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1 FORORD
Denne spildevandsplan er en revision af spildevandsplan 2012-2020 for
Guldborgsund Kommune. I forhold til Spildevandsplan 2012-2020 er der ændret
strategi med hensyn til spildevandsrensning i det åbne land. I denne
spildevandsplan indskrænkes planlagte kloakoplande, og der udpeges oplande,
hvor der skal ske en forbedret spildevandsrensning ved decentrale løsninger.
Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøbeskyttelsesloven
og Spildevandsbekendtgørelsen, der angiver de formelle krav til en spildevandsplan.
Spildevandsplanen omfatter gennemførelsen af Guldborgsund Forsynings
strukturplan for renseanlæg i Guldborgsund Kommune, samt forbedring af
spildevandsrensning i det åbne land.
Spildevandsplanen er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Center for Miljø &
Plan i samarbejde med Guldborgsund Forsyning, samt det rådgivende
ingeniørfirma EnviDan Øst A/S.
Som følge af vandsektorloven er Guldborgsund Forsyning i 2010 udskilt i
selvstændig enhed, der varetager drift og anlæg på det forbrugerfinansierede
område. Guldborgsund Kommune er spildevandsmyndighed og dermed ansvarlig
for spildevandsplanlægningen.

1.1 LÆSEVEJLEDNING
Denne udgave af spildevandsplanen henvender sig til offentlige myndigheder, rådgivere og den særligt interesserede borger, da den indeholder de tekniske og økonomiske forudsætninger og vurderinger, samt baggrundsstof som lovgivnings- og
plangrundlag. Denne udgave indeholder også bilag. Visse bilag findes kun elektronisk og kan ses på kommunes hjemmeside www.guldborgsund.dk.
Kapitel 2, Sammenfatning, er et ikke-teknisk resumé, der kan læses uafhængigt
af resten af spildevandsplanen.
Spildevandsplanen indeholder kun oversigtskort. Mere detaljeret kortmateriale,
samt temakort forefindes udelukkende elektronisk og kan ses på kommunens
hjemmeside www.guldborgsund.dk.
Hvis du er grundejer og din ejendom ikke er kloakeret, kan du se om - og i givet
fald hvornår - der skal ske noget på din ejendom, i bilag 3. Hvis ejendommen kan
forventes kloakeret medfør en fremtidig spildevandsplan, fremgår dette i visse
tilfælde udelukkende af kortbilagene.
Hvis du er grundejer og din ejendom er fælleskloakeret, kan du se om - og i givet
fald hvornår - der skal ske noget på din ejendom, i bilag 3.
Er du grund-/lodsejer og vil vide, om du skal afgive areal til et spildevandsanlæg,
kan du se i bilag 3.
Ønsker du at vide mere om baggrunden for de vedtagne projekter, kan du læse i
kapitel 8.
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Kildehenvisninger er anført som /x/. Litteraturliste findes bagest i spildevandsplanen, se kapitel 11.
Herudover henvises der til Guldborgsund Kommunes hjemmeside, for yderligere
oplysninger om de planlagte tiltag i spildevandsplanen, herunder kloakeringen af
ejendomme i det åbne land.
Forholdet mellem borger/forbruger og Guldborgsund Forsyning er beskrevet i
Spildevand - Leveringsbetingelser og betalingsvilkår /20/, der kan ses på
hjemmesiden www.guldborgsundforsyning.dk. Her kan der endvidere findes
oplysninger om tilslutning af ejendomme i det åbne land og by.

2 SAMMENFATNING
I henhold til Miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en spildevandsplan.
Krav til spildevandsplanens indhold, samt procedure for vedtagelsen, fremgår af
Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.
Grundlaget for udarbejdelse af spildevandsplanen har, udover den eksisterende
spildevandsplan, været regionplanens /9/ krav og vurderinger, samt oplysninger
fra statens forslag til vandplaner om vandområdernes målsætning, tilstand og
planlagte indsatser. Forslag til vandplaner indeholder for Guldborgsund Kommune
forslag til indsatser overfor 1 renseanlæg og 2 regnbetingede udledninger. Det
angives at urenset spildevand, særligt fra den spredte bebyggelse, er årsag til den
manglende målsætningsopfyldelse. Forslag til vandplaner forudsætter at
regionplanenes indsatser overfor den spredte bebyggelse er gennemført. I forhold
til tidligere forslag til vandplaner er der ændret på typeinddeling af vandløb,
således at hovedsagligt kun vandløbsoplande på mere end 10 km2 indgår i planen.
Oplande med renseklasser er tilsvarende ændret. Bilag 2 i forslag til vandplanerne
angiver krav til spildevandsindsatsen i det åbne land.
Der er ikke nye krav til spildevandsrensning i det åbne land i forslag til vandplanerne, idet det forudsættes at regionplanens rensekrav er gennemført som
basisvirkemiddel. Forslag til vandplaner indeholder lempelser af rensekrav i
forhold til regionplanen, da der er udtaget oplande, hvor der var rensekrav.
Spildevandsplanen indeholder konkrete planer for kloakering af ejendomme i
enkelte landsbyer og klynger af huse i det åbne land, i alt knap 120 ejendomme,
hvoraf langt de fleste er indenfor de i Forslag til vandplaner angivne
forureningsfølsomme områder. Samtidig er der udpeget områder der omfatter i alt
ca. 460 ejendomme, hvor kloakering på sigt kan være den mest optimale løsning.
Derudover angiver spildevandsplanen, hvilke oplande hvor der skal ske forbedret
rensning af spildevand. Denne tredje spildevandsplan i Guldborgsund Kommune
indeholder ændret strategi for forbedret spildevandsrensning i det åbne land,
således at der i planperioden i højere grad skal anvendes lokale renseløsninger.
Det forventes, at der i løbet af 2014 er ca. 2.600 ejendomme i det åbne land, der
er blevet tilsluttet kloak siden 2010. Der er således siden 2010 gennemført en
betydelig indsats overfor forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Det
vurderes, at det har været en økonomisk og driftsmæssig fornuftig beslutning at

SIDE 7/55

kloakere ejendommene. Hovedparten af resterende ejendomme, hvor der er krav
om forbedret spildevandrensning, ligger så spredt, at det ikke er realistisk, at de
bliver kloakerede.
Der er en mindre gruppe af ejendomme, der er placeret enten meget tæt på andre
ejendomme (små haver) eller på kloakerede områder, hvor det vil være mest
hensigtsmæssigt, at de bliver tilsluttet kloak. En del af disse ejendomme ligger
langs trykledninger, der er etableret før kommunalreformen.
Da omfanget af kloakeringen vil blive reduceret kraftigt i forhold til spildevandsplan 2012-2020, vil hovedparten af de grundejere, der endnu ikke er blevet
kloakeret, have mulighed for at etablere deres egen renseløsning. De oplande,
hvor der er blevet etableret hovedkloakker fastholdes som kloakoplande med
tilslutningspligt. Samtidig bliver der udlagt enkelte nye kloakoplande i
perspektivperioden.
Spildevandsplanen opfylder minimumskravet for indsatsen i Forslag til vandplaner,
der angiver at der skal ske forbedret spildevandsrensning på 5 ejendomme pr.
1000 indbyggere pr. år (ca. 305 i Guldborgsund Kommune). Indsatsen kan være
gennemført senest midt i 3. planperiode, dvs. inden 2024, hvis vandplanernes
opgørelse af status er korrekt.
Planforslaget udpeger oplande, hvor der skal meddeles påbud om forbedret
spildevandsrensning ved egne løsninger, eller ved kontraktligt medlemskab af
Guldborgsund Forsyning. Det forventes at ca. 185 ejendomme skal modtage
påbud i planperioden.
Prioritering af indsatser for det åbne land er foretaget efter, hvor der er højt
målsatte vandløb, badevandsinteresser, samt hvor der vandplanindsatser med
fysiske forbedringer af vandløb.
Forslag til spildevandsplan 2014-2020 indeholder Guldborgsund Forsynings
reviderede strukturplan, der anbefaler at der sker en fortsat centralisering, men at
10 renseanlæg bibeholdes. I henhold til planen skal 17 renseanlæg nedlægges i
planperioden (incl. anlæg der er nedlagt allerede i 2013). Derudover skal det
undersøges, hvordan stofbelastningen fra to to regnbetingede udløb nedbringes.
Spildevandsplanen indeholder klimakorrigerede servicemål, samt beskrivelse af
initiativer til klimatilpasning i form af delvis separatkloakering.
Spildevandplanen indeholder planlagt separatkloakering af ca. 20 områder, hvilket
omfatter knap 420 ejendomme, hvor der i fremtiden skal meddeles påbud.
Oplandenes størrelse varierer fra enkelte ejendomme til landsbyer og bydele.
Udover planlagte separatkloakeringer er en række områder udpeget til
separatkloakering i perspektivperioden. Her tages først endelig stilling til
separatkloakering eller delvis separatkloakering. Førstnævnte besluttes ved et
tillæg til spildevandsplanen.
Der er i planen angivet at der i planperioden skal findes tidssvarende kloakeringsløsninger for de vakuumkloakerede sommerhusområder ved Sildestrup Strand og
Elkenøre Strand.
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Spildevandsplanen er Guldborgsund Kommunes administrative grundlag for så vidt
angår myndighedsbehandling på spildevandsområdet. Spildevandsplanen udgør
dermed også plangrundlaget, der bestemmer ejendommes rettigheder og pligter
med hensyn til bortskaffelse af spildevand.
Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 20132021. Spildevandsplanen afløser den pt. gældende Spildevandsplan 2012-2020.
Spildevandsplanen tager hensyn til vandforsyningsplanen. Der foreligger udkast til
klimatilpasningsplan, som der henvises til i denne spildevandsplan. I kap. 7.2 er
der indarbejdet klimatilpasning i funktionskrav og servicemål.
Spildevandsplanen indeholder miljø- og servicemål, jf. lov nr. 578 af 18/06/2012.
Spildevandsplanens tids- og økonomiplan fremgår af kap. 9. Det fremgår at Guldborgsund Forsynings anlægsudgifter i planperioden udgør 465 mio. kr (2013priser ekskl. moms), hvilket svarer til et årligt gennemsnit på ca. 66 mio., der dog
vil variere fra år til år. Anlægsudgifterne er takstfinansierede. I Guldborgsund
Kommune er vandafledningsbidraget pr. 1. januar 2014 36,67 kr. pr. m³ (inkl.
moms) for de første 500 m³.
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3 INDLEDNING
3.1 FORMÅL
Spildevandsplan 2014 er Guldborgsund Kommunes bud på en langsigtet og fremsynet spildevandsplan, der fastlægger hvordan spildevand håndteres og bortskaffes på en bæredygtig måde til gavn for sundhed og miljø.
Spildevandsplanen fastlægger rammerne for, hvordan spildevandet behandles i
kommunen. Planen beskriver, hvilke aktiviteter der iværksættes og en tids- og
økonomiplan for arbejdet.
Ved byrådets vedtagelse af spildevandsplanen er der truffet beslutning om de
miljø- og servicemål, der fremgår af spildevandsplanen. Spildevandsplanen kan
suppleres med en bindende aftale mellem Guldborgsund Forsyning og
Guldborgsund Kommune for så vidt angår miljø- og servicemål.
Formålet med planen er desuden at informere borgerne om, hvilke planer der er
på spildevandsområdet. Borgere, der bliver berørt af tiltagene vil blive orienteret
inden anlægsarbejder påbegyndes.

