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Dette tillæg til Guldborgsund Kommunes spildevandsplan 2014-2020 skal danne
grundlag for nedlæggelsen af Gedesby Renseanlæg og opførsel af et nyt
renseanlæg i Gedser.
Tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med
Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen, der angiver de formelle
krav til en spildevandsplan.
Tillægget til spildevandsplanen vedrører gennemførelsen af Guldborgsund
Forsynings strukturplan for renseanlæg i Guldborgsund Kommune.
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1 INDLEDNING
1.1 FORMÅL
Formålet med Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2020 for Guldborgsund
Kommune er at skabe plangrundlag for:
nedlæggelse af Gedesby Renseanlæg, som afskæres til Gedser, hvor der
bygges et nyt renseanlæg nær ved det nuværende renseanlæg,
herunder etablering af trykledning fra Gedesby til Gedser Renseanlæg,
samt
etablering af ny trykledning fra Gedser Havn til Gedser Renseanlæg

1.2 BAGGRUND
Renseanlæggene i Gedesby og Gedser er udslidte og skal fornyes.
Som led i centraliseringen af renseanlægsstrukturen ønskes spildevandet fra
oplandene samlet til ét renseanlæg.
Gedesby Renseanlæg udleder til kvl. 84 Sydkanalen. Gedser Renseanlæg udleder
til Østersøen via kvl. 78 Pumpekanalen (tidl. kvl. 1 i Sydfalster Kommune).

1.3 SPILDEVANDSPLANENS VEDTAGELSE OG GYLDIGHED
Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2020 er udarbejdet efter udkast
udarbejdet af Guldborgsund Forsyning med bistand fra EnviDan A/S.
Behandling og godkendelse af Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2020 er sket i
overensstemmelse med bestemmelserne i Spildevandsbekendtgørelsen1. Datoer
for den politiske behandling og offentlige høring fremgår af side 2.
Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2020 supplerer Guldborgsund Kommunes
spildevandsplan 2014-2020. Spildevandsplan 2014-2020 ændres i det omfang, det
er beskrevet i dette tillæg.

1.4 MILJØVURDERING AF SPILDEVANDSPLANEN
Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2020 er ikke screenet med henblik på
miljøvurdering, idet planen er miljøvurderet. Miljøvurderingen kan ses i bilag 3.

1

BEK nr 1469 af 12 december 2017
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2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG (SAMMENHÆNG MED ANDEN
PLANLÆGNING)
2.1 LOVGRUNDLAG
Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til reglerne i Miljøbeskyttelsesloven2 og
Spildevandsbekendtgørelsen3.

2.2 VANDOMRÅDEPLAN 2015-2021
Der er medfør af Vandområdeplan 2015-2021 ikke fastlagt indsatser for
renseanlæg eller regnbetingede udledninger i det berørte opland.
Der er fastsat indsatskrav for spildevandsrensning i det åbne land. Tillæg nr. 4 til
spildevandsplan 2014-2020 udlægger ikke ejendomme i det åbne land til
kloakering.

2.3 KOMMUNEPLAN
Kommuneplan 2017 – 2029 er vedtaget af byrådet i juni 2017.
Kommuneplan

Kommuneplanen fastlægger udlæg af nye bolig- og erhvervsområder, og dermed
områder der skal kloakeres.
Vest for Gedesby har Guldborgsund Kommune fået tilladelse til at udlægge et nyt
sommerhusområde med plads til 170 sommerhuse. Sommerhusområdet er ikke
medtaget i kommuneplanen, idet Guldborgsund Kommune ønsker at ophæve
udpegningen ved Gedesby, for i stedet at udpege to nye områder ved Marielyst.
Da området ikke er udlagt i kommuneplanen, er det ikke medtaget som planlagt
kloakopland. Belastningen er heller ikke medtaget ved dimensioneringen af det
nye renseanlæg i Gedser.
Klimatilpasningsplan

Der er ingen fælleskloakerede kloakområder i oplandene til de to renseanlæg. Der
er derfor ikke taget stilling til separatkloakering af fælleskloakerede områder.
Skelby og Gedesby er separatkloakeret, men ikke udpeget som indsatsområde i
klimatilpasningsplanen.

3 VANDMILJØETS KVALITET OG MÅLSÆTNING
Gedesby Renseanlæg udleder til kvl. 84 Sydkanalen (tidl. avl 1F) omkring
vandløbsstation 2318. Herfra ledes vandet gennem Marrebæk Kanal til
Guldborgsund omkring Bredningen.
Ved udledningspunktet er Sydkanalen ikke målsat i Vandområdeplan 2015-2021,
(se Figur 1). Længere nedstrøms er Sydkanalen og Marrebæk Kanal målsat til
godt økologisk potentiale. I Vandområdeplanerne er tilstanden angivet til dårligt
økologisk potentiale. Den dårlige tilstand skyldes primært tilstanden mht.
makrofytter.
Ved udløbet fra Marrebæk Kanal til Guldborgsund har Guldborgsund ringe
økologisk tilstand. Kystvandet er målsat til god økologisk tilstand.
2
3

LBK nr 966 af 23 juni 2017
BEK nr 1469 af 12 december 2017
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Gedser Renseanlæg udleder til Østersøen via kvl. 78 Pumpekanalen (tidl. kvl. 1 i
Sydfalster Kommune), der er Danmarks sydligste, offentlige vandløb. Kvl. 78
Pumpekanalen er ikke målsat. Østersøen er målsat til god økologisk tilstand og
kystvandområdet ved udløbet fra kvl. 78 Pumpekanalen opfylder målsætningen.

Figur 1: Samlet økologisk tilstand for vandløb og kystvande4.
Badevand5
Der er ingen badevandsstationer i den sydlige del af Guldborgsund. Der er
badevandsstationer ved Skelby Strand, Gedser Nord, samt Gedser Syd. Ved alle
badevandsstationer var badevandskvaliteten i 2015 udmærket.

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
Oplysningerne er hentet fra Guldborgsund Kommunes hjemmeside om badevand
(https://www.guldborgsund.dk/da/Borger/MILJOE_ENERGI_AFFALD/Badevand.aspx). På
hjemmesiden er der taget udgangspunkt i 2015.
4
5
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4 STATUS OG PLAN
4.1 KLOAKEREDE OMRÅDER
Status

Hovedoplandet Gedesby består af oplandene Gedesby, Gedesby
Sommerhusområde, samt Skelby. Gedesby og Skelby er fuldt separatkloakerede,
mens Gedesby Sommerhusområde er spildevandskloakeret. Spildevandet fra
hovedopland Gedesby renses på Gedesby Renseanlæg.
Hovedoplandet Gedser består af oplandet Gedser, som er spildevandskloakeret.
Spildevandet fra hovedopland Gedser renses på Gedser Renseanlæg.
Status på belastningen jf. Spildevandsplan 2014 – 2020 er vist i Tabel 1.
Tabel 1: Eksisterende belastning fra oplandene til Gedesby og Gedser renseanlæg jf.
Spildevandsplan 2014 – 2020. 6

Opland

Delopland

Kloaksystem

Bolig
[PE]

Erhverv
[PE]

Total
[PE]

Gedesby
Gedesby

GEB01
GES01

Separat
Spildevand

215
2507

25
15

240
2.522

Gedesby
SKE01
Gedesby total

Separat

172
2.894

10
50

182
2.944

Gedser
GED01
Gedser total

Spildevand

1.312
1.312

255
255

1.567
1.567

I planperioden for Spildevandsplan 2014 – 2020 er der til Gedser Renseanlæg
tilsluttet spildevand fra Scandlines’ hybridfærger. Spildevandet tilledes over korte
perioder mens færgerne er i havn.
Plan

Spildevandet fra hovedopland Gedesby planlægges renset på Gedser Renseanlæg.
De planlagte forhold jf. Spildevandsplan 2014 – 2020 er vist i Tabel 2.
Tabel 2: Planlagt belastning fra hovedoplandene Gedesby og Gedser jf. Spildevandsplan
2014 – 2020.

