undgås, forebygges, begrænses eller 
neutraliseres, og bør dække både anlægs- og driftsfasen.  
 
Rapporten skal også beskrive relevante tiltag ift. overvågning, og om disse iværksættes 
egenhændigt af Ringkøbing-Skjern Forsyning som en del af projektet. Derudover skal der til hvert 
afsnit omhandlende det enkelte miljøemne, der skal miljøvurderes være et tilhørende underafsnit, 
hvor eventuelle afværgeforanstaltninger og overvågning for emnet beskrives nærmere jf. bilag 7, 
nr. 7. 
 

4.1.4.10 Projektets sårbarhed overfor større ulykker/og eller katastrofer (jf. bilag 7 nr. 8) 
En beskrivelse af projektets forventede skadelige virkninger på miljøet som følge af projektets 
sårbarhed over for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende 
projekt.  
 

4.1.4.11 Referenceliste (jf. bilag 7, nr. 10) 
En referenceliste med oplysninger om kilderne til de i rapporten indeholdte beskrivelser og  
vurderinger. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en referenceliste, som skal gøre det muligt 
at genfinde forskning, undersøgelser, rapporter mv., som danner grundlag for vurderingerne  
i rapporten. 
 

4.1.5 Overordnede emner i miljøvurderingen af plandokumenterne 
Kravene til miljøvurderingen af plandokumenterne fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 4.  
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De oplysninger, der i henhold til § 12, stk. 1, skal gives er med forbehold af § 12, stk. 2 og 3, 
følgende: 
 
a) en skitsering af planens eller programmets indhold, hovedformål og forbindelser med andre 
relevante planer og programmer 
b) de relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen 
eller programmet ikke gennemføres 
c) miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt 
d) ethvert eksisterende miljøproblem, som er relevant for planen eller programmet, herunder 
navnlig problemer på områder af særlig betydning for miljøet som f.eks. de områder, der er 
udpeget efter direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF 
e) de miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan eller 
medlemsstatsplan, og som er relevante for planen eller programmet, og hvordan der under 
udarbejdelsen af den/det er taget hensyn til disse mål og andre miljøhensyn 
f) den sandsynlige væsentlige indvirkning18) på miljøet, herunder på spørgsmål som den 
biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, 
klimatiske faktorer, materielle goder, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt 
arkitektonisk og arkæologisk arv, landskab og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer 
g) planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel 
væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse 
h) en kort skitsering af grunden til at vælge de alternativer, der har været behandlet, og en 
beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført, herunder eventuelle vanskeligheder (som 
f.eks. tekniske mangler eller mangel på knowhow), der er opstået under indsamlingen af de 
krævede oplysninger 
i) en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning i overensstemmelse 
med § 14 
j) et ikketeknisk resumé af de oplysninger, der blev givet under ovennævnte punkter. 
 
Da der er stort overlap mellem miljøvurderingen af plandokumenterne og projektet vil kravene til 
miljøkonsekvensrapportens indhold være dækkende for hovedparten af miljøemnerne. For at 
være fuldt dækkende skal miljøkonsekvensrapporten suppleres med punkt a) og i), der bl.a. 
omfatter forbindelser med andre relevante planer og programmer og påtænkte foranstaltninger 
vedrørende overvågning.  
 
 

5. Afgrænsning af miljøvurderingen 
En afgrænsning er en tidlig fastlæggelse af dels, hvad den samlede miljørapport forventes at 
indeholde i forhold til rapportens fokus og detaljeringsgrad af væsentlige miljøpåvirkninger. 
Afgrænsningsrapporten er en vigtig forudsætning for den følgende miljøvurdering af 
planforslagene og projektet. 
 
I miljørapporten ses der bredt på miljøet. I miljøvurderingsloven er der defineret en række 
miljøemner, som kan indgå i miljøvurderingen. Disse er; befolkningen og menneskers sundhed, 
biologisk mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, jordarealer, jordbund, vand, luft 
og klima, materielle goder, kulturarv og landskab samt samspillet mellem ovenstående faktorer. 
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I dette afsnit beskrives projektets potentielle indvirkning på miljøet med forslag til 
afgrænsningsrapport, der kan indgå i myndighedens fastlæggelse af miljørapportens endelige 
indhold og detaljeringsgrad. 
 
Input til foreløbig afgrænsning af emner i miljørapporten er udarbejdet ud fra tidligere VVM-
ansøgning og nye oplysninger og projektændringer samt myndighedernes kendskab fra lignende 
projekter. For nogle emner kan det ikke på dette grundlag vurderes, om planforslagene og 
projektet kan have væsentlig påvirkning på grund af f.eks. manglende oplysninger om 
anlægsmetoder og konkret udførelse.  Det er valgt at opdele skemaet i anlægs- og driftsfasen, 
fordi det indledningsvis er vurderet, at der for nogle af projektets elementer vil være en påvirkning 
i anlægsfasen og ingen i driftsfasen, mens det for andre elementer er omvendt. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet har anvendt nedenstående afgrænsningsskema 
til at få belyst, hvilke faktorer der kan forventes at blive berørt i væsentlig grad af projektet, jf. 
beskrivelserne under nummer 4 og 5 på bilag 7 i Miljøvurderingsloven. 
 