3.2 BAGGRUND
I henhold til Miljøbeskyttelsesloven /1/ og Spildevandsbekendtgørelsen /2/ skal
kommunen udarbejde en samlet plan for bortskaffelse af spildevandet.
Spildevandsplanen 2014-2020 indeholder en samlet beskrivelse af spildevandshåndteringen i kommunen, således at kravene i henhold til gældende lovgivning
og plangrundlag opfyldes.
Det må derfor forventes, at der kan ske ændringer i de indsatser der ligger sidst i
planperioden, samt de indsatser der ligger i perspektivperioden.
Med vedtagelse af denne plan bortfalder den eksisterende spildevandsplan 20122020.
Teknik- og Miljøudvalget har på møder i februar og juni 2013 drøftet strategi for
revision af spildevandsplan og besluttet, at den strategi for revision af
spildevandsplan, der arbejdes efter, er:

-

Decentrale renseløsninger frem for kloakering med tryksatte systemer.
Indsatsen for spildevandsrensning i det åbne land tilpasses
minimumskravene i vandplanerne.
Prioritering af forbedret spildevandsrensning i henhold til vandplanens
retningslinjer, dvs. ved enkeltejendomme i de oplande, hvor der er højt
målsatte vandløb, samt badevandsinteresser.
Gennemføre vandplanens indsats for nedlæggelse af ét renseanlæg og
nedbringe belastningen fra to regnbetingede udløb.
Gennemførelse af Guldborgsund Forsynings strukturplan.
Kun kloakering af landsbyer og samlet spredt bebyggelse, hvor det er
teknisk, miljømæssigt og økonomisk fordelagtigt.
Mulighed for at etablere egen renseløsning.
Særlig fokus på ejendomme, der i løbet af en kortere årrække forventes at
være overflødige.
Klimatilpasningsindsatser indarbejdes.
Information og borgerinddragelse.
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Denne strategi er således grundlag for spildevandsplanen.

3.3 SPILDEVANDSPLANENS INDHOLD
Spildevandsplanen indeholder oplysninger om:
-

Eksisterende og planlagte kloakerede områder

-

Behandling af slam

-

Rensning af spildevand udenfor de kloakerede områder/i det åbne land

-

Kloakanlæggets tilstand og fornyelse

-

Tidsplan for den forudsatte gennemførelse af planlagte tiltag

-

Økonomisk planlægning

-

Offentlige og private anlæg

3.4 SPILDEVANDSPLANENS VEDTAGELSE
Behandling og godkendelse af spildevandsplanen er sket i overensstemmelse med
bestemmelserne i Spildevandsbekendtgørelsen /2/. Datoer for den politiske
behandling og offentlige høring fremgår af side 2.

3.5 MILJØVURDERING AF SPILDEVANDSPLANEN
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer /5/ skal det for
planer, som tilvejebringes i henhold til lovgivning og af offentlige myndigheder
klarlægges, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af den pågældende plan.
Guldborgsund Kommunes spildevandsplan 2014-2020 indebærer blandt andet, at
flere områder bliver tilsluttet renseanlæg, samt at rensningen bliver centraliseret
omkring færre renseanlæg.
Miljøvurdering af spildevandsplanen fremgår af bilag 4.

3.6 REVISION AF SPILDEVANDSPLANEN
Det kan blive nødvendigt at foretage en revision af spildevandsplanen i forbindelse
med kommende vandplaner.
Vandplanerne sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og de
kan påvirke de indsatser, der skal foretages. Kommunerne skal på baggrund af
vandplanerne udarbejde handleplaner, der angiver hvorledes miljømålene for
vandområderne opnås. Forslag til vandplaner 2010-2015 er indarbejdet i
nærværende spildevandsplan, i det omfang det har været muligt.
I forbindele med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen kan der fremkomme
oplysninger, der medfører behov for en mindre revision af spildevandsplanen,
herunder en nærmere beskrivelse af retningslinjerne for afledning af overfladevand i fælles- og separatkloakerede områder.
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4 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG (SAMMENHÆNG MED ANDEN
PLANLÆGNING)
Planlægningsgrundlag for spildevandsplanlægningen er Regionplan 2005-2017 for
Storstrøms Amt /9/, Forslag til vandplaner 2010-2015 og Kommuneplan 20132025.

4.1 LOVGRUNDLAG
Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen, se afsnit 3.2.
Det bemærkes, at betegnelserne i Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse
nr. 1448 af 11/12/2007) ikke er tilrettet i forhold til de ændringer af ejerskab og
forpligtelser, som de er fastlagt i vand-sektorloven. Kommunale kloakker og
offentlige anlæg er således spildevands-forsyningsselskabets spildevandsanlæg,
og anlæg etableret efter § 7a i Betalingsloven drives af Forsyningsselskabet.

4.2 REGIONPLAN/LANDSPLANSDIREKTIV OG VANDPLANER
Regionplan 2005-2017 for Storstrøms Amt, der pr. december 2012 igen har
retsvirkning som landsplandirektiv, udstikker rammerne for den fysiske
planlægning i det tidligere Storstrøms Amt, hvilket blandt andet omfatter
Guldborgsund Kommune.
For de fleste forhold med relevans for spildevandsplanlægningen ophæves
regionplanerne af de kommende vandplaner. Det gælder blandt andet krav til
hensyn til vandmiljøet og regionplanens målsætninger for kystvande, søer og
vandløb, samt krav om forbedret rensning til en række ejendomme i det åbne
land, jævnfør udpegningen af forureningsfølsomme områder, med tilhørende
renseklasser (se kapitel 8).
Regionplan/landsplandirektiv indeholder:
Generelle og specifikke retningslinjer for spildevandhåndtering.
-

Retningslinjer for krav for regnbetingede udledninger.

-

Retningslinjer for krav om forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land.

-

Kvalitetskrav for målsatte vandløb, søer og kystnære farvande.

Disse punkter ophæves når de endelige vandplaner foreligger og overtages af
retningslinjer og målsætninger i vandplanerne.
Retningslinjer for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande er fastsat i Storstrøms Amts Regionplan 2005-2017. Disse kvalitetsmålsætninger erstattes af miljømål, der fastsættes i statens vandplaner.
Vandplaner

I henhold til EU’s Vandrammedirektiv, som er indarbejdet i dansk lovgivning ved
lov om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) /4/ skulle Staten som vanddistriktsmyndighed senest den
22. december 2009 udarbejde vandplaner, der indeholder bindende miljømål for
vandområderne.
Vandplanerne blev udsendt i december 2011, men blev i december 2012 erklæret
ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet. Forslag til Vandplanerne er i maj 2013

SIDE 12/55

udsendt i fornyet høring til december 2013. Den supplerende høring i sommeren
2014 har ikke givet anledning til ændringer i spildevandsplanen. Vandplanerne
forventes vedtaget i 2014.
Kommunerne skal inden ét år efter vandplanernes vedtagelse have udarbejdet en
kommunal vandhandleplan. Handleplanen skal redegøre for, hvordan vandplanen
og dens indsatsprogrammet kan realiseres indenfor kommunen. I forslag til
vandplan er indeholdt et oplæg til konkrete indsatser på spildevandsområdet
overfor regnbetingede udledninger, renseanlæg og spildevand fra ejendomme i
det åbne land. Dette oplæg er anvendt som vejledende i forhold til udarbejdelse af
denne spildevandplan.
For nærværende er der dermed tale om en overgangsperiode, hvor der, indtil
statens vandplan foreligger, administreres efter Storstrøms Amts Regionplan
2005-2017.
Regionplan og bilag kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. Retningslinjer for
anvendelse af vandløb, søer og kystvand fremgår af regionplanens kapitel 7 med
tilhørende bilag 1-3.
Regionplanen indeholder retningslinjer for spildevandsrensning i det åbne land, for
de regnbetingede udledninger og for farlige stoffer i vandmiljøet.
Det skal bemærkes, at Forslag til vandplaner ikke indeholder væsentlig nye
initiativer på spildevandsområdet, men henviser til at regionplanens indsatser
forventes gennemført inden 2015, som ”basisvirkemiddel”.

4.3 KOMMUNEPLAN
Kommuneplan 2013 – 2025 er vedtaget af byrådet d. 12-12-2013.
Kommuneplan

Kommuneplanen fastlægger udlæg af nye bolig- og erhvervsområder, og dermed
områder der skal kloakeres. Der er i Kommuneplan 2013 – 2025 ikke udlagt nye
arealer til bolig, idet nye boliger skal placeres indenfor eksisterende byzoner og
dermed kloakoplande.
Der udlægges et nyt erhvervsområde ved Nr. Alslev, men der udtages
erhvervsområde ved Eskilstrup. Det nye erhvervsområde er i oplandet til Tårup
Renseanlæg, der optages som kloakopland i spildevandsplanen. Det vurderes at
der er tilstrækkelig kapacitet på Tårup Renseanlæg. Hvis der kommer særligt
spildevandsproducerende virksomheder, kan det blive nødvendigt med en
udvidelse af renseanlægget. Transport- og lagervirksomhed vil ikke medføre øget
spildevandsbelastning af betydning.