Opland

Delopland

Kloaksystem

Gedesby

GEB01

Gedesby
Gedesby

GES01
SKE01

Gedesby total
Gedser
GED01
Gedser total

Separat

Bolig
[PE]
215

Erhverv
[PE]
25

Total
[PE]
240

Spildevand
Separat

2510
175

15
10

2.525
185

Spildevand

2.900
1.315

50
255

2.950
1.570

1.315

255

1.570

Den totalt planlagte belastning fra de to hovedoplande er dermed 4.520 PE.
Der pågår i 2018 en målekampagne med henblik på bl.a. at få et bedre kendskab
til belastningen fra Scandlines. De målte sæsonvariationerne vurderes nærmere i
udledningstilladelsen til nyt Gedser Renseanlæg.
I Dynamisk spildevandsplan er deloplande i Gedesby opsplittet for at få et mere retvisende
billede ang. udløb fra regnvandskloak.
6
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Den årlige stofbelastning af recipienten, som vurderet i miljørapporten, fastholdes.
Indtil resultaterne er kendt, er der ikke grundlag for at ændre i angivelsen af
belastningerne fra de enkelte deloplande.
Der er i dette tillæg ikke planlagt tilslutning af ejendomme langs den afskærende
trykledning (se afsnit 4.4 Transportanlæg). Ønsker en ejendom langs ledningen
tilslutning på frivillig basis, kan dette ske, når Guldborgsund Forsyning finder det
økonomisk forsvarligt.
Der vil i kommende revision af spildevandsplan 2014 – 2020, blive taget stilling til
evt. kloakering af ejendomme langs tracé af trykledning mellem Gedesby og
Gedser. Der vil som udgangspunkt ikke blive meddelt tilladelse til decentrale
renseløsninger ved de berørte ejendomme frem til revision af spildevandsplan.

4.2 RENSEANLÆG
Status

Gedser Renseanlæg er et MBK-anlæg dimensioneret til 4.500 PE. Tilløbet varierer
en del, bl.a. på grund af tilledning fra Scandlines’ hybridfærger, hvor spildevand
tilledes over en kort periode mens færgen er i havn. En del af denne udfordring
kan klares med en udligningstank til spildevandet fra Scandlines. Men anlægget er
stadig udfordret, både ift. rensekapacitet og efterklaringskapacitet. Derudover er
anlægget meget slidt og mange bygværker og komponenter står over for en
udskiftning.
Gedesby Renseanlæg er et MBNDK-anlæg dimensioneret til 4.000 PE. Anlægget er
slidt og klar til udskiftning.
Kravene til rensning er steget siden etableringen af både Gedesby og Gedser
Renseanlæg. Den reelle kapacitet er formentlig mindre.
Data om de eksisterende renseanlæg er opsummeret i Tabel 3.
Tabel 3: Eksisterende forhold for anlæggene i Gedesby og Gedser jf. Spildevandsplan 2014.

Gedesby

Gedser

Type
Dimensioneret kapacitet

MBNDK
4.000 PE

MBK
4.500 PE

Recipient

Kvl. 84 Sydkanalen som
pumpes til Marrebæk
Kanal, der løber ud i
Guldborgsund

Kvl. 78 Pumpekanalen
som løber ud i Østersøen

Overskudsslam (bioslam) fra begge anlæg afvandes i mobil dekanter. Restprodukt
køres til Gerrige hvor det sammenkomposteres.
Udløbsmængder
De aktuelle udløbsmængder er beregnet for årene 2014 - 2017 (dvs. 4 år).
Beregningerne er baseret på 12 årlige udløbsanalyser, samt det årlige udløbsflow
(365 døgnværdier) for både Gedser og Gedesby. Udløbsmængderne og
stofbelastningen er vist i Tabel 4.
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Tabel 4: Udløbsmængder fra renseanlæggende i Gedesby og Gedser for årene 2014 – 2017.
Stofbelastningerne er et vægtet gennemsnit.

Parameter

Enhed

Vandmængde
Vandmængde

m³/år
m³/d

BOD
Total-N
Total-P

Gedesby

Gedser

Total

103.406
283

254.424
697

357.830
980

kg/år
kg/år

277
423

729
1.349

1.006
1.772

kg/år

113

227

340

Plan

Både Gedser Renseanlæg og Gedesby Renseanlæg har behov for store
investeringer. Guldborgsund Forsyning vurderer, at det samlet set er mest
optimalt at nedlægge anlæggene og opføre et nyt renseanlæg, der behandler
spildevandet fra de pågældende oplande.
Gedesby Renseanlæg planlægges nedlagt i 2021.
Indløb til og udløb fra Gedesby er underlagt sæsonvariationen i belastningen.
Belastningen er størst i sommerperioden. Guldborgsund Kommune vurderer at det
ikke vil påvirke vandløbet negativt at fjerne vand fra renseanlægget.
Problemstillingen er uddybet i miljøvurderingen.
Det nye Gedser Renseanlæg planlægges ændret til MBNDK med en dimensioneret
kapacitet på 5.000 PE.
Det vurderes at en godkendt kapacitet på 5.000 PE for det nye Gedser
Renseanlæg er tilsvarende det planlagte behov, som vist i Tabel 2 hvor samlet
forventede kapacitet udgør 4.520 PE.
Planen er opsummeret i Tabel 5:
Tabel 5: Planlagte forhold for renseanlæggene i Gedesby og Gedser.

Gedesby
Nedlægges i 2021

Gedser
Etablering af nyt anlæg i
2020

Type
Dimensioneret kapacitet

-

MBNDK
5.000 PE

Godkendt kapacitet
Recipient

-

5.000 PE
Samme som eksisterende
renseanlæg.

Der er ikke planlagt en øget belastning af recipienten i forhold til de aktuelle
forhold.
Der pågår i 2018 en målekampagne på indløbene med henblik på at fastlægge den
optimale dimensionering af anlægget.
Den pågående målekampagne kan på nuværende tidspunkt bidrage med en
kvalificeret dimensionering på en kapacitet på 6.000 PE om sommerhalvåret og
4.000 PE om vinterhalvåret. Sæsonvariationen skyldes sommerhusområdet ved
Gedesby og tilledninger fra Scandlines færger.
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Sæsonvariationerne uddybes og vurderes i forbindelse med ansøgning og
meddelelse af udledninstilladelse. Samtidig er de biologiske processer i
renseanlægget mest effektive i sommerperioden pga. høje temperaturer. Den
beskrevene sæsonvariation vurderes derfor ikke at have betydning for
miljørapporten idet den årlige gennemsnitlige belastning til renseanlægget
fastholdes på 5000 PE.
Der er ikke jævnfør dette tillæg til spildevandsplanen planlagt ændringer i
slamhåndteringen.

