Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016 - 2021
Kloakering af Hanstholm Havn.
April 2019
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1. Indledning
Vedtaget ændringer i Thisted Kommunes spildevandsplan 2016-2021, tillæg nr. 4,
omfatter fastsættelse af kloakeringsform for udvidelse af Hanstholm Havn og de
omkringliggende arealer tilhørende Hanstholm Havn og Hanstholm Renseanlæg.
Ændringer i tillægget sikrer at der er overensstemmelse mellem spildevandsplanen og den
ny lokalplan 3-007 for Hanstholm Havn.

2. Lovgrundlag
Tillægget er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 (LBK nr. 1121 af
03/09/2018) og Spildevandsbekendtgørelsens § 5 (BEK nr. 1469 af 12/12/2017), hvoraf
det bl.a. fremgår, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en spildevandsplan, samt
ajourføre denne, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen.
Med tillægget skabes det formelle juridiske grundlag for:
-

at status ændres til et privat separatkloakeret opland.

-

at ejendomme indenfor oplandet skal separatkloakere deres interne kloaksystem,

-

at ændre udledningstilladelsen for de berørte regnvandsbetingede udledninger.
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3. Tillæg nr. 4
3.1 Området
Ændringer ifølge tillægget betyder, at det nye havneareal får oplands nummer H421C,
oplandene H421A, H423A, H423B, H423D udvides, så de tilpasses de faktiske matrikulære
forhold og kloakopland H423E, toiletbygning til surfere, tilføjes planen. Samtlige oplande
bliver udlagt til privat separatkloakering.
Status på følgende kloakoplande H423, Hanstholm Renseanlæg og kloakopland H421B,
der tilhører Hanstholm Havn ændres til spildevandskloakerede oplande.
Følgende matrikler er omfattet af tillægget:
Det nye havneareal har ingen matrikelnummer på nuværende tidspunkt.
39 ek og 39 en Hansted By, Hansted, opland H432A.
Del af 39 el Hansted By, Hansted, opland H421B.
39 di Hansted By, Hansted, opland 423.
De aktuelle kloakoplande er omfattet af Kommuneplan 2017-2029, kommuneplan
rammeområde 3.E.33 og 3.E 38 og er udlagt til erhvervsområde nærmere bestemt
havneerhverv. De berørte områder bliver omfattet af den kommende lokalplan nr. 3-007.

3.2 Spildevandsafledning fra området
Alt processpildevand fra erhverv skal have tilslutningstilladelse inden spildevandet
tilsluttes Hanstholm Havns og Thisted Vands spildevandsledning. Har en virksomhed kun
sanitært spildevand, kræver det ingen tilslutningstilladelse.

3.3 Regnvandsafledning fra området
I spildevandskloakerede oplande nedsives regnvand i videst muligt omfang inden for egen
grund. I privat separatkloakerede oplande vil regnvand fra bygninger m.v. blive ledt til
havnens anlæg. Regnvand fra parkeringsarealer og oplagspladser kan reguleres af anden
lovgivning.

4. Økonomi
Udgifter til etablering og drift af kloaksystemet indenfor egen grund afholdes af
Hanstholm Havn. I takt med udvidelse af Havnen vil der ske en øget spildevandsbelastning
fra Hanstholm Havns arealer, og det må forventes, at der kræves investeringer i anlæg på
Hanstholm renseanlæg for at kunne klare belastningen.

5. Tidsplan for udstykning
2019
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6. Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober
2018) skal der ikke gennemføres miljøvurdering, hvis planen (eller ændringer heri)
fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan eller alene omfatter mindre
ændringer i planen, der ikke vurderes at få væsentlig påvirkning på miljøet.
Der er foretaget screening af spildevandsplantillægget. I screeningen er det vurderet,
hvorvidt tillægget har væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at
miljøpåvirkningen fra dette spildevandsplantillægget ikke er væsentlig.

7. Godkendelsesprocedure
Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016-2021 blev forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
d. 14. januar 2019.
I henhold til kapitel 4 i Spildevandsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsens forslag til
spildevandsplan offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8
uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag overfor
kommunalbestyrelsen.
Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016 – 2021 blev forelagt og endelig vedtaget i Klima-,
Miljø- og Teknikudvalget d. 8. april 2019.
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af
en spildevandsplan, herunder tillæg til denne, ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
Kommunalbestyrelsens beslutning kan dog indbringes for en domstol jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder, efter at
beslutningen er offentliggjort.
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Bilag 1 Situationsplan med havneudvidelsen
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Bilag 2 Delområder i h.t. lokalplan
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Bilag 3 Kloakplaner med signaturforklaring
Eksisterende kloakplan nr 1 1:1000
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Eksisterende kloakplan nr. 2 1:10000
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Udvidelse af havnen: revideret spildevandsplan ej målsat
Bilag 3.1
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Signaturforklaring
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