4.4 KLIMATILPASNING
Forslag til klimatilpasningsplan forventes vedtaget i september 2014 .
Klimatilpasningsplanen omhandler hovedsagligt de områder, der bliver påvirket
ved ekstrem nedbør. I Guldborgsund Kommune er det primært
sommerhusområder og landbrugsarealer.
Indenfor de kloakerede områder er ændrede nedbørsmønstre hovedsagligt et
problem i forhold til øget forurening fra de regnbetingede udløb.
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Spildevandsplanen forholder sig til ændrede nedbørsmønstre og er dermed en del
af kommunens samlede klimaindsats, se kapitel 7 og afsnit 8.3 og 8.5.

4.5 VANDFORSYNINGSPLAN OG INDSATSPLANER
Vandforsyningen reguleres efter kommunens vandforsyningsplan, som er vedtaget
i 2011.
Vandforsyningsplanens formål er at sikre at borgerne i Guldborgsund Kommune
har adgang til nok og godt drikkevand. Planen vil synliggøre kommunens målsætninger og retningslinjer for vandforsyning, og skabe et ensartet grundlag for administration og forvaltning af vandforsyningsområdet. Kommunens administration
af vandforsyningen skal primært sikre:
at borgerne i guldborgsund Kommune har adgang til nok og godt
drikkevand
at strukturen med en decentral vandforsyning og vandindvinding bevares
at de almene vandværker er i en tilstand, så de som minimum kan leve op
til lovens krav til rent drikkevand
at de ikke-almene vandværker og enkeltindvindere som minimum lever op
til lovens krav til rent drikkevand
Vandindvindingen til drikkevand og husholdning leveres hovedsageligt af kommunens decentrale private og offentlige vandværker. Indvindingen sker fra ca. 170
boringer til almen vandforsyning, samt ca. 500 brønde/boringer med egen privat
vandforsyning. Derudover er der ca. 80 boringer men andre formål f.eks. markvanding.
Indsatsplaner for vandværkerne udarbejdes når statens kortlægning er afsluttet.
Planerne kan variere fra område til område og vandværk til vandværk, alt afhængig af hvad der er mest interessant for beskyttelsen af grundvandet, se
kapitel 6.
Spildevandsplanen tager hensyn til vandforsyningsplanen i det omfang, at der ikke
planlægges for spildevandsløsninger af grundvandstruende art i de områder, hvor
der er særlige drikkevandsinteresser.

5 VANDMILJØETS KVALITET OG MÅLSÆTNING
For vandområderne er der fastsat miljømål, som angiver hvilken miljøtilstand
vandområderne skal opnås. Miljømålene fremgår af statens vandplaner, der
afløser regionplanens målsætning for vandløb, søer og kystvande.
Miljømålene er opsat for vandløb, søer og kystvande. Målene er specifikke for de
enkelte vandløb, de enkelte søer og for de enkelte kystområder.
Vandområderne skal for en væsentlig del opfylde de i de statslige vandplaner
fastsatte mål i 2015. Vandplanerne er i øjeblikket i høring og forventes endeligt
vedtaget i slutningen af 2014. Vandplanerne skulle i henhold til
vandrammedirektiv og Miljømålsloven være vedtaget i 2009. En del vandområder
vil alene på grund af vandplanernes forsinkelse, og dermed manglende indsatser,
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ikke kunne opfylde målsætningen i 2015. Andre vandområder har fået udskudt
kravet om målopfyldelse til 2. generations vandplaner.
Vandplanerne er baseret på basisanalyse udarbejdet af Storstrøms Amt,
Karakterisering af vandforekomster og opgørelse af påvirkninger” og del 2
”Vurdering af vandforekomsternes tilstand, risikovurdering”.
Vandplanen er opdelt i 23 hovedoplande, og Guldborgsund Kommune omfattes af
hovedoplandene til 2.5 Smålandsfarvandet og 2.6 Østersøen.

5.1 VANDLØB
Vandløbene i Guldborgsund Kommune er i overvejende grad kendetegnet ved
ringe fald og ringe sommervandføring med risiko for sommerudtørring. Disse
forhold betyder at vandløbene er meget følsomme overfor spildevandsbelastning.
Enkelte steder – især på Nordøstfalster – er der vandløb med faldforhold, hvor der
nu er en god økologisk tilstand i vandløbet. En række vandløb er påvirket af
inddæmninger, hvor vandføringen i afvandingskanalerne er styret af pumpedrift.
Vandløbene i Guldborgsund kommune er således sårbare eller meget sårbare
overfor spildevandsbelastning. Vandløbene skal derfor generelt søges friholdt for
spildevandsudledning, eller kun tilledes spildevand, der har undergået en
videregående rensning.
I Guldborgsund Kommune er der ca. 760 km offentlige vandløb, hvoraf de ca. 280
km er rørlagt. Dertil kommer et ukendt antal km private vandløb, åbne såvel som
rørlagte.
I 2005 opfyldte ca. 17 % af de undersøgte vandløbslokaliteter i det tidligere
Storstrøms Amt målsætningen. Det fremgår af de to Forslag til vandplaner, der
omfatter Guldborgsund Kommune, at ca. 20 – 25 % af vandløbsstrækningerne i
de to vandoplande opfylder miljømålene. Det må forventes at vandløbene i
Guldborgsund Kommune har mindre grad af målopfyldelse på grund af de
dårligere fysiske forhold. I forbindelse med vandplanarbejdet er der foretaget
vurderinger af hvilke vandløbsstrækninger, der har behov for en supplerende
indsats udover de allerede planlagte indsatser, for at kunne leve op til de fastsatte
målsætninger i vandplanerne. Det forventes at kun en mindre del af vandløbene
vil have målopfyldelse i 2015.
Vandområdernes (vandløb og søer) nuværende tilstand og miljømål fremgår af
Figur 1 og Figur 2.
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Figur 1: Vandplanernes angivelse af nuværende tilstand. Kortet kan findes på
Naturstyrelsens hjemmeside.

Figur 2: Vandplanernes miljømål for vandløb og søer. Kortet kan findes på Naturstyrelsens
hjemmeside.
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På en lille del af de vandløbsstrækninger hvor der ikke forventes en målopfyldelse
inden 2015, er der udpeget supplerende indsatser på vandløb i form af fjernelse af
spærringer, åbning af rørlagte strækninger, restaureringer og ændret
vandløbsvedligeholdelse.
Tiltag i spildevandsplanen
For de vandløbsstrækninger der ikke kan forventes målopfyldelse i 2015, og som
ikke er udskudt til senere planperiode er der i vandplanen fastsat behov for
supplerende indsatser.
For Guldborgsund Kommune er der peget på to indsatser på spildevandsområdet:
Afskæring af Alstrup renseanlæg (se kap. 8.2)
Indsats ved 2 overløb fra fælleskloakerede områder, (se kap. 8.3 og 8.5).
Herudover er en række mindre renseanlæg planlagt nedlagt (se kap. 8.2).
Den forventede målopfyldelse hviler på en antagelse om at alle beskrevne tiltag i
tidligere spildevandsplaner og anden regionplanlægning i alt væsentlighed, samt
at alle ejendomme i det åbne land overholder deres respektive renseklasser
(”basisvirkemidler”). Det er således nødvendigt at gennemføre de i nærværende
spildevandsplan planlagte tiltag for det åbne land for at kunne honorere den
forventede målopfyldelse.
Indsatsen for forbedret spildevandsrensning er intensiveret siden 2010. Dette er
beskrevet i afsnit 8.6. Den forbedrede spildevandsrensning forventes at bidrage til
en bedre tilstand.

5.2 SØER
I kommunen findes en del mindre søer, hvoraf nogle allerede nu opfylder
miljømålet, men desværre også nogle som er langt fra målopfyldelse.
Der er i Guldborgsund Kommune 18 målsatte søer. Alle øvrige søer skal som
udgangspunkt opfylde basismålsætningen. I kommunen vurderes at 7 af de 18
målsatte søer opfylder målsætningen, 2 søer (Maribo Søndersø og Møllesø)
forventes at opfylde med planlagte og supplerende tiltag og vil bringes til at
opfylde målsætningen i 2015.
De resterende 9 søer har fristforlængelse med hensyn til opfyldelse af
målsætningen.
Tiltag i spildevandsplanen
Indsatsen i medfør af spildevandplan 2010-2014, samt spildevandsplan 20122020 for forbedret spildevandsrensning fortsættes (se kapitel 8).

5.3 KYSTVANDE
De indre farvande, opfylder i dag ikke målsætningen. Smålandshavet,
Østersøkysten har moderat økologisk tilstand. Guldborgsund, Storstrømmen,
Grønsund mv. opfylder ikke målsætningen, men har ikke kunnet klassificeres.
Tilstanden af kystvandene omkring Guldborgsund Kommune er ifølge Forslag til
vandplaner moderat økologisk tilstand for Smålandshavet og Østersøen.
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Guldborgsund, Rødsand, Storstrømmen og Grønsund er ”ikke klassificerbar”, hvor
målsætningen dog ikke er opfyldt. Kystvandene skal alle opfylde målsætningen
god økologisk tilstand, men er omfattet af fristforlængelse og skal derfor ikke
opfylde målsætningen i 2015.

Figur 3: Målsætning for kystvande jf. Forslag til vandplaner. Kortet kan ses på
Naturstyrelsens hjemmeside.