4.3 REGNBETINGEDE UDLØB
Der planlægges ingen ændringer i regnbetingede udløb ifm. projektet.
I forbindelse med nedlæggelsen af Gedesby Renseanlæg etableres en
pumpestation med et nødoverløb. Nødoverløbet træder i funktion i force majeure
situationer.

4.4 TRANSPORTANLÆG
I forbindelse med nedlæggelsen af Gedesby Renseanlæg etableres en
pumpestation på samme matrikel som det eksisterende renseanlæg. Matriklen er
ejet af Guldborgsund Forsyning.
Der etableres en trykledning fra den nye pumpestation i Gedesby til det nye
Gedser Renseanlæg. Trykledningens planlagte placering er vist på bilag 2A.
Der etableres endvidere en trykledning fra Gedser Havn til Gedser Renseanlæg.
Trykledningens planlagte placering er vist på bilag 2B. Trykledningen skal
transportere spildevand fra Scandlines til renseanlægget. Trykledningens planlagte
placering er vist på bilag 2B.
I forbindelse med detailprojekteringen kan trykledningernes forløb justeres.
Trykledningerne søges i videst muligt omfang placeret i veje, langs veje i
vejrabatter, eller om nødvendigt i landbrugsjord parallelt med veje.

5 BERØRTE EJENDOMME
5.1 NYT RENSEANLÆG I GEDSER
Det nye Gedser Renseanlæg planlægges placeret i forbindelse med det nuværende
renseanlæg. Det nye Gedser Renseanlæg planlægges placeret på matr. nr. 1a,
Gedesskov Huse, Gedesby. Den planlagte placering er vist på bilag 1. Placeringen
kan justeres, hvis dette kræves for at opnå dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, for at opnå landzonetilladelse, eller efter aftale med lodsejeren.
Arealet, hvor det nye Gedser Renseanlæg placeres, afstås til Guldborgsund
Forsynings ejerskab. Afståelsen sker ved frivillig aftale på ekspropriationslignende
vilkår, eller om nødvendigt ved ekspropriation.

5.2 TRANSPORTANLÆG
Pumpestation

I forbindelse med nedlæggelsen af Gedesby Renseanlæg etableres en
pumpestation på samme matrikel som det eksisterende renseanlæg. Matriklen er
ejet af Guldborgsund Forsyning.
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Trykledning

Der etableres en trykledning fra den nye pumpestation i Gedesby til det nye
Gedser Renseanlæg. Trykledningens planlagte placering er vist på bilag 2A.
Der etableres endvidere en trykledning fra Gedser Havn til Gedser Renseanlæg.
Trykledningens planlagte placering er vist på bilag 2B.
I forbindelse med detailprojekteringen kan trykledningernes forløb justeres.
Trykledningerne søges i videst muligt omfang placeret i vejareal eller i
landbrugsjord parallelt med veje.
På matrikler, hvor der etableres ledninger, vil der blive pålagt servitut, der sikrer
Guldborgsund Forsyning adgang til ledningsanlæg, samt at ejeren skal tåle
ulemper ifm. etablering, samt eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder
i et deklarationsbælte på hver side af ledningen. Servitutten vil indeholde
bestemmelser i lighed med teksten i Tabel 6:
Tabel 6: Eksempel på servitut

Følgende er gældende ved deklarering af kloakanlæg beliggende på privat
ejendom.
1.

Deklarationsbælte
Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2 meter på hver
sin side af ledningsanlægget målt fra midte af ledning. Det er ikke tilladt –
uden forudgående tilladelse fra ledningsejeren - at opføre bygninger eller
bygningslignende konstruktioner, eller foretage beplantning med træer eller
beplantning med buske med dybgående rødder, samt hegn eller i øvrigt
iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for
adgangen til anlægget, eller til skade herfor.

2.

Adgang til ledningsanlæg
Ledningsanlægget skal henligge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de
berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at
forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang forsyningen
skønner det nødvendigt.

3.

Ulemper samt retablering m.v.
Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med
eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse
med vedligeholdelse- eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager
ledningsejeren retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel
forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i
mangel heraf, af taksationskommissionen.

Påtaleberettiget er Guldborgsund Forsyning.
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6 TID OG ØKONOMI
Det nye Gedser Renseanlæg planlægges opført i 2020.
Pumpestation og trykledninger planlægges etableret samme år.
Gedesby Renseanlæg planlægges lukket i 2021.
Projektet forventes af Guldborgsund Forsyning at andrage ca. 44 mio. kr.
Guldborgsund Kommune har ingen udgifter ifbm. Gennemførelsen af projektet.
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Ikke-teknisk resumé
Renseanlæggene i Gedesby og Gedser er nedslidte og har behov for fornyelse. Guldborgsund
Forsyning ønsker at nedlægge renseanlæggene og opføre et nyt i Gedser. Det nye renseanlæg
tænkes placeret i umiddelbar nærhed af det eksisterende. Projektet forudsætter, at der vedtages
et tillæg til spildevandsplanen.
Spildevandsplantillægget er screenet for væsentlige påvirkninger af miljøet, som påkrævet i
Miljøvurderingsloven. Screeningen viste, at der er behov for at se nærmere på konsekvenserne når
udledningen af renset spildevand ændres.
Disse forhold behandles i denne miljørapport.
Med de planlagte ændringer stopper udledningen af renset spildevand til Sydkanalen, mens
udledningen til Pumpekanalen og videre til Østersøen øges.
Når de små mængder organisk stof, kvælstof og fosfor i renset spildevand ikke længere udledes til
Sydkanalen bidrager det til en bedre miljøtilstand i Sydkanalen og Guldborgsund. Vandføringen i
Sydkanalen sænkes, men ikke så meget at det udgør et problem i tørre perioder.
Den øgede udledning til Pumpekanalen og videre til Østersøen vil ikke påvirke vandområdernes
tilstand, idet der er stor vandudskiftning i havet ud for Gedser.
Samlet set vurderes det, at spildevandsplantillægget beskriver tiltag, der ikke medfører en
forringelse af miljøet.
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1.

Indledning

For Guldborgsund Forsyning har EnviDan udarbejdet et udkast til Forslag til tillæg nr. 4 til
Spildevandsplan 2014-2020 for Guldborgsund Kommune.
I henhold til § 8 i Miljøvurderingsloven skal den ansvarlige myndighed gennemføre en vurdering af,
om en plan kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Guldborgsund Kommune har på forhånd afgjort, at Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 20142020 skal miljøvurderes.

1.1

Spildevandsplantillæggets indhold

Spildevandsplantillægget beskriver status og planlagte forhold for Guldborgsund Forsynings
spildevandsanlæg i hovedoplandene Gedesby og Gedser på Sydfalster.
Spildevandsplantillægget indeholder rammer for følgende tiltag, der danner grundlag for fremtidige
udlednings- og anlægstilladelser:
-

Nedlæggelse af Gedesby Renseanlæg (4.000 PE)
Nedlæggelse af Gedser Renseanlæg (4.500 PE)
Nyt Gedser Renseanlæg (5.000 PE) på samme lokation som det eksisterende Gedser
Renseanlæg.
Trykledning fra Gedesby til Gedser Renseanlæg
Trykledning fra Gedser Havn til Gedser Renseanlæg

Kortudsnittet (Figur 1) giver et overblik de planlagte anlæg i Forslag til tillæg nr. 4 til
Spildevandsplan 2014-2020:
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Figur 1: Skitse af det planlagte projekt.