Afgrænsningsnotatet er baseret på Ringkøbing-Skjern Kommunes og Kystdirektoratet foreløbige 
vurdering inden modtagelse af de indkomne forslag fra offentligheden og berørte myndigheder fra 
1. offentlighedsfase. Efter 1. offentlighedsfase opdateres afgrænsningsnotatet, såfremt der er 
kommet nye væsentlige forslag om miljøemner eller rimelige alternativer. 
 
 
 
Farverne i skemaet angiver: 
Rød:  Mulig væsentlig påvirkning, emnet indgår i 

miljørapporten 
Grøn:  Ingen væsentlig påvirkning, emnet indgår ikke i 

miljørapporten 
 
Nedenstående skema viser det samlede resultat af den første gennemgang. I de efterfølgende 
afsnit er begrundelse for forslaget til afgrænsning og vurdering og bemærkninger vedr. manglende 
viden beskrevet.   
 
 

Miljøpåvirkning og 
fase (anlægsfase 
eller driftsfase) 

Foreløbig afgrænsning af emner i miljørapporten 

Udvidelse af 
Tarm 
Renseanlæg  

Nedrivning af 
renseanlæg og 
etablering af 
nye  
pumpestationer 
og 
sparebassiner 

Nye 
spildevands-
ledninger  

Ændret  
spildevands- 
udledning til 
vandmiljøet 
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Biologisk 
mangfoldighed, 
flora og fauna                  

        

Befolkning og 
sundhed 

        

Vand                                     

Jordbund og 
jordarealer 

        

Klimapåvirkning og 
-tilpasning 

        

Landskab, 
fredninger, 
kulturarv og 
arkæologi     

        

 
 

5.1 Identificerede miljøpåvirkninger 
I nedenstående skema redegøres for Ringkøbing-Skjern Kommunes og Kystdirektoratet vurdering 
af, om det ansøgte projekt kan antages at medføre væsentlig indvirkning på disse faktorer. I det 
omfang det antages, at en eller flere af de nævnte faktorer vil kunne påvirkes væsentligt, vil dette 
blive nærmere belyst i miljørapporten. Emner der ikke miljøvurderes er markeret med X i grønt 
felt, mens emner der miljøvurderes er markeret med X i rødt felt indenfor de enkelte miljøfaktorer. 
 
 

Miljøpåvirkninger 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik
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æ
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Bemærkninger/vurdering Metode 

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora 
 

Udvidelse af Tarm 

Renseanlæg 

 X Tarm Renseanlæg udvides mod nord og er dermed nærmere habitatområdet 

end det eksisterende renseanlæg. Habitatområdet er udpeget som 

naturbeskyttelsesområde under Grønt Danmarkskort. 

 

Renseanlægget etableres ikke i beskyttede naturområder, men ligger inden for 

å-beskyttelseslinjen omkring Tarm Bybæk. Hovedformålet med å-

beskyttelseslinjen er at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som 

levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.   

Byggeri indenfor å-

beskyttelseslinjen kræver 

dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 16. 
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Nedrivning af 

renseanlæg og 

etablering af 

pumpestationer og 

sparebassiner 

 X Ingen af renseanlæggene, sparebassinerne eller pumpestationer er placeret 

eller vil blive placeret i beskyttede naturområder. 

 

Bilag IV-arter 

Det skal undersøges om der er beskyttede arter (bilag IV) eller potentielle 

levesteder, yngle- og rasteområder indenfor projektområdet. 

 

Bilag IV-arter 

Kvalitative vurderinger på 

baggrund af 

besigtigelse/naturundersøgels

e, samt eksisterende data og 

viden om Bilag IV-arter samt 

potentielle levesteder, yngle- 

og rasteområder for Bilag IV-

arter.  

Nye 

spildevandsledninger 

 

 X Natura 2000 

Spildevandsledningen vil krydse arealer, der ligger indenfor Natura 2000 

områder ved Skjern Å, hvilket vil udløse behov for feltundersøgelser og en fuld 

Natura 2000 konsekvensvurdering.  

 

§3-beskyttede natur og vandløb 

Spildevandsledningerne vil krydse arealer og vandløb, der er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3 og indenfor beskyttelseslinjer, herunder 

strandbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjer, sø-beskyttelseslinjer og å-

beskyttelseslinjen.  

 

Linjeføring krydser Ringkøbing Fjord ved Baggers dæmning som ligger udenfor 

Natura 2000 områder. Krydsningen vil ske med en styret underboring.  

 

Miljørapporten skal derfor behandle mulige konsekvenser og påvirkninger af 

naturinteresser, som anlæggelsen af ledningerne kan give i anlægsfasen. 

Vurderingen skal bl.a. ske ud fra hvilke arbejdsmetoder, der skal anvendes til 

nedlæggelse af ledningstraceet, konsekvens ved evt. grundvandssænkning 

samt hvordan de implicerede arealer bliver reetableret. Ved krydsning af 

vandløb og naturområder anvendes i videst muligt styret underboring fremfor 

gravning. 

 

Bilag IV-arter 

Det skal undersøges om der er beskyttede arter (bilag IV) eller potentielle 

levesteder, yngle- og rasteområder indenfor projektområdet. 