Indsatsen for kystvandene bør for Guldborgsund og Rødsand vurderes for om det
er kvælstof (N) eller forfor (P), som er den udløsende faktor for målopfyldelse. For
de øvrige kystvande er det kvælstof (N) som er den begrænsende faktor. Det er
især de helt nære og lavvandede områder som er påvirket af næringsstoffer fra
kilder i oplandet og punktkilder, hvor renseanlæg er et af de væsentligste.
De enkelte udledninger til kystvandene vurderes ikke særskilt. Da alle udledninger
fra oplandet påvirker kystvandene, er der ikke grundlag for at foretage en
prioritering af de enkelte udledninger. Alle udledninger fra renseanlæg, overløb og
regnvandssystemer bør dog reduceres i det omfang det er teknisk og økonomisk
muligt. Udledningen skal også søges reduceret, selvom anlæggene overholder
gældende udledningstilladelser.
Badevand
I Guldborgsund Kommune er der mange dejlige badestrande. Der er generelt god
badevandskvalitet. Særligt ved Marielyst på Falsters Østkyst er der en unik
badestrand, med et stort sommerhusområde og mange turister. Kyststrækningen
er friholdt for spildevandsudløb på strækningen fra Gedser til Ulslev.
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Ved Stubbekøbing og Nysted er der også gode badestrande. Generelt er der væsentlige rekreative interesser ved kommunens kystvande, idet der udover badning
fra land er mange aktiviteter som f.eks. roning, surfing, sejlads og lystfiskeri.
Guldborgsund Kommune har derfor interessere i, at sikre en tilfredsstilende badevandskvalitet ved kommunens kystvande.
Badevandet bliver kontrolleret hele sommeren for at sikre, at badegæsterne ikke
kommer til at bade i forurenet vand. Kontrollen sker efter bekendtgørelse om
badevand og badeområder /6/.
På 20 badesteder fordelt i kommunen undersøges badevandet ca. hver 14. dag i
perioden 1. maj til 1. september. På badestedet måles sigtdybden, altså vandets
klarhed. Sigtdybden skal være mindst én meter. En lille sigtdybde kan være tegn
på for store mænger alger eller vandet er forurenet af spildevand, eller andre
typer forurening.
Lokalt kan der være påvirkning af badevandskvalitet fra spildevandsudledninger,
det kan særligt være i forbindelse med udløb fra vandløb, som tilledes mekanisk
renset spildevand. Ved fælleskloakerede oplande, typisk i de ældre byområder,
forekommer der aflastninger fra de regnbetingede udløb, under nedbørshændelser. Her udledes der opspædet spildevand, der forårsager utilfredsstillende badevandskvalitet. Ved Stubbekøbing giver de regnbetingede udløb ikke anledning til
utilfredsstillende badevandskvalitet, da der i Grønsund er god vandudskiftning. I
Nykøbing Falster viser undersøgelser, at der på strækningen fra Slotsbryggen til
Nordre Bådelaug er utilfredsstillende badevandskvalitet under og efter nedbørshændelser på grund af aflastninger fra Nykøbing Renseanlæg, samt de
regnbetingede udløb på strækningen langs Guldborgsund.

6 VANDINDVINDINGSINTERESSER
Udpegning af områder med drikkevandsinteresser fremgår af Storstrøms Amts
regionplan 2005 – 2017, der nu har status som landsplandirektiv. Disse retningslinier/udpegninger bortfalder når vandplanerne vedtages endeligt.
Amterne har i regionplanerne fastsat retningslinjer for anvendelsen og
beskyttelsen af vandressourcerne, herunder udpegning af områder med
drikkevandsinteresser. Storstrøms Amt har i regionplan 2005 - 2017 udpeget
områder med 3 kategorier af drikkevandsinteresser:
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
Områder med drikkevandsinteresser (OD)
Områder med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD)
I Forslag til vandplaner er der ingen ændringer til denne udpegning.

6.1 NEDSIVNINGSANLÆG OG BESKYTTELSE AF DRIKKEVANDSINTERESSER
I forbindelse med forbedring af spildevandsforholdene i det åbne land kan en af
løsningerne være nedsivning af spildevand. Denne metode har stor betydning i
forbindelse med beskyttelsen af grundvandet idet grundvandet i princippet er
recipient for spildevand.
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Drikkevandet i Guldborgsund Kommune hentes i det primære grundvandsmagasin, som de fleste steder er beskyttet af et lerlag. Oven over dette kan der være
et sekundært grundvandsmagasin. Nogle steder er lertykkelsen dog så ringe, at
det primære grundvandsmagasin ligger få meter under terræn.
Ifølge regionplanen må arealer inden for områder med særlige drikkevandsinteresser ikke ændres til mere grundvandstruende karakter. Dette betyder dog ikke,
at man helt kan forbyde nedsivning inden for disse områder, men det betyder, at
nedsivning ikke kan anbefales som den foretrukne løsning. Nedenfor er beskrevet
en række forhold, kommunen og ansøger skal tage højde for, ved behandling af
ansøgninger om tilladelse til nedsivning af spildevand.
Arealkrav ved nedsivning af spildevand

Ifølge Spildevandsbekendtgørelsen skal der være mindst 300 m fra et nedsivningsanlæg til nærmeste drikkevandsboring. Et nedsivningsanlæg beslaglægger
derfor et areal på op til 28 ha, hvor der ikke kan etableres nye boringer.
Konsekvenserne af en udbredt brug af nedsivning er illustreret i Figur 4.
For ikke almene private drikkevandsindvindinger kan der dog dispenseres ned til
et afstandskrav på 75 m, når de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlægget, hvilket vil sige at grundvandet ikke må strømme fra nedsivningsanlægget mod drikkevandsindvindingen. Dette er i praksis svært at vurdere.
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Figur 4: Figuren viser konsekvenserne for vandindvindingsmulighederne, hvis alle ejendomme i det åbne land afleder deres spildevand gennem et nedsivningsanlæg. De røde
områder angiver, hvor det i givet fald ikke vil være muligt at etablere drikkevandsboringer.
Oplysningerne er hentet fra BBR.

Afstand til grundvand

For at opnå tilstrækkelig rensning af det nedsivende spildevand, skal der være en
afstand på mindst 2,5 m fra bunden af nedsivningsanlægget til øverste grundvandsstand, hvis det ikke er teknisk muligt dog mindst 1 m. Mange steder i
kommunen står grundvandet så højt at afstanden på 2,5 m ikke kan overholdes
og det i praksis bliver minimumkravet der etableres efter. Inden et anlæg
etableres skal afstanden til højeste grundvandsstand findes, hvilket kan være
vanskeligt, da det øverste grundvandsspejl kan variere meget over året, samt fra
år til år.
Jordbundsforhold

Ifølge vejledningen for nedsivningsanlæg op til 30 PE /8/, skal den underliggende
jord være af en sådan beskaffenhed at den effektivt kan dræne spildevandet væk,
men samtidig have en kornstørrelse som ikke er så grov, at der ikke sker en tilstrækkelig rensning. Anlæg skal derfor etableres efter retningslinjerne i denne
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vejledning, hvilket betyder, at der skal laves infiltrationstest eller kornstørrelsesanalyse. Ofte er 30 m siveslanger ikke tilstrækkeligt til et 5 PE-anlæg.
Samlet vurdering af grundvandsbeskyttelse i forhold til nedsivning af
spildevand.

For at undgå at flytte forureningsproblemet fra overfladevand til grund-/drikkevand, bør nedsivning ikke være den primære løsning for forbedring af spildevandsforholdene i det åbne land i Guldborgsund Kommune. Dette er begrundet
ovenfor i punkterne:
Store områder med særlig drikkevandsinteresser.
Beslaglæggelse af store arealer, hvor der i fremtiden ikke vil kunne
indvindes drikkevand.
Høj grundvandsstand mange steder som giver ringe rensning og som i
princippet bør give vilkår om hævede anlæg (mileanlæg), som vil fordyre
anlæggets pris.
Lerholdig jord, som betyder, at jordbundsforholdene skal undersøges for
rigtig dimensionering af anlægget, hvilket fordyre anlægget pris.
De kommende vandplaner vil betyde at Guldborgsund Kommune i visse
områder sandsynligvis skal finde nye boresteder for at mindske vandindvindingen i andre områder.
På baggrund af ovenstående vurdering udpeges der ikke i denne spildevandsplan
områder, hvor der planlægges for nedsivning af spildevand (jf. § 32, stk. 1, pkt. 5
i Miljøbeskyttelsesloven).
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7 MÅLSÆTNINGER OG SERVICENIVEAUER
I dette kapitel beskrives spildevandsplanens overordnede målsætninger og de
initiativer spildevandsplanen indeholder med hensyn til klimatilpasning, særligt i
forhold til ændrede nedbørsmønstre.

7.1 MÅLSÆTNINGER
I kommuneplanen for Guldborgsund Kommune 2013-2025 er delmålene for
spildevand at:
Udledning af spildevand, herunder regn- og overfladevand skal ske på en sådan
måde, at det ikke medfører uacceptable miljøforringelser eller helbredsrisici for
mennesker og dyr.
Det er således kommunens mål, at spildevand håndteres og bortskaffes så der
ikke sker uacceptable påvirkninger af vandområder, herunder grundvandet, samt
at spildevand håndteres så det ikke giver anledning til smitte eller uhygiejniske
forhold. Håndtering og bortskaffelse af spildevand skal overholde kommuneplanens retningslinjer.
Ved valg af spildevandsløsninger skal det tilstræbes, at løsningerne er bæredygtige såvel teknisk, økonomisk, som miljømæssigt.
Spildevandsplanens mål skal nås ved de aktiviteter og handlinger der sættes i
gang i planperioden og perspektivperioden.
I spildevandsplanens kapitel 8 ”Status og plan” er der bl.a. redegjort for planovervejelser, herunder hvorledes spildevandsplanens målsætninger skal opfyldes.