De væsentligste årsager til de planlagte ændringer er:
-

-

1.2

De eksisterende renseanlæg i Gedser og Gedesby er udslidte og trænger til fornyelse.
Gedesby Renseanlæg udleder til Sydkanalen, som er en sårbar recipient.
Fremtidig udledning fra Gedser Renseanlæg til Pumpekanalen og direkte videre til
Østersøen medfører at alt renset spildevand udledes til en mere robust recipient med større
vandudskiftning.
Centralisering af de to renseanlæg til ét medfører en bedre driftsøkonomi for Guldborgsund
Forsyning.

Miljøvurderingens opbygning og detaljeringsniveau

Denne miljøvurdering behandler udelukkende de ændringer, der er planlagt i dette
spildevandsplantillæg. Det betyder, at planlagte forhold jf. Spildevandsplan 2014 – 2020 ikke er
omfattet af denne miljøvurdering.
For så vidt angår sammenligningens detaljeringsniveau, fremgår det af vejledningen til loven, at
niveauet bør afpasses efter planens detaljeringsniveau. Det giver således ingen mening at
gennemføre en meget detaljeret miljøvurdering med præcise beregninger af de forventede
påvirkninger, hvis planen eller programmet kun fastlægger meget overordnede eller grove
rammebetingelser for fremtidige projekter eller arealanvendelser.
Der er således et tæt samspil mellem planen eller programmets detaljeringsniveau og indholdet af
miljøvurderingen og dennes præcision.
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Yderligere gælder at relevante myndigheder skal godkende etableringen af det nye Gedser
Renseanlæg når projektet udføres. Der kan således forventes mere detaljerede vurderinger i
forbindelse med følgende myndighedsbehandling:
-

VVM-screening (og evt. en VVM-vurdering)
Dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen (Kystdirektoratet)
Landzonetilladelse
Udledningstilladelse

For anlæg under 150.000 personækvivalenter (PE) skal der dog kun udarbejdes en VVM-redegørelse,
hvis det på baggrund af en screening vurderes, at anlægget får en væsentlig indvirkning på det
omkringliggende miljø. Hvorvidt der skal udarbejdes VVM-redegørelse for nyt renseanlæg i Gedser,
kræver en beskrivelse af det konkrete projekt.
I afsnit 2 belyses ændringerne i udledningsmængderne for de respektive recipienter. Der foretages
her en beregning af udledningsmængder og udløbets placering vurderes i forhold til et 0-alternativ,
dvs. en situation hvor planforslaget ikke gennemføres.
Nedenstående tabel giver et overblik over de planlagte tiltag som bearbejdes i miljøvurderingen (jf.
scoping), og det tilsvarende 0-alternativ:

Tabel 1: Beskrivelse af scenarierne i miljøvurderingen

Tema

Spildevandsplan

0-alternativ

Renseanlægsstruktur –
belastning af vandmiljø

Udledning via nyt
Renseanlæg i Gedser til
Pumpekanalen med udløb
i Østersøen.

Udledning via eksisterende renseanlæg i Gedsesby (til
Sydkanalen med udløb til Marrebæk Kanal og
Guldborgsund) og i Gedser (til Pumpekanalen med
udløb i Østersøen)

2.

Renseanlægsstruktur

Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014 – 2020 fastlægger den fremtidige spildevandsstruktur
på den sydlige del af Sydfalster.
Det nye Gedser Renseanlæg skal behandle spildevand, der i dag tilledes de eksisterende renseanlæg
i Gedesby og Gedser.
Belastningen af vandområderne i henholdsvis 0-scenariet og planscenariet er skitseret på Figur 2:
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Figur 2: Skitse over belastningen af vandområder i henholdsvis 0-scenariet (tv.) og planscenariet (th.)

I 0-scenariet udledes spildevandet fra Gedesby Renseanlæg til Sydkanalen. Her løber det videre til
Marrebæk Kanal og ud i Guldborgsund. Spildevandet fra Gedser udledes til Pumpekanalen, hvorfra
det løber ud i Østersøen.

2.1

Belastning af vandområderne

Belastningen af Sydkanalen for de to scenarier er opgjort i Tabel 2:
Tabel 2: Belastning af Sydkanalen i hhv. planscenariet og 0-scenariet.

Parameter

Enhed Spildevandsplan

0-alternativ

Årsvandmængde

m³/år

0

103.406

Biologisk iltforbrug (BOD)

kg/år

0

277

Total-kvælstof (TN)

kg/år

0

423

Total-fosfor (TP)

kg/år

0

113

Belastningen af Pumpekanalen er opgjort i Tabel 3 under forudsætning af at rensegraden på det nye
Gedser Renseanlæg bliver den samme som de eksisterende.
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Tabel 3: Belastning af Pumpekanalen i hhv. planscenariet og 0-scenariet.

Parameter

Enhed Spildevandsplan

0-alternativ

Årsvandmængde

m³/år

357.830

254.424

Biologisk iltforbrug (BOD)

kg/år

1.006

729

Total-kvælstof (TN)

kg/år

1772

1349

Total-fosfor (TP)

kg/år

340

227

Udleder kravene reguleres i udledningstilladelsen.
Sydkanalen er målsat godt økologisk potentiale. Tabel 4 viser tilstanden af vandløbet:
Tabel 4: Tilstanden af Sydkanalen jf. Vandområdeplanen 2015-2021.

Parameter

Tilstand

Smådyr

Moderat økologisk potentiale

Fisk

Ringe økologisk potentiale

Makrofytter

Dårligt økologisk potentiale

Miljøfarlige forurenende stoffer

Ukendt tilstand

Samlet økologisk tilstand

Dårligt økologisk potentiale

Kemisk tilstand

Ukendt tilstand

Med spildevandsplantillægget fjernes fra Sydkanalen årligt en belastning med 277 kg BOD, 423 kg
kvælstof og 113 kg fosfor. Belastningen tilføres i stedet Pumpekanalen, der løber direkte ud i
kystvandområdet Rødsand.

2.2

Påvirkning af vandføring Sydkanalen

Planscenariet indebærer at der ikke længere udledes renset spildevand til Sydkanalen fra Gedesby
Renseanlæg. Dette kan have betydning i tørre perioder. I det følgende vurderes udledningens
størrelse, samt vandløbets vandføring.

2.2.1

Relevante lokaliteter og oplandsarealer

Sydkanalen afvander et ca. 42 km² stort område af Bøtø Nor på Sydfalster. [2]
Udløbet fra Gedesby Renseanlæg sker i vandløbets st. 2.318.
Vandløbet målsat til godt økologisk potentiale fra st. 2.645.
Natura 2000 område nr. 173 begynder omkring vandløbets st. 4.180.
Stationering og det korresponderende vandløbsopland er vist i Tabel 5:
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Tabel 5: Relevante lokaliteter, samt vandløbsoplandets større på den pågældende lokalitet [3]

Station Beskrivelse

Punkt i vandløbet

Areal
[km²]

2.318

Udløb fra Gedesby Renseanlæg

Udløb fra Gedesby Renseanlæg

5,01

2.650

Begyndelse af målsat strækning

Nedstrøms tilløb fra 84E Gedesbyløbet

6,73

4.180

Hvor Sydkanalen løber ind i Natura 2000
området

Nedstrøms tilløb fra 84H Sandholmløbet,
opstrøms tilløb fra 84i Toftehøjløbet

8,57

8.250

Hvor Sydkanalen løber ind i fredet område Nedstrøms tilløb fra 84R Vestre Ringkanal,
opstrøms tilløb fra 84L Søndersøkanalen.