 

Støj ift. fugle 

 

Driftsfase  

Der skal forholds til reparation og vedligeholdelsesarbejde. 

Natura 2000-områder  

Kvalitative vurderinger på 

baggrund af områdernes 

udpegningsgrundlag og 

eksisterende data og 

eventuelle undersøgelser.  

 

3 beskyttet natur og vandløb 

Kvalitative vurderinger på 

baggrund af eksisterende 

viden og data, og evt. 

feltbesigtigelse/naturundersøg

else af områdernes 

nuværende tilstand og andre 

beskyttelses-interesser langs 

linjeføringerne. i forhold til  

potentielle påvirkninger og 

afklaring af behov for 

dispensationer/tilladelser i 

henhold til 

naturbeskyttelsesloven, 

vandløbsloven m.m. 

 

Påvirkning af beskyttet natur 

og vandløb, som følge af 

eventuel midlertidig 

grundvandssænkning 

Kvalitativ vurdering af 

påvirkningen af beskyttet 

natur, ved eventuel midlertidig 

grundvandssænkning  

 

Eventuel påvirkning af 

faunaen i området Kvalitativ 

vurdering af eventuel 

barriereeffekt for dyrelivets 
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bevægelse mellem 

omkringliggende 

naturområder, på baggrund af 

eksisterende viden og data.  

 

Bilag IV-arter 

Kvalitative vurderinger på 

baggrund af 

besigtigelse/naturundersøgels

e, samt eksisterende data og 

viden om Bilag IV-arter samt 

potentielle levesteder, yngle- 

og rasteområder for Bilag IV-

arter.  

Ændret 

spildevandsudledning 

til vandmiljøet  

 X Miljørapporten skal belyse om den ændrede fremtidige spildevandsudledning fra 

Tarm Renseanlæg til Skjern Å og Ringkøbing Fjord vil forringe målsatte 

vandområder og påvirke Natura 2000 områderne. Der skal være fokus på, om 

den ændrede udledning af kvælstof, fosfor og organisk stof eller andre mulige 

udledte rensede stoffer fra renseanlægget vil kunne påvirke vandkvaliteten og 

de udpegede arter og naturtyper i Skjern Å (herunder laks) samt de marine 

naturtyper og arter i Ringkøbing Fjord.  

 

En Natura 2000 væsentlighedsvurdering har vist, at den ændrede udledning af 

spildevand ikke vil påvirke Natura 2000 området væsentligt eller forringe de 

målsatte vandområder (bilag 6). 

 

Det skal vurderes om projektets påtænkte aktiviteter kan skade yngle- og 

rasteområder for særligt sårbare arter af dyr og planter (bilag IV arter), også 

uden for Natura 2000 områderne. 

 

Ovenstående skal belyses og vurderes nærmere i miljørapporten. Det gælder 

både anlægs- som driftsfasen og alle aspekter af projektet. 

Natura 2000 planer 2016-2021 

samt udkast til Natura 2000 

planer 2022-2026 for   

for Habitatområde  

28 og 

fuglebeskyttelsesområderne 

F23,  

F27, F28, og F39 

(Naturstyrelsen, 2014 og 

Miljøstyrelsen, 2021) 

 

Vandområdeplan 2015-2021 

samt udkast til 

Vandområdeplan 2021-2027 

for Jylland Fyn (Miljøstyrelsen, 

2016, 2021) 

 

Danmarks Miljøportal, 

herunder arealinformation og 

naturdata.dk 

 

MiljøGIS 

Habitatatbekendtgørelsen. 

Befolkning og sundhed 

Udvidelse af Tarm 

Renseanlæg 

 X Anlægsfasen  

Centralisering af spildevandsrensningen medfører, at der skal etableres en 

række nye faciliteter på Tarm Renseanlæg, så renseanlægget kan håndtere og 

effektivt rense den fremtidige ekstra spildevandsmængde. Anlæggelse af nye 

tanke, veje, procesbygninger m.m. kan medføre støj, støv og vibrationer samt 

ekstra kørsel af bl.a. tung trafik i anlægsperioden. Støj, støv og vibrationer i 

Miljøstyrelsens regler og 

vejledninger  

om støj og støjgrænser, støv 

samt lugt: 

Vejledning nr. 5/1984 om 

ekstern  

støj fra virksomheder. 
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anlægsfasen vil blive reguleret efter bekendtgørelsen om miljøregulering af visse 

aktiviteter.  

 

Det estimeres trafikomfanget til byggepladsen på renseanlægget vil være: 

• ca. 3-4 lastbiler dagligt 

• 10-15 personbiler 

Ifm. støbearbejde og andre peakperioder kan der forventes op imod 10-15 

lastbiler pr. dag. 

 

Ifm. byggemøder kan personbiltrafikken midlertidigt øges ift. ovennævnte.   