7.2 FUNKTIONSKRAV, SERVICENIVEAU OG KLIMATILPASNING
Ved byrådets vedtagelse af spildevandsplanen er der truffet beslutning om de
miljø- og servicemål, der fremgår af spildevandsplanen. Guldborgsund Forsyning
skal ved ansøgning til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloft sikre sig, at
miljø- og servicemålene kan realiseres.
Kloaksystemet skal være velfungerende for at sikre borgerne den bedst mulige
service.
Ved serviceniveau forstås den funktionspraksis, som kloakledningerne er dimensioneret efter. Det er ikke muligt at dimensionere kloakledninger, så de kan håndtere et hvert tænkeligt regnskyl, og der er derfor fastsat hvilke gentagelsesperioder for tilladelse ved opstuvning til kritisk kote (typisk lig med terrænkote),
der kan accepteres.
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Eksisterende kloakanlæg og punktrenovering

De eksisterende kloakanlæg er typisk dimensioneret efter følgende retningslinjer:
Tabel 1: Funktionskrav gældende for eksisterende kloakanlæg

Arealanvendelse

Gentagelsesperiode for fuld
udnyttelse af rørkapacitet

Fælleskloak for regn- og spildevand:
Bolig- og erhvervsområder

2 år

Separatkloak, regnvandsdel:
Bolig- og erhvervsområder

1 år

Separatkloak, regnvandsdel
Grønne områder

1 år

Ved fremtidig punktrenovering og spredt renovering, samt strømpeforing, ændres
ikke på den eksisterende dimensionering.
Ved separatkloakering, hvor den gamle fælleskloak overgår til regnvandskloak,
ændres der ikke på dimensioneringen af denne.
Nye kloakanlæg og renoveringer

Nye regnvands- og fællesledninger, herunder sanerede ledninger (dog ikke ved
”no-dig”-løsninger) skal opfylde følgende krav baseret på anbefalinger i Spildevandskomitéens Skrift 27 ”Funktionspraksis for afløbssystemer under regn” /22/.
Tabel 2: Minimumskrav for tilladelig gentagelsesperiode ved opstuvning til terræn afhængig
af arealanvendelsen. Minimumskravene er de anbefalede af Spildevandskomiteens Skrift 27.

Arealanvendelse
Fælleskloak for regn- og spildevand:
Bolig- og erhvervsområder

Tilladelig gentagelsesperiode ved
opstuvning til terræn
10 år

Separatkloak, regnvandsdel:
Bolig- og erhvervsområder

5 år

Separatkloak, regnvandsdel
Grønne områder

5 år

Nye spildevandsledninger, herunder sanerede ledninger, skal have tilstrækkelig
kapacitet til bortledning af spildevandsafstrømningen. Desuden skal gravitationsledninger være selvrensende.
Skrift 27 tager udgangspunkt i de konstaterede opstuvningshændelser og ikke
som tidligere i de opstillede beregninger (til fuld rørkapacitet). Ovenstående minimumskrav for opstuvning til terræn skønnes jf. Skrift 27 at svare til værdier i
foregående tabel for fuld udnyttelse af rørkapaciteten.
Klimatilpasning

En anden konsekvens af indførelse af ny funktionspraksis er anvendelse af et
sikkerhedstillæg, der tager højde for ændrede nedbørsmønstre, større andel af
befæstede arealer og statistisk modelusikkerhed. Samtidig skal der i dimen-
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sioneringen tages højde for højere vandstand. Dette er beskrevet i Spildevandskomitéens skrift 27 og 29 /23/.
Afhængig af beregningsmodel, anlæggets funktion og levetid skal anvendes
sikkerhedstillæg i intervallet 1,26 – 1,43, som ganges på regnmængden.
Tabel 3: Sikkerhedstillæg ved dimensionering af nye kloakanlæg og ved sammenhængende
renoverede områder. Tillæg for klimaforandringer jf. skrift 29.

Usikkerhed

Statistisk

Sikkerhedstillæg
5 -10 %

Klimaforandringer

20 – 30 %

Befæstede arealer

0%

Vandstandsstigninger

0,25 - 1 meter

Alle beregninger skal udføres med edb-modellen MIKE Urban jf. Skrift 27.
Der er allerede over en længere årrække konstateret ændrede nedbørsmønstre i
Danmark. Førnævnte sikkerhedstillæg er en vigtig del af de tiltag, der skal sikre,
at kloaksystemet også i fremtiden kan håndtere øgede nedbørsmængder og mere
intensive regnhændelser.
Imidlertid er der allerede i dag store udfordringer forbundet med håndteringen af
regnvand. Det gælder især – men ikke kun – i fælleskloakerede områder, hvor der
ikke er kapacitet til at håndtere selv små/hyppige mængder nedbør. Også i eksisterende og planlagte separatkloakerede områder, kan alternative løsninger forøge kapaciteten til gavn for grundejerne og miljøet, se afsnit 8.3 om regnbetingede udløb.
Håndteringen af konsekvenserne af klimaforandringer i Danmark påhviler i høj
grad kommuner og forsyningsselskaber, men kan kun udføres i samarbejde med
private grundejere.
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8 STATUS OG PLAN
Dette kapitel om status og plan er hovedkapitlet i spildevandsplanen. De enkelte
temaer er behandlet i hvert sit underafsnit, hvor både status og plan er beskrevet.
For enkelte temaer er der endvidere beskrevet en perspektiv-del. Dette betyder,
at der med denne spildevandsplan ikke er truffet endelig afgørelse om forholdet,
men at det kan forventes taget op i den næste spildevandsplan eller i et tillæg.
Samtidig kan der i administrationen af spildevandsområdet lægges til grund, at
der kan forventes en nærmere stillingtagen på et senere tidspunkt (se kapitel 10).

8.1 GENERELT OM PLANOVERVEJELSER
Planlægningen for spildevandsindsatsen baserer sig på både driftsmæssige og
miljømæssige prioriteringer. Planlægningen baserer sig på en samlet vurdering af
hvilke løsninger der er teknisk, økonomisk og miljømæssigt mest optimale.
Jævnfør forslag til vandplaner bør følgende sideordnede prioriteringer indgå i
kommunernes planlægning for spildevandsindsatsen:
spildevandsindsatser i vandløb med den højeste DVFI1 målsætning
spildevandsindsatser i søoplande, da søerne vil være længst tid om at
opfylde miljømålet om god tilstand,
spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold
afventer forbedret spildevandsrensning, jf. tabel 1.3.3 Undtagelser for
vandløb i henhold til miljømålslovens §§ 16 og 19,
spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000
områder).«

8.2 RENSEANLÆG
Guldborgsund Forsyning har 27 renseanlæg, og er medejer af Hunseby Strand
Renseanlæg, som er beliggende i Lolland Kommune. Renseanlæggene er vist i
oversigten nedenfor (Tabel 4).
Tabel 4: Oversigt over Guldborgsund Forsynings renseanlæg, sorteret efter kapacitet.

Dimension
i PE

Type

Nykøbing

57.000

MBNDK

Hunseby Strand
(Lolland Kommune)

40.000

MBNDK

Marielyst (tidl.
Væggerløse
Centralrenseanlæg)

20.000

MBNDK

Frejlev
Tårup

11.000
8.200

MBNDK
MBNDK

Nagelsti Engmosevej
Stubbekøbing

7.000
6.000

MBK
MBK

Gedser
Gedesby

4.500
4.000

MBK
MBNDK

Renseanlæg

1

Bemærkninger

Ejes i fællesskab af Lolland
og Guldborgsund
Forsyning.

Udbygget i 2005
Renoveres 2014

DVFI: Dansk VandløbsFauna Indeks der er et udtryk for antal og artssammensætning af
vandlevende smådyr. Indeks går fra 1 til 7, hvor 1 er stærkt forurenet og 7 er uforurenet
vandløb. Miljømål for vandløb angives som DVFI.
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Eskilstrup

3.200

MBNK

Tunderup

2.100

MBN

Krumsø

1.500

MBN

Orehoved

1.500

MBNK

Lundby

400

MBN

Øster Kippinge

350

MBN

Sdr. Kirkeby

300

MB

Nr. Vedby

300

MBN

Blæsebjerg

135

M

Hesnæs

120

MB

Nedlagt oktober 2013.
Afskåret til Nykøbing F.
Nedlagt november 2013.
Afskåret til Nykøbing F.
Nedlægges 2019.
Afskæres til Hunseby
Strand eller Frejlev.
Nedlagt august 2013.2
Afskåret til Nykøbing F.
Nedlægges når separatkloakering er gennemført.
Afskæres til Nykøbing F.
Nedlagt oktober 2013.
Afskåret til Nykøbing F.
Nedlagt oktober 2 2013.
Afskåret til Nykøbing F.
Nedlagt august 2013.
Afskåret til Nykøbing F.
Nedlægges når separatkloakeringen er gennemført. Afskæres til Tårup.

Alstrup

110

M

Nedlægges når separatkloakering er gennemført.
Afskæres til Nykøbing F.

Virket

110

MB

Nedlagt juli 2014. Afskåret
til Nykøbing F.

Egebjerg

100

MB

Nedlagt oktober 2013.
Afskåret til Nykøbing F.

Byskov

85

M

Nedlægges når separatkloakering er gennemført.
Afskæres til Nykøbing F.

Rykkerup

62

M

Nedlægges 2016.
Afskæres til Frejlev.

Nagelsti Strandby

50

M

Nedlægges 2017.
Afskæres til Nagelsti
Engmosevej.

Stangerup

40

M

Nedlægges når separatkloakering er gennemført.
Afskæres til Tårup.

Nystedvej

10

M

Søborg

10

M

Ukendt

M

Sortkammervej

Nedlægges 2016.
Afskæres til Nagelsti
Engmosevej.
Anlæggets fremtid afklares
i løbet af planperioden.
Anlæggets fremtid afklares
i løbet af planperioden.

Kapaciteten er opgjort i henhold til udledningstilladelser.
Placering af renseanlæggene fremgår af Figur 5 nedenfor.
2

Orehoved Renseanlæg er taget midlertidig i drift igen i foråret 2014.
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Figur 5: Oversigt over Guldborgsund Forsynings renseanlæg. Størrelsen indikerer
renseanlæggets kapacitet. Figuren viser endvidere afgrænsningen i den langsigtede plan for
centralisering af renseanlæggene i Guldborgsund Kommune. Renseanlæg angivet med grøn
bibeholdes, mens de angivet med rød nedlægges.