2.2.2

13,56

Gedesby Renseanlægs bidrag til vandføringen

Skelby og Gedesby er separatkloakeret, og store dele af Gedesby sommerhusområde er drænet.
Imidlertid er grundvands- og afvandingsforholdene sådan, at Gedesby Renseanlæg er belastet med
en del uvedkommende vand fra oplandet.
Uvedkommende vand kan skyldes indsivning gennem utætte kloakker eller ulovlige
tilslutninger/fejlkoblinger af drænvand. Fejlkoblinger og indsivning på privat grund er ulovlige
forhold, som tilsynsmyndigheden skal kræve udbedret af grundejer.
Uvedkommende vand i spildevandssystemet forekommer i perioder, hvor grundvandsstanden er så
høj, at der sker indsivning. Uvedkommende vand til renseanlægget forekommer derfor på
tidspunkter, hvor der samtidig er en god vandføring i vandløbet.
Til brug for vurderingen af renseanlæggets bidrag til vandføringen er der derfor skønnet et
tørvejrsflow til renseanlægget. I sommerperioden kan tørvejrsflowet være ned til 165 m³/d i
længere perioder, svarende til ca. 1,9 L/s. [4]

2.2.3

Vandføring i Sydkanalen

Pumpekapaciteten for Sydkanalen er 4.700 L/s, svarende til 1,1 L/s.ha.
Der er ikke tilgængelige vandføringsmålinger for Sydkanalen. Generelt regnes der med en
medianminimumsafstrømning i østdanske vandløb på 0,5 L/s.km², mens medianmaksimum ligger
mellem 50 og 100 L/s.km². [1]
På den baggrund er Gedesby Renseanlægs relative bidrag til vandføringen i Sydkanalen ved
forskellige afstrømninger opgjort. Resultaterne ses i Tabel 6:
Tabel 6: Gedesby Renseanlægs relative bidrag til vandføringen i Sydkanalen ved forskellige afstrømninger.

St.

Areal

2.318
2.650
4.180
8.250

[km²]
5,01
6,73
8,57
13,56

Vandføring [L/s.km²]
100
501
673
857
1356

50
251
337
429
678

5
1
25,1 5,0
33,7 6,7
42,9 8,6
67,8 13,6

0,5
2,5
3,4
4,3
6,8

Renseanlæggets relative bidrag til
vandføringen ved afstrømning på …
L/s.km²
100
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%

50
0,8%
0,6%
0,4%
0,3%

5
7%
5%
4%
3%

1
28%
22%
18%
12%

0,5
43%
36%
31%
22%

Ved begyndelsen af den målsatte strækning, bidrager udledningen fra renseanlægget skønsmæssigt
med godt og vel en tredjedel af vandføringen i tørre perioder.
Udledningens relative bidrag falder dog hurtigt som afstrømningen øger.
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2.3

Påvirkning af vandområdernes tilstand

I forhold til vandområdernes mulighed for at opfylde målsætningen er fjernelsen af organisk stof og
næringsstoffer fra Sydkanalen entydigt positivt:
-

-

-

-

-

2.4

Økologisk tilstand for smådyr påvirkes overordnet set negativt af belastning med organisk
stof. Sydkanalens økologiske tilstand for smådyr er moderat økologisk potentiale. Med
fjernelsen af organisk stof fra vandløbet vil denne parameter være tættere på
målopfyldelse. Etableringen af et nyt renseanlæg i Gedser samt en trykledning fra Gedesby
muliggør endvidere tilslutningen af ukloakerede ejendomme (udvidelse af kloakoplande er
ikke indeholdt i planscenariet), der i dag udleder mekanisk renset spildevand til Sydkanalens
vandløbsopland.
Den lavere vandføring i Sydkanalen, der følger af planscenariet, vurderes ikke at være af en
sådan betydning, at det påvirker muligheden for målopfyldelse i Sydkanalen. Dette skal ses i
sammenhæng med at vandføringen i absolutte tal er forholdsvis lille, at Sydkanalen er et
stærkt modificeret vandløb, samt at planscenariet jf. punktet ovenfor indebærer at
belastningen med organisk stof til vandløbet nedbringes.
Kystvandområdet Guldborgsund har en ringe økologisk tilstand. Den økologiske tilstand af
kystvande påvirkes negativt af kvælstof. Planscenariet vil derfor alt andet lige medvirke til
en marginalt forbedret tilstand i Guldborgsund.
De mængder organisk stof, kvælstof og fosfor, der fjernes fra Sydkanalen og Guldborgsund
tilføres i planscenariet Pumpekanalen og kystvandområdet Rødsand. Pumpekanalen er ikke
målsat.
Kystvandområdet Rødsand opfylder målsætningen god økologisk tilstand. Mertilledningen af
renset spildevand i planscenariet vurderes at være så lille, at den ikke bidrager til en evt.
fremtidig manglende målopfyldelse. Dette skal også ses i sammenhæng med at en del af
næringsstofferne i Guldborgsund tilføres Rødsand.

Påvirkning af Natura 2000 område 173

Afledningen fra de to renseanlæg går i 0-scebariuet til hvert sit sted i Natura 2000-område 173
Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand, som her består
af habitatområde 152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og HyllekrogRødsand og fuglebeskyttelsesområde 83 Kyststrækningen ved Rødsand.
I planscenariet vil der fortsat ske afledning til samme Natura 2000-område men med én samlet
udledning. Planscenariet indebærer ikke væsentlige ændringer i mængden af organisk stof og
næringsstoffer i forhold til 0-scenariet.
Den marginalt lavere vandføring i Sydkanalen som følge af planscenariet vurderes ikke at påvirke
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, idet de relevante lokaliteter af vådområder er
upåvirkede af vandføringen i Sydkanalen.
På denne baggrund vurderes det, at planscenariet ikke vil have en væsentlig virkning på
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 173. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området
fremgår af bilag 2.

2.5

Overvågning

Miljøstyrelsen overvåger tilstanden i vandområderne, jf. § 66, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.
Miljøstyrelsens overvågning af vandområdernes tilstand vurderes at udgøre et tilstrækkeligt
grundlag for at vurdere planscenariets konsekvenser.
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3.

Referencer
[1] Afstrømningsforhold i danske vandløb. Faglig rapport fra DMU, nr. 340. Danmarks
Miljøundersøgelser, Fagdatacenter for hydrometri, 2000.
[2] Regulativ Bøtø nor kanalerne – Amtsvandløb nr. 1, 1a og 2 på Falster. Storstrøms Amt, 2406-1997.
[3] Notat: Bestemmelse af oplandsarealer til forskellige stationer på kvl. 84 Sydkanalen.
[4] Notat: Tørvejrsflow til Gedesby Renseanlæg.
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BILAG 1 - SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER
Dato: 31 maj 2018
Hovedansvarlig (navn/initialer): Maya-Maria Madslund
Navn på plan/projekt – sags nr.
Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014 - 2020
Beskrivelse af planen/projektet (formål og omfang)
Spildevandsplantillægget skal skabe plangrundlag for nedlæggelse af Gedesby Renseanlæg, som afskæres til
Gedser, hvor der bygges et nyt renseanlæg nær ved det nuværende renseanlæg. I den forbindelse etableres en
trykledning fra Gedesby til Gedser Renseanlæg. Desuden etableres en ny trykledning fra Gedser Havn til Gedser
Renseanlæg.