 

Der skal i forbindelse med anlægsarbejdet anmeldes til kommunen hvilke 

aktiviteter, der skal foregå. Der skal i den forbindelse redegøres for hvor længe 

aktiviteterne foregår, de foranstaltninger den ansvarlige agter at foretage for at 

forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelser, herunder 

driftstidens fordeling på dag-, aften- og evt. nattetimer. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil stille vilkår til anlægsarbejdet i forbindelse med 

anmeldelsen om miljøregulering af visse aktiviteter. Miljøstyrelsens vejledende 

støjgrænser for nabobeboelser skal overholdes. Det vurderes, om f.eks. 

funderingsbehov giver anledning til væsentlig forøget trafik og midlertidig 

grundvandssænkning. 

 

Driftsfasen  

Centraliseringen af spildevandsrensningen på Tarm Renseanlæg vil medføre 

ændrede trafikforhold, hvor trafikbelastningen øges til Tarm Renseanlæg i 

driftsfasen. Den øgede trafik har Ringkøbing-Skjern Forsyning vurderet til i 

gennemsnit at dreje sig om 2 ekstra vognlæs pr. uge, hvorfor det vurderes ikke 

at vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. 

 

Derimod vil der kunne opstå gener med lugt og evt. støj i driftsperioden, når 

renseanlægget er fuldt udbygget. 

 

Det skal belyses/vurderes i miljøkonsekvensrapporten, om lugt, og støj fra Tarm 

Renseanlæg i driftsfasen kan medføre gener for naboer i Tarm og klarlægning af 

eventuelle behov for afværgeforanstaltninger. 

 

Orientering nr. 9/1997 om 

grænseværdier for lavfrekvent 

støj, infralyd og vibrationer i 

eksternt miljø. 

 

Luftvejledningen,  

Miljøstyrelsens vejledning nr. 

2/2001  

og B-værdivejledningen, 

Miljøstyrelsens  

vejledning nr.  

2/2002). 

 

Lugtvejledningen,  

Miljøstyrelsens vejledning nr. 

4/1984. 

Bek. nr. 844 af 23/06/2017 om 

miljøregulering 

Nedrivning af 

renseanlæg og 

etablering af 

pumpestationer og 

sparebassiner 

 X Anlægsfasen 

Nedrivningen af renseanlæg samt etablering af nye pumpestationer og spare 

bassiner vil i en begrænset tid kunne give gener i form af bl.a. støj, vibrationer, 

støv, lugt og kørsel med tung trafik/entreprenørmaskiner for befolkningen i 

nærområdet. Gener med lugt, støj, støv og vibrationer afhænger meget af 

arbejdsmetoder og arbejdstidspunkter. 

 

Driftsfasen 

I driftsfasen kan der evt. forekomme gener i form af lugt og støj fra 

pumpestationer, alt efter hvordan disse indrettes.  

 

Miljøstyrelsens regler og 

vejledninger  

om støj og støjgrænser, støv 

samt lugt: 

Vejledning nr. 5/1984 om 

ekstern  

støj fra virksomheder. 

 

Orientering nr. 9/1997 om 

grænseværdier for lavfrekvent 
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Pumpestationer forventes etableret med den bedste tekniske løsning til 

forhindring af støj, vibrationer og lugtgener i området og for de omkringliggende 

boliger. 

 

Ovenstående skal vurderes i miljøkonsekvensrapporten. Påvirkninger/gener skal 

undersøges i forhold til gældende regler og vejledninger for de angivne 

miljøparametrene, blandt andet set i forhold til nærmeste boliger. 

 

støj, infralyd og vibrationer i 

eksternt miljø. 

 

Luftvejledningen,  

Miljøstyrelsens vejledning nr. 

2/2001  

og B-værdivejledningen, 

Miljøstyrelsens  

vejledning nr.  

2/2002). 

 

Lugtvejledningen,  

Miljøstyrelsens vejledning nr. 

4/1984. 

Bek. nr. 844 af 23/06/2017 om 

miljøregulering 

Nye 

spildevandsledninger 

 X Anlægsfasen 

De primære aktiviteter under anlægsfasen for den del af transportanlægget, hvis 

tracé er på land, vil være almindelige bygge- og anlægsaktiviteter i form af 

gravearbejde, kørsel med entreprenørmaskiner, byggematerialer o. lign. i 

forbindelse med nedgravning af rør. 

 

Risikoen for blow-outs ved underboringer skal vurderes. Risikoen for et udslip til 

habitatområder skal indgå i habitatvurderingerne i miljøkonsekvensrapporten. 

Der skal beskrives hvordan risikoen for blow-out skal håndteres. 

 

De nye spildevandsledninger kan komme til at forløbe tæt på flere boliger, og det 

skal derfor vurderes, om anlægsarbejdet kan give problemer med støj, støv og 

vibrationer. Umiddelbart vurderes det, at støj i anlægsfasen kan overholde de 

vejledende grænseværdier for støj, dog kan der for enkelte boliger, der er 

beliggende tæt på ledningstraceet ikke udelukkes, at der kan opstå gener i en 

kortvarig periode. 

 

Driftsfasen  

Desuden kan der evt. i driftsfasen forekomme støjgener fra pumpestationen, alt 

efter hvordan pumpestationen indrettes. Det er derfor vigtigt, at pumpestationer 

etableres med den bedste tekniske løsning til forhindring af støj-, vibration- og 

lugtgener, så de nærliggende boliger ikke generes i væsentlig grad.  