Indsatskrav i Forslag til vandplaner

I Forslag til vandplan 2010-2015 er der for Alstrup Renseanlæg indsatsbehov i
første planperiode. Alstrup Renseanlæg nedlægges, når separatkloakeringen af
Alstrup er gennemført.
Strukturplanen

Guldborgsund Forsyning arbejder med en langsigtet plan for at bringe antallet af
renseanlæg til behandling af spildevand væsentligt ned. Baggrunden og formålet
er:
-

Prisloftet i Vandsektorloven stiller store krav til effektivisering og
økonomisk optimering. Alt andet lige vil det være nemmere at have overblik og skabe fokus på få centrale enheder frem for ved mange små.

-

Administrationen kan optimeres/forenkles.

-

Planlægning, videndeling, anvendelse af specialister og implementering af
nye tiltag kan optimeres.
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-

På mange af de mindre renseanlæg er der kun tilsyn et par gange om
ugen i få timer (i fremtiden måske mindre). I forbindelse med driftsuheld
på et ubemandet renseanlæg vil et sådan uheld kunne udrette en
betydelig skade på recipienten. På de bemandede renseanlæg vil uheldet
blive opdaget hurtigt og afværgeforanstaltninger sat i værk med det
samme. På de store anlæg vil det endvidere være økonomisk rentabelt
med etablering af supplerende driftsovervågning i de ubemandede timer.

Endvidere er større renseanlæg mere robuste overfor kortvarige forureninger i
afløbssystemet, der kan påvirke de biologiske processer.
Baggrunden for spildevandsplanens tiltag for renseanlæggene er strukturplanen
fra 2007 /19/ i rapporten indgår resultatet af en grundig gennemgang af alle
Guldborgsund Kommunes daværende 38 renseanlæg. De enkelte renseanlæg
blev således vurderet på bl.a. teknisk stade, reservekapaciteter, stærke og svage
sider, restlevetid, arbejdsmiljø og naboforhold med videre. Alle vanddistriktets
relevante recipientforhold er vurderet og kommenteret ud fra de lovmæssige krav
sammenholdt med de af daværende Storstrøms Amt registrerede afløbsværdier.
Resultatet er derefter kombineret med vurderingen af renseanlæggene, hvorefter
seks strukturforslag til centralisering blev opstillet.
Strukturplanen er blevet justeret i forbindelse med spildevandsplan 2012-2020,
samt nærværende spildevandsplan.
Figur 5 viser principperne i den langsigtede plan for centralisering af renseanlæggene til behandling af spildevand.
Det kan være nødvendigt at ændre planen og grænser undervejs, da de tekniske
og miljømæssige forudsætninger kan ændre sig i planperioden.
Arbejdet med centraliseringen af renseanlæg planlægges sammen med forbedring
af rensning af spildevand i det åbne land. Samtidig kan det i forbindelse med
nedlæggelse og afskæring af mindre renseanlæg være nødvendigt at separatkloakere visse områder. Begge forhold er beskrevet i afsnittene 8.5 og 8.6.
Øget belastning af eksisterende renseanlæg

Som følge af strukturplanen vil belastningen på de forblivende renseanlæg forøges
efterhånden som de mindre renseanlæg nedlægges og områder i det åbne land
kloakeres. Det vurderes, at forøgelserne er indenfor anlæggenes nuværende
kapacitet.
Især renseanlæggene Nykøbing F. og Hunseby Strand har overskudskapacitet.
Nykøbing F. Renseanlæg er dog hydraulisk overbelastet under regn.
Reduceret hydraulisk belastning af recipienter

I planperioden vil strukturplanen medføre en reduceret udledning af renset
spildevand til vandløbene ved de renseanlæg der nedlægges. Det er i screeningen
til miljøvurdering for Spildevandsplan 2012-2020 undersøgt hvorvidt disse
reduktioner vil kunne medføre at enkelte recipienter ikke længere vil kunne opnå
deres medianminimumsvandføring.
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Denne analyse har vist, at der for hoveddelen af anlæggene ikke vil opstå
problemer med overholdelsen af medianminimumsvandføringen ved nedlæggelse
af anlæggene.
Forøgelsen af den hydrauliske påvirkning fra de 4 renseanlæg i Guldborgsund
Kommune, der afskæres til, vurderes at være minimal i de pågældende
recipienter. Den øgede hydrauliske belastning er vurderet på baggrund af
spildevandsdata fra de planlagte kloakoplande. Idet der som udgangspunkt kun
afskæres spildevand til centrale renseanlæg, er det ud fra disse tørvejrsdata
beregnet, at den øgede hydrauliske belastning er af underordnet betydning. Ved
meddelelse af udledningstilladelser til renseanlæg vil der blive stillet vilkår om
maksimalt udledte vandmængder, således at recipienten ikke overbelastes
hydraulisk.
Slam fra renseanlæg
Guldborgsund Forsyning leverer efter aftale med REFA hele slamproduktionen til
Gerringe slamkomposteringsplads. Forsyningen er bundet af aftalen frem til 2018.
På 9 af de renseanlæg, der jf. planen skal bevares, håndteres slammet som vist i
oversigten nedenfor:
Tabel 5: Slamhåndtering

Renseanlæg

Håndtering af slam

Nykøbing F.

Primær og overskudsslam (bioslam) udrådnes og afvandes med
dekanter. Restprodukt køres til Gerrige hvor det
sammenkomposteres.
Overskudsslam (bioslam) afvandes i dekanter. Restprodukt køres
til Gerrige hvor det sammenkomposteres.

Marielyst
Tårup

Frejlev

Overskudsslam (bioslam) pumpes på slamminiraliseringsbed
hvor det afvander og stabileres. Slammet kan senere, når
slambedene er fyldte køres på landbrugsjord.
Overskudsslam (bioslam) afvandes i dekanter. Restprodukt køres
til Gerrige hvor det sammenkomposteres.

Engmosen

Overskudsslam (bioslam) afvandes i dekanter. Restprodukt køres
til Gerrige hvor det sammenkomposteres.

Stubbekøbing

Overskudsslam (bioslam) afvandes i mobil dekanter. Restprodukt
køres til Gerrige hvor det sammenkomposteres.

Gedser

Overskudsslam (bioslam) afvandes i mobil dekanter. Restprodukt
køres til Gerrige hvor det sammenkomposteres.
Overskudsslam (bioslam) afvandes i mobil dekanter. Restprodukt
køres til Gerrige hvor det sammenkomposteres.
Overskudsslam (bioslam) køres til Nykøbing F. Rensningsanlæg,
hvor det afvandes i dekanter. Restprodukt køres til Gerringe hvor
det sammenkomposteres.

Gedesby
Hesnæs

Der er ingen planer om ændring af slamhåndteringen frem til 2018. Inden 2018
gennemføres en analyse af hvorledes slamhåndteringen efterfølgende skal være.
Parallelt arbejdes der mod at nedbringe mængden af tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Dette sker gennem tilslutningstilladelser og det løbende
tilsynsarbejde.
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Private renseanlæg

I bilag 2 ses en oversigt over private kloakområder og renseanlæg over 30 PE.
Der er i Forslaget til vandplaner ikke indsatskrav vedrørende private renseanlæg
over 30 PE.

8.3 REGNBETINGEDE UDLØB
Regnbetingede udløb (RBU) er udløb fra spildevandsanlæg, hvor der udledes til
vandområderne i tilfælde af regn. Der kan være tale om regnvandsudløb eller
overløb fra fælleskloakerede områder.
Ved overløb fra fælleskloakerede områder belastes vandmiljøet med næringsstoffer, og overløbet kan medføre uhygiejniske forhold omkring udløbet.

Figur 6: Overløbsbygværk i Nykøbing. Her løber der i perioder med nedbør opspædet
spildevand fra bl.a. hospitalet ud i Guldborgsund.

For at reducere belastningen fra overløbsbygværker, er der i hovedsagen følgende
løsningsmuligheder:
Udbygning af opstuvningsvolumen i hovedledningsnettet, hvorved
spildevandet kan opmagasineres indtil der igen er kapacitet i
hovedkloakkerne og/eller på renseanlægget.
Separatkloakering, hvor regn- og spildevand bliver adskilt og regnvandet
udledt lokalt.
Delvis separatkloakering af tæt bebyggede byområder, hvor vejvand og
nedløbsrør ud mod vejen føres til en ny regnvandskloak.
Afkobling af tag- og overfladevand fra kloakken og lokal afledning af
regnvand (LAR) eller forsinkelse på de enkelte ejendomme.
Ved tilstrækkelig rensning i sandfang eller regnvandsbassiner, medfører udløb fra
regnvandskloakker ikke forurening af recipienten. Afhængig af de lokale forhold
kan et regnvandsudløb dog bidrage til hydraulisk overbelastning af et vandløb.
Figur 7 viser regnbetingede udløb fra Guldborgsund Forsynings spildevandsanlæg.
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Figur 7: Oversigtskort over regnbetingede udløb (RBU). Blå viser regnvandsudløb og grøn
viser overløb fra fælleskloakerede områder. Røde pile angiver udløb fra renseanlæg. Mere
detaljeret placering kan ses på de digitale kort.

Indsatskrav jf. Forslag til vandplaner

I udkast til vandplaner er der indsatskrav til to overløbsbygværker i kommunen.
Det drejer sig om to overløbsbygværker ved henholdsvis Tårupvej og Gaabensevej
ved Bruntofte Skov. Overløbsbygværkerne er vist på kort nedenfor.
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OV 375-323

OV 369-326

Figur 8: Indsatskrav til overløbsbygværker ifølge udkast til vandplaner.