Planens karakteristika
Omfang af afledte projekter og
aktiviteter mht. beliggenhed,
art, størrelse og
driftsbetingelser samt tildeling
af midler
Omfang af indflydelse på andre
planer
Relevans for integreringen af
miljøhensyn, herunder for
fremme af bæredygtig udvikling
Relevante afledte
miljøproblemer
Relevans for gennemførelse af
anden miljølovgivning
Kendetegn ved
indvirkningen og det
område, der kan blive berørt
Indvirkningens sandsynlighed,
varighed, hyppighed og
reversibilitet
Indvirkningens kumulative
karakter
Indvirkningens
grænseoverskridende karakter
Faren for menneskers sundhed
og miljøet (fx pga. ulykker)
Indvirkningens størrelsesorden
og rumlige udstrækning (det
geografiske område og
størrelsen af den befolkning,
der kan blive berørt)
Værdien og sårbarheden af det
område, som kan blive berørt
Særlige karakteristiske
naturtræk eller kulturarv

Hvilken indvirkning samt øvrige
bemærkninger
Begrundelser for vurdering, henvisning til
hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis
andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning
af, hvad der bør undersøges nærmere. Husk
også at se faktorernes indbyrdes forhold.

Der er med vedtagelsen af planen ikke forudsat
iværksættelsen af afledte projekter.
X

X
En spildevandsplans formål er bl.a. at integrere
miljøhensyn og fremme bæredygtig udvikling.

X
X

Baggrunden for spildevandsplantillægget er
ønsket om at forny renseanlæg.

X

Dette undersøges i miljørapporten.
X
X
X

Det foreslåede nye renseanlæg i Gedser udleder
indirekte til Østersøen. Udledningen vurderes at
have meget lokal karakter.

X
Planforslaget vedrører to mindre renseanlæg i et
nærmere afgrænset lokalområde.
X

X
X

Initialer

Væsentlig

Bør undersøges

Ikke relevant

DEL 1:
I henhold til bilag 2 til loven

Mindre betydende

Screeningen
Første del af skemaet, del 1, (”planens karakteristika” og ”kendetegn ved indvirkningen…”) er lagt tæt op af
punkterne i bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, mens resten, del 2, (”sandsynlig væsentlig
indvirkning”) er gengivelse (og herunder en uddybelse) af overskrifterne i bilag 1,f, hvilket sikrer, at lovgivningen
overholdes, og at der ikke bliver glemt noget i hht. til lovgivningen.

Initialer

Væsentlig

Hvilken indvirkning samt øvrige
bemærkninger
Begrundelser for vurdering, henvisning til
hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis
andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning
af, hvad der bør undersøges nærmere. Husk også
at se faktorerne indbyrdes forhold

Fra Gedesby Renseanlæg - der foreslås nedlagt –
udledes til Sydkanalen, der er et beskyttet
vandløb. Ved nedlæggelsen af Gedesby
Renseanlæg fjernes vand fra vandløbet. Dette
undersøges i miljørapporten.

X
X
Fra Gedesby Renseanlæg - der foreslås nedlagt –
udledes til Sydkanalen, der gennemløber område i
Bøtø Nor fredet ved kendelse af
Overfredningsnævnet d. 05-05-1976.
Udledningen fra de eksisterende to renseanlæg
sker indirekte til Natura 2000 områder. I
plansituationen er fordelingen af udledningerne
ændret, men der udledes fortsat til samme Natura
2000 område, og mængderne er identiske.

Natura 2000-område
X

Det vurderes at spildevandsplantillægget ikke har
indvirkning på nogen bilag IV arter, der er i
området.

X
X
X
X

Trykledning fra Gedser Havn løber gennem
kortlagte områder på kortere strækninger.

X

X

X

Der er ikke boringer for almen vandforsyning i
området, hvor der er planlagt trykledninger.
Afskærende trykledning fra Gedesby til Gedser er
planlagt i nærhed af DGU 243.16.
Der ændres på strukturen af renseanlæg, hvilket
medfører mindre udledning til vandløbet
Sydkanalen og en større mere direkte udledning

Initialer

Væsentlig

Bør undersøges

Mindre betydende

Ikke relevant

X

X

Udledning til overfladevand,
risiko for spild til søer, åer,
grøfter, dræn

I det eksisterende scenarie udledes renset
spildevand til Sydkanalen, som løber gennem
Natura 2000 område nr. 173. Ved nedlæggelsen
af Gedesby Renseanlæg fjernes vand fra
vandløbet. Dette undersøges i miljørapporten.

X

Biologisk mangfoldighed
Beskyttet natur herunder
beskyttelseslinjer: Søer, åer,
heder, enge, moser, skove,
strande, kyster mv.

Flora og fauna
rødLevesteder for særlige arter,
truede arter og/eller bilag IVarter
Særlige spredningskorridorer for
planter og dyr
Jordbund
Jordbunds- og geologiske forhold
Jordforurening forureningsklassificering
Råstoffer
Vand
Grundvandsinteresser/
grundvandstand/afstand til
boringer

Hvilken indvirkning samt øvrige
bemærkninger
Begrundelser for vurdering, henvisning til
hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis
andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning
af, hvad der bør undersøges nærmere. Husk
også at se faktorernes indbyrdes forhold.

X

DEL 2:
I henhold til bilag 1, f –
Sandsynlig væsentlig indvirkning

Økologiske forbindelser, grønne
områder, bynatur
Skovrejsningsområder eller
mulige fremtidige
Fredede områder

Bør undersøges

Ikke relevant
Overskridelse af
miljøkvalitetsnormer eller –
grænseværdier og intensiv
arealudnyttelse
Indvirkning på beskyttet
område – nationalt eller
internationalt

Mindre betydende

BILAG 1 - SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER
DEL 1:
I henhold til bilag 2 til loven

X

Geologiske landskabsprofiler
Kulturarv
Kirker og deres omgivelser,
beskyttelseslinjer
Fortidsminder, beskyttelseslinjer
Sten- - og jorddiger,
beskyttelseslinjer
Arkæologisk arv
Bygningskulturel og –
arkitektonisk arv,
bevaringsværdige bygninger
Bymiljø og kulturmiljø

X
X
X
X
X

Nedlæggelse af Gedser Renseanlæg kan medføre
lavere vandføring i Sydkanalen, og dermed lavere
vandstand. Dette undersøges i miljørapporten.

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Det nye Gedser Renseanlæg er planlagt opført
indenfor strandbeskyttelseslinjen. Dette håndteres
særskilt via en ansøgning om dispensation.

Initialer

Hvilken indvirkning samt øvrige
bemærkninger
Begrundelser for vurdering, henvisning til
hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis
andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning
af, hvad der bør undersøges nærmere. Husk også
at se faktorerne indbyrdes forhold

til Østersøen. Samlet set er belastningen den
samme.
I planen udlægges et område langs trykledningen
som perspektivområde. Dette betyder at
kommunen fremover kan afslå ansøgninger om
private renseanlæg med henvisning til muligheden
for tilslutningen til Forsyningens kloak.