 

Det vurderes, at projektet i driftsfasen kan medføre øgede lugtgener i forbindelse 

med, at spildevand skal pumpes over større strækninger til Tarm Renseanlæg. 

Dette kan medføre lugtgener ved oppumpningsbrønde /pumpestationer, hvorfor 

Ringkøbing-Skjern Forsyning skal sikre, at evt. lugtgener begrænses samt 

brønde/pumpestationer placeres i tilstrækkelig afstand fra boliger. 

Der skal desuden vurderes på påvirkninger ved reparation og vedligeholdelse.  

 

Datagrundlag og metoder som 

anført  

under punktet for udvidelse af 

Tarm Renseanlæg og 

projektbeskrivelsen. 



 

 
Version: 0.1 29/36 

 

Ovenstående skal vurderes i miljørapport. Påvirkninger/gener skal undersøges i 

forhold til gældende regler og vejledninger for de angivne miljøparametrene, 

bl.a. set i forhold til nærmeste boliger. 

 

Ændret 

spildevandsudledning 

til vandmiljøet 

 X Anlægsfasen 

Ingen påvirkning i anlægsfasen. 

 

Driftsfasen  

Ved centraliseringen af spildevandsrensningen vil den fremtidige udledningen af 

renset spildevand ændre geografisk karakter, idet der ikke længere vil blive 

udledt renset spildevand fra øvrige renseanlæg (f.eks. i Hvide Sande og 

Ringkøbing), mens mængden såvel flow- som stofmæssigt vil øges til Skjern Å 

og dennes udmunding i Ringkøbing Fjord.  

 

Den øgede lokale afledning af renset spildevand til Ringkøbing Fjord vurderes 

ikke at påvirke badevandskvaliteten på grund af den store fortynding af renset 

spildevand. Skjern Å anvendes ikke til badning, men også her er der en meget 

stor fortynding af renset spildevand, så badevandets kvalitet ikke forringes. 

 

Beregninger af nuværende og 

fremtidig udledning fra 

renseanlæg. 

Vand 

Udvidelse af Tarm 

Renseanlæg 

 X Anlægsfasen  

Der skal i forbindelse med etableringen af nye bygværker på Tarm Renseanlæg 

formentligt grundvandssænkes. Det vurderes, at afledningen af oppumpet 

grundvand kan påvirke beskyttede vandløb.  

 

Forhold, der skal vurderes på i anlægsfasen, er f.eks. påvirkning af det 

omgivende naturområde, mulighed for okkerpåvirkning ved udledning af vandet, 

eller mulighed for påvirkning fra andre forurenende stoffer samt eventuelle 

afhjælpende foranstaltninger (iltning af vandet, udledning over beplantet areal 

mm). 

 

Driftsfasen 

Det skal vurderes, om der er miljøpåvirkninger i driftsfasen. 

Ringkøbing-Skjern Kommunes 

oplysningsskema til 

grundvandssænkning. 

 

Danmarks Arealinformation  

Nedrivning af 

renseanlæg og 

etablering af 

pumpestationer og 

sparebassiner 

 X Anlægsfasen  

Ingen påvirkninger i anlægsfasen.  

 

Driftsfasen 

Det skal vurderes, om pumpestationer i driftsfasen kan få overløb til 

vandområder og recipienter, ligesom placering og forventet drift af sparebassiner 

skal indgå i miljørapporten. 

 

Nye 

spildevandsledninger 

 X Anlægsfasen 

Det vurderes, at der i anlægsfasen kan være en påvirkning af vand 

(overfladevand og grundvand) ved krydsning af vandløb.  

 

Vandområdeplan 2015-2021 

samt udkast til 

Vandområdeplan 2021-2027 

for Jylland Fyn (Miljøstyrelsen, 

2016, 2021) 
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Det skal vurderes om anlægsarbejdet/anlægsmetode kan indvirke negativt på 

vandløbenes vandkvalitet og miljømål. Der kan desuden være påvirkning af 

vand i de tilfælde, hvor der skal grundvandssænkes i anlægsfasen. Forhold, der 

skal behandles og vurderes på, er f.eks. påvirkning af våde naturområder, 

mulighed for okkerpåvirkning ved udledning af vandet, eller mulighed for 

påvirkning fra andre forurenende stoffer samt eventuelle afhjælpende 

foranstaltninger (iltning af vandet, udledning over beplantet areal mm). 

 

Øvrige påvirkninger af vandløb, som vurderes, indgår under punktet biologisk 

mangfoldighed, naturtyper og arter, herunder relationen til Natura 2000 området 

i Skjern Å. 

 

Det vurderes, om der kan være påvirkning af miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord 

ved etablering af en spildevandsledning på tværs af det målsatte vandområde 

ved fysisk påvirkning af fjordbunden og sedimentspredning. Punktet skal ses i 

sammenhæng med punktet biologisk mangfoldighed, naturtyper og arter, 

herunder relation til Natura 2000 området i Ringkøbing Fjord. 

 

Ovenstående forhold og evt. påvirkninger skal vurderes i miljørapporten. 

 

Driftsfasen 

Risikoen for ledningsbrud og hvordan dette håndteres skal beskrives i 

miljørapporten. 