I løbet af planperioden tages der stilling til, hvad der kan gøres for at at nedbringe
belastningen fra overløbsbygværk 369-326.
Når separatkloakeringen af Blæsebjerg og Gundslev er gennemført tages der
stilling til nødvendigheden af yderligere tiltag for at nedbringe belastningen fra
overløbsbygværk 375-323 .
Renovering af overløbsbygværker

Guldborgsund Forsyning har fra 2010 gennemført en række gennemgribende
renoveringer af overfløbsbygværker. Prioriteringen har været de bygværker som
har udledning direkte til havet, idet der er konstateret en del indstrømning af
havvand i ledningsanlægget, som har bidraget til en øget hydraulisk belastning på
flere renseanlæg.
Renoveringerne er gennemført i Nykøbing, Sakskøbing, Nysted og Stubbekøbing.
Renoveringen er gennemført med nye tilbageløbssikringer, nye selvrensende riste
og måleudstyr til registrering af overløbshyppighed og overløbsmængder.
I 2014 vil bygværker med overudløb til vandløb blive prioriteret, og udløb i
forbindelse med Nr. Alslev by vil have 1. prioritet. Bygværkerne forsynes også her
med måleudstyr.
I 2013-14 er der gennemført beregninger af ledningsnettet med henblik på
udarbejdelse af et oversvømmelseskort til klimatilpasningsplanen. Disse
beregninger sammenholdt med de målinger der foretages på bygværkerne i
perioden 2012- 2016, vil danne baggrund for prioriteringen af indsatsen på de
regnbetingede udløb i 2017 og de efterfølgende år.
Hydraulisk belastning af vandløb

Regnvandsudløb kan i visse situationer bidrage til hydraulisk overbelastning af
vandløbet. Dette gælder fx erhvervsområdet mellem Ndr. Ringvej og Randersvej i
Nykøbing F med udløb til Tingsted Å og evt. erhvervsområdet i den nordøstlige del
af Nørre Alslev.
Guldborgsund Forsyning arbejder på projekter, der kan nedbringe den hydrauliske
belastning til Tingsted Å fra erhvervsområdet i den nordlige del af Nykøbing.
Blandt de mulige løsninger er etablering af et regnvandsbassin.
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Hvor et regnvandsudløb bidrager til hydraulisk overbelastning af et vandløb kan
kommunen påbyde ejeren at etablere eller forøge kapaciteten af regnvandsbassiner og/eller stille krav om forsinkelse og tilbageholdelse af tag- og overfladevand på de enkelte ejendomme. Der er ikke planlagt tiltag overfor
eksisterende, lovlig bebyggelse. Det vil i planperioden løbende blive overvejet at
stille krav i forbindelse med ny- eller ombygninger. Sådanne krav kræver ikke
grundlag i spildevandsplanen.

8.4 KLOAKRENOVERING
Guldborgsund Forsyning gennemfører hvert år renovering af ledningsanlægget for
et beløb.
Hovedparten af ledningsanlægget er indenfor de seneste 15 år spulet og tvinspiceret, og næsten alle ledninger er derfor forsynet med et skadesindeks.
Ledningsoplysninger er samlet i en database, som benyttes til udvælgelse af
renoveringsopgaver, idet oplysninger om driftssituationen fra driftspersonalet er
udgangspunkt for hvor ”Projektbank” bringes i anvendelse.
I planperioden vil Guldborgsund Forsyning danne sig et overblik over behovet for
kloakrenovering, herunder om der i forbindelse med total fornyelse af
hovedkloakken i fælleskloakerede områder er grundlag for at gennemføre
separatkloakering.

8.5 KLOAKEREDE OMRÅDER
I dette afsnit beskrives områder, der allerede er kloakerede, samt områder, der
planlægges kloakeret i forbindelse med byggemodning/udbygning.
Kloakeringsprincipper

I Guldborgsund Kommune har følgende kloakeringsprincipper været benyttet:
-

Fælleskloak, hvor regnvand og spildevand ledes i samme ledningssystem.

-

Fælleskloak med septiktanke og direkte udledning. Disse anlæg stammer
typisk fra 1950’erne.

-

Separatkloak, hvor regnvand og spildevand ledes i hvert sit
ledningssystem.

-

Spildevandskloak for husspildevand, med privat afledning af regnvand.
Dette system anvendes i den spredte bebyggelse og i sommerhusområder.

-

Vakuumsystem til afledning af sort spildevand, mens gråt spildevand
nedsives. Anvendes i Sildestrup Strand og Elkenøre Strand.

-

Delvis separatkloakering / fælleskloakering med begrænsninger, hvor
vejvand og evt. noget tagvand ledes til regnvandskloak, mens spildevand
og tagvand ledes til fælleskloak. Anvendes i Slotsgade i Nykøbing F.

Private kloakområder

Private kloakområder (også kaldet fællesprivat kloak/privat fælleskloak i BBR) er
områder, hvor hovedledningssystemet og evt. renseanlægget ejes, drives og
vedligeholdes af private grundejere i fællesskab. Bestemmelser og/eller vedtægter
bør være tinglyst på de deltagende ejendomme eller fremgå af en kendelse fra
landvæsensnævn eller -kommission.
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I bilag 2 ses en oversigt over private kloakområder og renseanlæg, som
Guldborgsund Kommune har kendskab til.
Afgrænsningen af de private kloakområder fremgår af tinglyste eller evt. andre
dokumenter, og er så vidt som muligt gengivet i de digitale kort.
Ejerskab til ledninger

I forbindelse med kloakeringerne på Nordvestfalster viste det sig, at spildevandsanlæggene i Vålse og Vester Kippinge var etableret som offentlige
spildevandsanlæg.
Som følge heraf har Guldborgsund Forsyning undersøgt, om det samme er
tilfældet i andre områder. Gennemgangen har medført at ejerskabet til ledninger i
enkelte områder er afklaret, således at Guldborgsund Forsyning nu står som ejer.
Byggemodninger/nye byområder

I kommuneplan 2013-2025 /17/ er der udpeget områder på i alt 214 ha til
byudvikling, men endnu ikke besluttet anlægsår. Arealudlæg til bolig- og
erhvervsformål i tilknytning til eksisterende bolig- og erhvervsområder er
medtaget som kloakerede områder i spildevandsplanen. De enkelte områder
fremgår af det digitale kort.
Tabel 6: Arealudlæg i henhold til Forslag til kommuneplan.

Område
Hovedbyen

By
Nykøbing
Sundby
Nordbyen

Areal
10,9 ha
41,2 ha
36,7 ha

Centerbyer

Sakskøbing
Nørre Alslev
Stubbekøbing
Nysted
Eskilstrup

28,0 ha
25,1 ha
17,7 ha
13,5 ha
6,1 ha

Landdistriktscentre

Guldborg
Horbelev
Toreby
Idestrup
Væggerløse
Gedser
Kettinge

2,6 ha
1,8 ha
14,1 ha
6,3 ha
4,8 ha
2,4 ha
2,9 ha

I alt

214 ha

Separatkloakering

I en række deloplande er der etableret separatsystem. I mange af disse områder
har grundejerne endnu ikke har fået påbud om at foretage de nødvendige
ændringer på egen grund. Disse områder er planlagt til separatkloakering.
Derudover er der udpeget et havnenært område i Nykøbing F., hvor der kan ske
delvis separatkloakering (se senere i afsnittet).
Nykøbing F. Sygehus er endvidere udpeget til separatkloakering. Projektet
gennemføres ikke før der er sket en nærmere afklaring af, hvad der skal ske med
hospitalsspildevandet.
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Områderne fremgår af Tabel 7. Den præcise afgrænsning fremgår af de digitale
kort og de berørte ejendomme fremgår af bilag 3.
Tabel 7: Områder, hvor der skal separatkloakeres.

Område
Alstrup
Bangsebro, enkelte
ejendomme
Blæsebjerg
Bregninge F.
Byskov
Eskilstrup: Mindre
deloplande
Falkerslev
Horbelev
Gl. Kraghave
Ny Kraghave: Kraghave
Møllevej
Lundby
Maglebrænde
Meelse og Ovenby
Nykøbing F. Sygehus
Nykøbing F.: Delvis
separatkloakering af
havnenært område
Sakskøbing: Maribovej, Emil
Aarestrupsgade m.v.
Stangerup
Systofte, enkelte områder
langs Stubbekøbingvej,
Systofte Skolevej og
Kirkevej
Systofte Skovby: Bøgevej,
Lærkevej, Birkevej m.fl.
Systofte Skovby: Enkelte
ejendomme
Vejringe
Åstrup

År
2014-15

Bemærkninger
Særlige forhold.

2013-14
2013-14
2014-15

Påbud er varslet
Påbud er varlset

2014-15
2013-14
Frist
udløbet
2013-14

Påbud er varslet

Påbud er meddelt

2014-15
2014-15
2013-14
2013-14
2015

Påbud er varslet
Påbud er varslet
Afventer afklaring vedr.
rensning af hospitalsspildevand

2015-20
snarest

3

2013-14

Påbud er varslet

2014-15

2013-14
2014
2013-14
2013

Påbud er varslet
Nyt delområde
Påbud er varslet
Påbud er varslet

Udover de nævnte områder er der udpeget en række områder, hvor det kan blive
nødvendigt at separatkloakere. Områderne fremgår under perspektivperioden.
Vurderingen af behovet for separatkloakering beror i høj grad på arealet af de
befæstede overflader, der ledes til kloakken.
I forbindelse med nedlæggelse af mindre renseanlæg, vil Guldborgsund Forsyning
i de fleste tilfælde først afskære renseanlægget og på baggrund af driftserfaringerne foretage en endelig vurdering, om separatkloakering er nødvendigt,
eller om der evt. kan etableres kloakker udelukkende til vejvand.
3

I en del af området er separatkloakeringen ikke udført endnu. Arbejdet udføres i 2016-17.
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I Øster Kippinge har Guldborgsund Forsyning vurderet, at det bliver nødvendigt at
separatkloakere to delområder med i alt 12 bebyggede ejendomme. Beslutning
om separatkloakering træffes gennem et tillæg til spildevandsplanen.
Delvis separatkloakering/fælleskloakering med begrænsninger

Det planlægges delvis separatkloakering af enkelte deloplande i bykerner. I den
forbindelse etableres separat afledning af vejvand (fx i åbne render), og tagnedløb
fra husfacader kobles til dette system. Resten af kloaksystemet forsat vil være
fælleskloakeret. Afledning af vejvand kan ske i lukkede rør eller åbne render.
Systemet er etableret i Slotsgade, Nykøbing F. og der er i spildevandsplanen
plangrundlag for at etablere tilsvarende løsning i det havnenære område i
Nykøbing omkring Slotsgade, Langgade, Frisegade, Fejøgade, Havnepladsen og
Tømmergade.
Derudover kan der forventes tilsvarende tiltag i forbindelse med områdefornyelse i
Stubbekøbing. Om nødvendigt vedtages tillæg til spildevandsplanen.