Kloakering og håndtering af
spildevand

Luft
Emissioner (partikler, luftarter,
trafikos)
Lugt
Støv
Klima
Energiforbrug/-afgivelse:
Opførelse, drift
Vandstandsændringer fx
lavbundsområder, vandløb,
kyster
Vindforhold (fx turbulens ved
bygninger, skove mv.)
Støj, lys og skygge
Støj og vibrationer, maskin- og
ventilations og transportstøj
Trafikstøj, ændring af
støjbelastning, omkringboende
Lysgener, blink fra blanke,
reflekterende overflader mm.
Skyggevirkninger
(skyggediagrammer) og øvrige
naboforhold; nærhed, udsigt,
indkig etc.
Ressourceanvendelse
Energiforbrug, opførelse,
drift mv.
Vandforbrug, kapacitet,
recirkulation mv.
Produkter, materialer, råstoffer:
Genanvendelse, bæredygtig
anvendelse
Affald, genanvendelse,
restprodukter, sortering
Landskab
Landskabsværdi og særlige
landskabstræk

Væsentlig

Bør undersøges

Ikke relevant

Mindre betydende
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DEL 2:
I henhold til bilag 1, f –
Sandsynlig væsentlig indvirkning

Udviklingsmuligheder i fx
landområder
Materielle goder
Adgang til privat og offentlig
service, forretninger
Affaldshåndtering
Forsyningsforhold – lys, vand,
varme, telekommunikation,
digitalt netværk
Infrastruktur
Betydning for fremkommelighed
lokalt og på det overordnede
vejnet
Ændringer i adgangsforhold
Påvirkning af trafiksikkerhed i
området

Hvilken indvirkning samt øvrige
bemærkninger
Begrundelser for vurdering, henvisning til
hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis
andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning
af, hvad der bør undersøges nærmere. Husk også
at se faktorerne indbyrdes forhold

X

X
X
X
X
X
X

Anlæggelsen af et nyt renseanlæg vil forbedre
arbejdsmiljøet for spildevandsforsyningens
medarbejdere.
Et nyt renseanlæg vil forbedre mulighederne for
rensning af industrispildevand.

X
X
X

X
X
X

Der er ikke planlagt ændringer i adgangsforhold.
Der påregnes ikke forøget trafik til renseanlægget
i driftsfasen.

Initialer

Væsentlig

Bør undersøges

Ikke relevant
Befolkning
Demografi og socioøkonomiske
forhold, arbejdspladser,
omsætning, bosætning og
skattegrundlag, trafikal
tilgængelighed mv.
Adgang til service, uddannelse
og arbejde
Boligforhold
Menneskers sundhed
Rekreation, friluftsliv, grønne
områder, kultur og kunst
Risikoforhold såsom brand,
eksplosion, giftpåvirkning o.l.
Arbejdsmiljøhensyn, sikkerhed,
beskyttelse

Mindre betydende
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I henhold til bilag 1, f –
Sandsynlig væsentlig indvirkning
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Interne høringsparters yderligere bemærkninger
Høringsparter - interne
Natur og Miljø

Bemærkninger

Vejenhed
Planafdeling
Andre

Resultat af MV-screeningen
Plan mv. er vurderet i henhold til
lovens § 3 og § 4
1. Planen fastlægger rammerne for
anlægstilladelser til projekter, som
er nævnt i lovens bilag 3 eller bilag
4?

Ja

Nej
X

2. Planen kan påvirke et udpeget
internationalt
naturbeskyttelsesområde
VÆSENTLIGT?

X

3. Planen fastlægger rammerne for
andre anlægstilladelser til projekter,
som myndigheden vurderer kan få
VÆSENTLIG indvirkning på miljøet?

X

Ja

Skal plan/projekt/rammer
for anlægstilladelser
miljøvurderes?

X

Udfyldes efter ekstern høring

Ja

Følgende myndigheder er blevet
hørt, hvis område berøres af forslag
til plan eller program (lovpligtigt)

Følgende private organisationer er
blevet hørt, hvis område berøres af
forslag til plan eller program (ikke
lovpligtigt)

Nej

Begrundelse
Planen fastlægger rammerne for anlægstilladelse til
anlæg til behandling af spildevand med en kapacitet på
op til 5.000 personækvivalenter (PE). Kriteriet i bilag 1,
pkt. 12b er 150.000 PE.

Begrundelse
Der er behov for at undersøge konsekvenser af ændrede
udledninger.

Nej

Hvilke
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Eksterne høringsparters bemærkninger
Høringsparter - offentlige
Miljøcenter Roskilde

Bemærkninger

Miljøcenter Nykøbing F
Lolland Kommune
Vordingborg Kommune
Naturstyrelsen
Kulturarvsstyrelsen
Andre

Høringsparter - private
Museum Lolland-Falster

Bemærkninger

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Landbrug
Dansk Skovforening
Dansk Ornitologisk Forening
Greenpeace:

hoering@nordic.greenpeace.org
Andre

Afgørelse
Der træffes afgørelse efter § 8 stk. 1 i LBK. Nr 488 af 10. maj 2017, om gennemførelse af miljøvurdering af
plantillæg nr. 4 til Spildevandsplanen 2014 – 2020.
Begrundelse
Der er behov for at undersøge konsekvenser af ændrede udledninger.
Klagevejledning
Afgørelsen efter § 8 stk. 1 i LBK. Nr 488 af 10. maj 2017, kan påklages efter § 48 stk. 4, dog først når
plantillægget er endeligt vedtaget ifølge § 50 stk. 3.
Annonceres i periode
Samtidig med Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014 - 2020
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Vejledning - MV-screening af planer og programmer mv.
Indledning
I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 1398 af 22.10.2007) har
kommunen pligt til at miljøvurdere visse planer og programmer, samt rammer for fremtidige anlægstilladelser til
projekter i bilag 3 og 4 i loven, der kan have en VÆSENTLIG indvirkning på miljøet, jf. lovens § 3 stk. 1, nr. 1.
Planer og programmer, der kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt skal også
miljøvurderes.
For at afgøre, om planer, programmer samt rammer for anlægstilladelser udgør en væsentlig indvirkning på
miljøet, foretager kommunen en screening. Denne screening er første led i afgørelsen af, om en plan eller et
program skal miljøvurderes.
Før der træffes afgørelse om miljøvurdering skal andre berørte myndigheder høres.
Den endelige afgørelse af, om der skal udarbejdes en miljøvurdering, er baseret på en konkret vurdering på
baggrund af denne screening, høringssvar fra de berørte parter, samt evt. uddybende undersøgelser.
Kommunens beslutning om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres.
Gennemførelse af MV-screeningen
Ved screeningen fastlægges om en plans påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der
gennemføres en egentlig miljøvurdering. Karakteren af planens miljømæssige indvirkning (størrelse, geografiske
udbredelse, varighed, indvirkningens kumulative karakter, samt betydning for menneskers sundhed og
miljøtilstanden) afgør, om der skal foretages andet end en screening af planen.
Screeningen udføres ved at udfylde vedlagte skema. Bemærk at der ikke er krav om, at miljøpåvirkningens
omfang skal dokumenteres i screeningen.
Intern procedure ved gennemførelse af MV-screeningen
Det bemærkes, at hvis der skal foretages en VVM-screening i henhold til bek. nr. 1336 om vurdering af visse
offentlige og private anlægs virkning på miljøet, skal VVM-screeningen foretages, når planforslag og den eventuelle
miljøvurdering foreligger. VVM-screeningen kan med fordel foretages i løbet af planforslagets høringsperiode på 8
uger.
Ved påbegyndelse af planer fx forslag til lokalplaner og spildevandsplaner mv. er det den planansvarlige, der
påbegynder screeningen ved at udfylde så meget af screeningsskemaet som muligt. Screeningsskemaet oprettes i
en sag i acadre.
Herefter sendes screeningsskemaet (som acadre fil) i intern høring til interne parter som fx natur og miljø, vej,
plan mv., der udfylder resten af skemaet (i acadre). Høringsfrist er 14 dage.
Efter den interne høring på 14 dage, udfylder den planansvarlige skemaet ”Resultat af screeningen”.
”Resultat af screeningen” sendes sammen med MV-screeningsskemaet i høring hos eksterne berørte myndigheder
(som i henhold til lovgivningen skal høres) samt relevante private organisationer (som i henhold til lovgivningen
ikke nødvendigvis skal høres), uanset om der efterfølgende gennemføres en miljøvurdering eller ej.
Høringsperioden fastsættes til 2 uger.
De eksterne parter kan omfatte nabokommuner og statslige myndigheder (fx Vejdirektoratet, Miljøcenter Nykøbing
F, Kulturarvsstyrelsen mv.). De private organisationer er fx Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling,
museer og bevaringsforeninger, eller andre foreninger, der måtte blive berørt eller have en særlig lokal viden,
høres også.
Det er kommunen, der afgør, om en plan skal miljøvurderes, men der er, som nævnt, krav om, at andre berørte
myndigheder skal høres, inden kommunen træffer en endelig beslutning.
Den indledende høring ligger således forud for den normale 8 ugers høring af eks. kommune- og lokalplanforslag.
Beslutning om gennemførelse af miljøvurdering eller ej
Når høringen af eksterne parter er gennemført, træffer kommunen beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres
en miljøvurdering:
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Hvis kommunen beslutter, at planforslaget skal miljøvurderes starter næste fase: Udarbejdelse af
miljøvurderingen.
Hvis det besluttes, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, skal der ske en offentlig bekendtgørelse af
beslutningen, med oplysning om begrundelse samt klagemuligheder og -frister. Myndighedens afgørelser
kan påklages til Naturklagenævnet eller Miljøklagenævnet efter de klageregler, der er fastsat i den
lovgivning, som planen er udarbejdet i henhold til.

Planudarbejdelsen fortsætter herefter på normal vis. Bekendtgørelsen kan ske i forbindelse med offentliggørelse af
planforslaget.
Vejledning til udfyldelse af skemaet
Ved udfyldelse af skemaet bør man stille sig selv spørgsmålet: Hvilke konsekvenser får planens eller programmets
gennemførelse for de enkelte parametre, både i og uden for planområdet?
Der skal foretages en vurdering af de miljømæssige konsekvenser ud fra 5 kategorier:







Ikke relevant: Hvis en af de listede parametre vurderes ikke at være relevante i forhold til den pågældende
plan.
Mindre betydende: Hvis planen vurderes kun at medføre en uvæsentlig påvirkning af miljøet. Eks.: En
plan, der giver mulighed for et mindre byggeri, og som kun får uvæsentlig betydning for trafikken.
Væsentlig: Hvis planen giver anledning til nogle væsentlige miljøpåvirkninger, der fx kræver at der i planen
indbygges nogle foranstaltninger til minimering af påvirkningen.
Bør undersøges: Hvis planen giver anledning til en miljøpåvirkning, men det ikke umiddelbart kan vurderes
om omfanget af konsekvenserne er væsentligt, bør undersøges nærmere. Eks.: En plan, der vil medføre en
forøget trafikmængde, men der bør foretages en nærmere undersøgelse for at fastlægge, om omfanget er
væsentligt.
Udløser MV: Hvis natur og miljømæssige konsekvenser af planen vurderes at være væsentlige, skal der
gennemføres en miljøvurdering. Ligeledes hvis den kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde
væsentligt skal der miljøvurderes.

Vurderingerne af de enkelte parametres væsentlighed skal begrundes.
Ordforklaring:

Screening: Den indledende gennemgang af planens miljøpåvirkning af omgivelserne.

Kumulativ: De sammenlagte indbyrdes relaterede virkninger.

Miljøvurdering: Den egentlige analyse af parametre og miljøeffekt af planens indvirkning / påvirkning i og på
omgivelserne.

Redigeret af MAMA, Natur og Miljø, den 1. maj 2009
Opdateret d. 23. september 2011 i forhold til infrastruktur af KKMIL

Bilag 2 – Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet og Guldborgsund
med kyster (H152, F82, F83, F85, F86)
Natura 2000-området består overvejende af et marint areal. Landarealet udgøres af en mere eller mindre
bred strimmel land langs det afgrænsede marine område. Strandenge med deres salttålende plantearter
findes typisk som langstrakte bånd i kystlinjen. Bag disse, hvor kalkholdigt trykvand træder frem, optræder
flere steder rigkær, og i baglandet, på morænejorden, af og til kalkoverdrev (jf. basisanalysen for Natura
2000-området).

Udpegningsgrundlag for habitatområde H152
Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og
Hyllekrog-Rødsand
Naturtyper:

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække

Klitlavning (2190)

af havvand (1110)

Kransnålalge sø (3140)

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140)

Næringsrig sø (3150)

*Kystlaguner og strandsøer (1150)

Brunvandet sø (3160)

Større lavvandede bugter og vige (1160)

Kalkoverdrev (6210)

Rev (1170)

*Surt overdrev (6230)

Strandvolde med enårige planter (1210)

Tidvis våd eng (6410)

Strandvolde med flerårige planter (1220)

Urtebræmme (6430)

Klinter eller klipper ved kysten (1230)

Rigkær (7230)

Enårig strandengsvegetation (1310)

Bøg på mor (9110)

Strandenge (1330)

Bøg på muld (9130)

Forklit (2110)

Bøg på kalk (9150)

Hvid klit (2120)

Ege-blandskov (9160)

*Grå/grøn klit (2130)

*Elle- og askeskov (91E0)

* angiver prioriteret naturtype eller art
Arter:

Skæv vindesnegl

Gråsæl

*Eremit

Spættet sæl

Bredøret flagermus

Stor vandsalamander

Damflagermus

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F83
Kyststrækningen ved Hyllekrog-Rødsand
Arter:

Skarv (rastende)

Rørhøg (ynglende)

Rørdrum (ynglende)

Blishøne (rastende)

Knopsvane (rastende)

Klyde (ynglende)

Sangsvane (rastende)

Splitterne (ynglende)

Sædgås (rastende)

Fjordterne (ynglende)

Mørkbuget Knortegås (rastende)

Havterne (ynglende)

Hvinand (rastende)

Dværgterne (ynglende)

Lille Skallesluger (rastende)

Mosehornugle (ynglende)

Havørn (ynglende)

Plettet Rørvagtel (ynglende)