 

Danmarks Miljøportal, 

herunder arealinformation og 

naturdata.dk 

 

Miljøbeskyttelsesloven 

Vandløbsloven 

 

 

 

Ændret 

spildevandsudledning 

til vandmiljøet 

 X Driftsfasen  

Når anlægsfasen er afsluttet, og centraliseringen af spildevandsrensningen på 

Tarm   

Renseanlæg er i drift, vil der jf. nedenstående tabel ske en øget udledning af 

vand, næringsstoffer og organisk stof fra Tarm Renseanlæg til Ringkøbing Fjord, 

men ophør af udledninger fra de nedlagte renseanlæg. Statusudledningen i 

tabellen er baseret på et gennemsnit for perioden 2016-2020, der 

sammenholdes med den forventede fremtidige årlige udledning med 

gennemsnitlige rensegrader.  

  

Vandområdeplan 2015-2021 

samt udkast til 

Vandområdeplan 2021-2027  

for Jylland Fyn (Miljøstyrelsen, 

2016, 2021) 

 

Danmarks Miljøportal, 

herunder arealinformation og 

naturdata.dk 

 

MiljøGIS 

 

Spildevandsdata fra PULS. 

 

Miljøbeskyttelsesloven. 

 

Vandløbsloven. 

 

Bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer for 

vandområdedistrikter. 
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Det skal vurderes, om der vil ske en væsentlig miljøpåvirkning ved at nedlægge 

udledningspunkter fra eksisterende renseanlæg og øge udledningen til Skjern Å 

og den sydlige del af Ringkøbing Fjord fra Tarm Renseanlæg. 

 

Beregninger viser, at der samlet set ikke sker en mertilførsel af kvælstof, fosfor 

og organisk stof til Ringkøbing Fjord som følge af projektet. Beregningerne og 

konklusionerne vil dog indgå i miljørapporten, da emnet også er centralt i forhold 

til beskyttelsen af Natura 2000 områderne. 

 

Betydningen for vandmiljøet af færre overløb af spildevand som følge af 

projektet skal ligeledes vurderes. Endvidere vurderes risikoen og håndteringen 

af eventuelle overløb ved pumpestationerne ved f.eks. ekstreme 

regnvandshændelser. 

 

I vurderingen skal der tages højde for, at der jf. Vandområdeplanen og 

tilhørende bekendtgørelser ikke må ske forringelser af tilstanden i de målsatte 

vandområder som følge af projektet. Det vurderes, om der er behov for særlige 

krav eller afværgeforanstaltninger for at forebygge en eventuel forringelse i 

Skjern Å eller Ringkøbing Fjord.   

 

Jordarealer og jordbund 

Udvidelse af Tarm 

Renseanlæg 

X  Tarm Renseanlæg ligger ikke på arealer med kortlagt forurening. Jordhåndtering foregår efter 

en jordhåndteringsplan 
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Nedrivning af 

renseanlæg og 

etablering af 

pumpestationer og 

sparebassiner 

 X Anlægsfasen 

Det vurderes, om der er V1, V2 eller om områdeklassificerede arealer på de 

renseanlæg, som senere nedlægges.  

 

Driftsfasen 

Ingen påvirkninger i driftsfasen. 

Regionens kortlægninger i 

henhold til  

jordforureningsloven  

samt Ringkøbing-Skjern 

Kommunes regulativ for  

jordstyring  

Danmarks arealinformation. 

Nye 

spildevandsledninger 

 X Anlægsfasen  

Ved Ringkøbing og tæt ved Lem berører spildevandsledningen V2 og V1 

kortlagte områder. Det skal vurderes, hvordan jordforureningerne overordnet 

håndteres i projektet. Det skal vurderes om forholdene/håndteringen kan give 

væsentlig påvirkning på grundvand, overfladevand, menneskers sundhed m.v.   

 

Jordflytninger fra de kortlagte arealer skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern 

Kommune, der vil anvise jordflytningen til godkendt jordmodtager. De nærmere 

forhold og bestemmelser fastlægges på baggrund af detailprojekteringen og de 

faktiske forhold på lokaliteterne.  

 

Driftsfasen 

I drift vurderes linjeføringen ikke at kunne påvirke jordarealer eller jordbund 

væsentligt.  

  

Regionens kortlægninger i 

henhold til  

jordforureningsloven  

samt Ringkøbing-Skjern 

Kommunes regulativ for  

jordstyring  

 

Danmarks arealinformation. 

Ændret 

spildevandsudledning 

til vandmiljøet 

X  Ikke relevant  

Klimapåvirkning og -tilpasning 

Udvidelse af Tarm 

Renseanlæg 

 X Anlægsfasen 

Ikke relevant, da der er tale om en meget lille og midlertidig klimapåvirkning fra 

entreprenørmaskiner. 

 

Driftsfasen  

Der forventes en ændring i strømforbruget og udledning af klimagasser. 
Projektet og det udbyggede renseanlægs indvirkning/påvirkning på klimaet skal 

vurderes i miljørapporten. Vil der f.eks. ske større udledning af drivhusgasser 

(såsom lattergas) fra det udbyggede renseanlæg? Beskrivelse af eventuelle 

afværge- og overvågningsforanstaltninger med henblik på at forebygge eller 

neutralisere de eventuelle skadelige virkninger på klimaet  

 

Både det eksisterende Tarm Renseanlæg og udvidelse af Tarm Renseanlæg er 

beliggende indenfor områder, der kan blive oversvømmet. 

 

Jf. KAMP Miljøstyrelsens værktøj for klimatilpasning, så vil der ved en forhøjet 

vandstand i Skjern Å svarende til en 20 årshændelse eller større, være risiko for 

opstuvning af vand på den nye del af anlægget (matrikel nr. 141, 142 og 174a) 

beliggende nord for den eksisterende del af Tarm Renseanlæg. 

Beregninger af strømforbrug 

og nyeste viden og erfaringer 

med renseprocessers 

indvirkning på udledning af 

lattergas.  
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Hvad angår matrikel 174a, som i dag er en grøft/drænkanal, så vil den 

forventeligt blive fyldt op ifm. projektet. 

 

Hele den nybyggede del af anlægget vil blive omkranset af en jordvold mod 

nord, vest og øst. Volden vil reducere risikoen for oversvømmelser. Voldens 

topkote vil være ca. 1 meter over øvrigt terræn.  

 

Matrikel 141, 142 og 174a har alle en høj grundvandsstand i løbet af vinteren 

med såkaldt terrænnært grundvand (<0,5 m under terræn). 

Området for udvidelse af renseanlægget er i dag omfattet af et pumpelag, 

hvorfor den lokale grundvandsstand reguleres ved hjælp af lagets pumper, 

hvorfor der ikke forekommer vand på terræn, selv grundvandsspejlet står højt. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har på baggrund af de historiske 

nedbørsmængder og oversvømmelser i vinteren 2019-2020 foretaget 

kortlægning af udbredelsen af oversvømmelser langs den nedre del af Skjern Å. 

Satellitbilleder fra d. 21. februar, hvor oversvømmelserne nåede sit maksimum, 

viser, at der ikke blev registreret oversvømmelser ved Tarm Renseanlæg eller 

omkringliggende matrikler i denne ekstremsituation. 

Reference: https://www.rksk.dk/Edoc/Dagsordenspublicering/Teknik-

%20og%20Milj%C3%B8udvalget/2020-10-

20%2013.00/Dagsorden/Referat/Hjemmeside/2020-10-

20%2018.54.54/Attachments/2877983-4249979-1.pdf 

 

Derudover vil der i forbindelse med etableringen af anlægget sandsynligvis blive 

foretaget lokal terrænregulering, f.eks. ved tanke og bygværker, idet 

niveauforskellen mellem eksisterende og nye tanke og bygværker af hensyn til 

anlæggets drift helst ikke må være alt for stor. Dvs. disse anlægsdele vil blive 

anlagt højere end den nuværende terrænkote, hvilket mindsker risikoen for at 

driften forstyrres som følge af høj vandstand i Skjern Å. Matriklen som helhed 

forventes ikke terrænreguleret. 

 

Risikoen for oversvømmelser af Tarm Renseanlæg skal vurderes.  

Nedrivning af 

renseanlæg og 

etablering af 

pumpestationer og 

sparebassiner 

X  Anlægsfasen 

Ikke relevant, da der er tale om en meget lille og midlertidig klimapåvirkning fra 

entreprenørmaskiner. 

 

Driftsfasen 

Ikke relevant. Det vurderes at der ikke er risiko for oversvømmelser fra de 

lukkede anlæg. 

 

 

Nye 

spildevandsledninger 

 X Anlægsfasen 

Ikke relevant, da der er tale om en meget lille og midlertidig klimapåvirkning fra 

entreprenørmaskiner. 

 

Driftsfasen 

Tilgængelige 

oversvømmelseskort for 

området i klimascenarie 2050 

og 2100 
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Det vurderes, om spildevandsledningerne placeres i områder, der kan forventes 

oversvømmet som følge af klimaændringer. 

 

Ændret 

spildevandsudledning 

til vandmiljøet 

X  Ikke relevant, da spildevandets andel i Skjern Å er under 1 % af vandføringen.  

Landskab, fredninger, kulturarv og arkæologi 

Udvidelse af Tarm 

Renseanlæg 

 X Udvidelsen af Tarm Renseanlæg ligger indenfor et område udpeget som et 

større sammenhængende landskab og indenfor landskabskarakterområde 13 

Skjern Enge Landbrugsslette. Anlægget skal tilpasses i landskabet, så det ikke 

udgør en væsentlig barriere for oplevelsen af det sammenhængende landskab 

og den visuelle oplevelse af Skjern Å. 

 

Renseanlægget ligger indenfor å-beskyttelseslinje fra Tarm Bybæk. Der 

henvises derfor til Biologisk mangfoldighed, fauna og flora hvor å-

beskyttelseslinjen er beskrevet.  

 

Der er Ingen fredninger, kulturarv eller arkæologiske fund ved eller i nærheden 

af Tarm Renseanlæg.  

 

Lokalplanen fastsætter grænser for højden af bygningerne og 

arealdisponeringen.  

 

Bestemmelser i ny lokalplan 

for Tarm Renseanlæg.  

Nedrivning af 

renseanlæg og 

etablering af 

pumpestationer og 

sparebassiner 

 X I forbindelse med etableringen af regnvandsbassiner og pumpestationer ved 

Holstebrovej og nordøst for Skjern skal der tages der højde for udformningen, så 

de naturligt og visuelt indpasses i landskabet og de omkringliggende 

omgivelserne. 

 

Placering i forhold til indsyn og 

rekreativ udnyttelse ved 

Holstebrovej i Ringkøbing 

Nye 

spildevandsledninger 

 X Etablering af spildevandsledninger vurderes ikke at påvirke det landskabelige 

udsyn, da terrænet efter nedgravning straks etableres til det oprindelige 

udseende. Det undersøges og vurderes, om spildevandsledningerne vil berøre 

fredede fortidsminder, fredede områder, strandbeskyttelseslinjen, 

kirkebeskyttelseslinjer eller beskyttede sten- og jorddiger.  

Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet findes spor af fortidsminder, skal 

arbejdet standses jf. museumslovens regler, §§ 25 til 27. 

 

Danmarks arealinformation, 

kommuneplan. 

 

Museumsloven. 

 

kytbeskyttelsesloven 

Ændret 

spildevandsudledning 

til vandmiljøet 

X  Ikke relevant, da den ændrede spildevandsudledning kun omfatter et nyt 

udløbsrør ved Skjern Å, der vil være meget lidt synligt og ikke påvirker den 

landskabelige oplevelse af Skjern Å, der indgår i en udpegning af et større 

sammenhængende landskab. 

 

Kumulative effekter 

  X Vurdering af eventuelle kumulative effekter, herunder sammenhæng med 

spildevandslednings-projektet mellem Søndervig og Hvide Sande. 

Indgår under relevante 

miljøtemaer. 
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5.2 Planer og målsætninger, der vil indgå i miljøvurderingen 
Som led i miljøvurderingen vil det blive vurderet om planlægningen kan være i strid med andre 
statslige planer, strategier og handlingsplaner. Følgende planer og programmer vurderes at 
indeholde målsætninger og retningslinjer, som er relevante for bedømmelsen af miljøpåvirkninger. 
 

• Kommuneplan 2021-2033 
• Spildevandsplan 2019-2027 med tillæg 
• Klimatilpasningsplan 2017-2029 
• Energipolitik 2019 
• Landskabsanalysen 
• Natura 2000 planer 2016-2021 
• Udkast til Natura 2000 planer 2022-2026 
• Vandområdeplan 2015-2021 for Jylland/Fyn 
• Udkast til Vandområdeplan 2021-2027. 

 
5.3 Valg af alternativer og referencescenarie 

Ifølge miljøvurderingslovens bilag 4 pkt. h og bilag 7, pkt. 2, skal miljørapporten omfatte en kort 
skitsering af grunden til at vælge det/de alternativer, der har været behandlet samt en beskrivelse 
af rimelige alternativer, som bygherren har undersøgt og som er relevante for det fremlagte 
projekt og det særlige karakteristika, og angivelse af hovedårsagerne til det trufne valg, herunder 
en sammenligning af miljøpåvirkningerne.  
 
Endvidere skal det obligatoriske referencescenarie beskrives (tidligere benævnt 0-alternativet). 
Referencescenariet er ikke nødvendigvis en fastholdelse af status quo, men en fremskrivning af 
den udvikling, der må forventes uden realisering af projektet. Dette betyder i praksis, at allerede 
planlagte, tilladte eller igangsatte aktiviteter i området må forudsættes videreført i 
referencescenariet.  
 

5.4 Høring vedrørende input til miljøvurderingen 
Forud for afgrænsningen af miljøvurderingen og miljøkonsekvensvurderingens indhold, skal 
Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet gennemføre en høring af offentligheden og 
berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, punkt 2 og § 35, stk. 1, punkt 2.  
 
Høringsperioden er forløbet i perioden fra 31. oktober til 28. november 2022   
 
Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet har hørt følgende myndigheder i forbindelse 
med afgrænsningen af miljøvurderingen og miljøkonsekvensvurderingens indhold:   

• X 
• X 
• X 

 
Der er indkommet høringssvar fra X og Y.  
 
På baggrund af høringssvar fra X er det i afgrænsningen af miljørapportens indhold præciseret, at 
der i miljøvurderingen af planlægningen beskrives… 
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På baggrund af høringssvar fra X er det i afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold 
præciseret, at der i miljøvurderingen af projektet beskrives… 
 

5.5 Høring vedrørende input til planlægningen 
Idet det er nødvendigt at udarbejde tillæg til kommuneplanen, er ligeledes gennemført høring af 
offentligheden jf. planlovens § 23c, i perioden fra 31. oktober til 28. november 2022   
 
Der er indkommet X besvarelser med forslag og idéer til projektet, fra z 
 
Sideløbende hermed, har Ringkøbing-Skjern Kommune gennemført en høring af offentligheden 
og berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, punkt 2. Se afsnit 3.1.  
 
På baggrund af de indkomne bemærkninger er følgende miljøtemaer vurderet nærmere i 
afgrænsningsrapporten:   

• X 
• X 

 