Figur 9: Delvis separatkloakering i Slotsgade, Nykøbing F. Vejvand og facadenedløb føres til
afløbsrende.

Sildestrup Strand og Elkenøre Strand (vakuumsystem)

I Elkenøre Strand og Sildestrup Strand ved Marielyst er et område i dag kloakeret
med vakuumsystem. Sort spildevand (toiletvand) afledes til kloak, mens gråt
spildevand (afløb fra bad, køkken mm.) nedsives på grunden.
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For vakuumsystemet gør følgende forhold sig gældende:
-

Nedsivning besværliggøres af høj grundvandstand
Nedsivning af gråt spildevand er ikke miljømæssigt forsvarligt
Ved ny- og ombygninger kan grundejerne få krav om at etablere et
nedsivningsanlæg til det grå spildevand.
Brugen af området har ændret sig. Oprindeligt blev sommerhusene brugt i
en kortere periode om sommeren, og der var ofte kun en enkelt vask i
husene. I dag er der formentlig installeret bad og måske også
opvaskemaskine, vaskemaskine og i enkelte tilfælde spa i sommerhusene.

På den baggrund søges det eksisterende vakuum-anlæg skal på sigt erstattes af et
anlæg, som kan aflede både sort og gråt spildevand. Etableringen af et nyt anlæg
indebærer omkostninger for både Forsyningen og de enkelte grundejere.
I planperioden undersøges mulighederne for at erstatte det eksisterende anlæg.
Etablering af et nyt anlæg vil kræve et tillæg til, eller revision af spildevandsplanen.

8.6 DEN SPREDTE BEBYGGELSE (UKLOAKEREDE OMRÅDER)
I dette afsnit beskrives områder, der ikke er kloakeret.
Kloakering i det åbne land 2010-2013

I perioden 2010-13 er der meddelt påbud og igangsat kloakeringer af ca. 2.600
ejendomme:
Tabel 8:Oversigt over kloakeringsprojekter siden 2010.

Projekt
Hjelm

År
2010

Antal ejendomme
63

Kalø
Skerne

2010
2010

69
27

Nordøstfalster (”område 1”)
Ottevej, Sakskøbing

2010
2011

442
7

Østlolland (”område 2”)
Guldborgvej

2011
2011

Ca. 615
63

Nordvest og -midtfalster (inkl.
Vålse og Hasselø)4
I alt

2012-13

Ca. 1315
Ca. 2.600

Kloakeringerne er vist på kortet nedenfor sammen med forslag til nye kloakeringer
(se senere i dette afsnit)

4

Inklusive ejendomme, som pr. august 2013 endnu ikke har fået påbud. Ejendommene
fremgår af bilag 3.
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Figur 10:Overordnet fremstilling af kloakeringsindsatsen frem fra 2010 og frem til 2014.
Ejendomme markeret med orange er i jf. denne spildevandsplan fortsat planlagt kloakeret.

Fremdriften i kloakeringsprojekterne betyder, at der i Guldborgsund Kommune er
gennemført en betydelig indsats overfor forbedret spildevandsrensning i det åbne
land siden 2010. En stor del af efterslæbet er indhentet og tempoet kan fremover
sættes ned.
Ejendomme udenfor kloakopland

I Forslag til vandplaner er minimumskravet for forbedret spildevandsrensning i
Guldborgsund Kommune opgjort således:
Tabel 9: Minimumskravet til antal ejendomme, hvor der skal ske forbedret
spildevandsrensning/kloakering jf. Forslag til vandplaner. Tallet er opgjort pr. juni 2011.

Planperiode
Første vandplanperiode (2010-15)

Antal ejendomme
1.268

Kommende vandplanperioder (2016-24)
Subtotal

1.769
3.037

Justering for systematiske fejl i BBR og for tidspunkt for
opgørelse

Ca. 200

Total ved begyndelsen af 2010

3.250
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Af disse 3.250 ejendomme er 2.600 kloakeret. I henhold til bilag 2 i vandplanerne
mangler der dermed 650 ejendomme. Indsatsen skal være færdig i 2024, som er
midten af tredje vandplanperiode. Derved sikres, at de nødvendige indsatser slår
igennem inden udløbet af trejde vandplanperiode i 2027.
Fordeles de 650 ejendomme jævnt, skal der i perioden 2014-2020 påbydes
forbedret spildevandsrensning eller kloakering på ca. 420 ejendomme.
Opgørelsen af ejendomme udenfor kloakopland, hvor der er krav om forbedret
spildevandsrensning er forbundet med en vis usikkerhed, da opgørelsen beror på
BBR-data. Der er variationer i kvaliteten af BBR-data, herunder har de 6 gamle
kommuner haft forskellig praksis, med anvendelse af afløbskoder i forbindelse
med angivelse af ejendommes spildevandsforhold.
Ved opgørelse af antal ejendomme, hvor der er rensekrav er anvendt de tal der
fremgår af Forslag til vandplaner (se Tabel 9).
I denne spildevandsplan er der redegjort for ca. 70 ejendomme pr. år, svarende til
420 ejendomme i planperioden. Denne indsats må betragtes som absolut
minimum, da det vurderes, at den løbende forbedring af BBR-data, samt evt.
ændringer i vandplaner kan betyde, at flere ejendomme skal have forbedret
spildevandsrensning.
I de 420 ejendomme er der indregnet ca. 150 ejendomme, hvor der i planperioden etableres forbedret spildevandsrensning eller afløbet afbrydes uden at
der meddeles påbud. Det skønnes at ca. 110 ejendomme i forureningsfølsomme
områder nedlægges, og at der etableres forbedret spildevandsrensning på 40
ejendomme som følge af krav ved ombygning. Disse tal er baseret på et løst skøn.
I henhold til Forslag til vandplaner, skal der ske forbedret spildevandsrensning
(herunder kloakering) på 5 ejendomme pr. 1.000 indbyggere pr. år i første
planperiode og efterfølgende planperioder. For perioden 2010-2020 svarer dette til
3.340 ejendomme. Hvis antallet af ejendomme med utilstrækkelig rensning viser
sig at være større, end oplysningerne i vandplanerne, skal der meddeles flere
påbud fremover. Dette vil indgå i den næste spildevandsplan.
Valg af løsninger til forbedret spildevandsrensning

I spildevandsplan 2010 - 2014 og spildevandsplan 2012 – 2020 blev der behandlet
overvejelser om valg af løsninger til forbedret spildevandsrensning i det åbne land.
Heraf fremgår grundlaget for, at kloakere ejendomme i det åbne land med
tryksatte systemer. Denne indsats fremgår af Figur 10.
Det vurderes, at det har været en økonomisk og driftsmæssig fornuftig beslutning
at kloakere ejendommene. Ejendommene omfattet af kloakeringen har været
landsbyer, klynger eller langs tracér af trykledninger. Hovedparten af resterende
ejendomme, hvor der er krav om forbedret spildevandrensning, ligger så spredt,
at det ikke er realistisk, at de bliver kloakerede. Der er en mindre gruppe af
ejendomme, der er placeret enten meget tæt på andre ejendomme (små haver)
eller på kloakerede områder, hvor det her vil mest hensigtsmæssigt, at de bliver
tilsluttet kloak. En del af disse ejendomme ligger langs trykledninger, der er
etableret før kommunalreformen.
Da omfanget af kloakeringen vil blive reduceret kraftigt i forhold til spildevandsplan 2012-2020, vil de fleste af de grundejere, der endnu ikke er blevet kloakeret,
således have mulighed for at etablere deres egen renseløsning. De oplande, hvor
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der er blevet etableret hovedkloakker fastholdes som kloakoplande med tilslutningspligt. Samtidig bliver der fastholdt enkelte kloakoplande i perspektivperioden.
Forureningsfølsomme områder og renseklasser

I regionplanen og Forslag til vandplaner er der udpeget en række vandløb, søer og
kystvande, hvor målsætningen om vandkvalitet ikke er opfyldt på grund af dårligt
renset spildevand og dermed udpeget som forureningsfølsomme områder. Tabel
10 viser en oversigt over de fire renseklasser.
Tabel 10: Oversigt over renseklasserne.
Forkortelse

Renseklasse

SOP

Skærpede krav til rensning af organisk stof samt fosforfældning

SO

Skærpede krav til rensning af organisk stof

OP

Normale krav til rensning af organisk stof samt fosforfældning

O

Normale krav til rensning af organisk stof.

I Forslag til vandplaner er der taget en del oplande ud, således at der er lagt op til
at der er mindre arealer med forureningsfølsomme områder. Afgrænsningen af
forureningsfølsomme områder i Forslag til vandplaner er behæftet med enkelte
fejl, og der kan derfor ske rettelser i de endelige vandplaner.
I spildevandsplanen er der planlagt indsats for områder, der som led i opfyldelsen
af vandplanerne skal ske forbedret spildevandsrensning. Desuden er der udlagt
områder til kloakering i perspektivperioden, hvor det overordnet set er den bedste
løsning at kloakere med tryksatte systemer frem for at anvende lokale
renseløsninger.
Indsatserne planlægges udført med henholdsvis kloakering og lokale
renseløsninger.
Områder til kloakering

I hele kommunen er der udpeget områder, hvor der fortsat er planlagt kloakering.
Det drejer sig om
Områder langs eksisterende ledningstracéer.
Områder med forholdsvis tæt bebyggelse. Der er udpeget både konkrete
projekter og områder, hvor der på sigt kan forventes kloakering
(perspektivdelen).
Nogle få af disse ejendomme ligger udenfor de i Forslag til vandplaner udpegede
forureningsfølsomme områder. De pågældende ejendomme er fastholdt som
planlagt kloakerede, da de er en del af et større projekt eller ligger langs
eksisterende tracéer.
Oversigten over kloakeringer ses i tabellen nedenfor. Den præcise afgrænsning af
oplandene kan ses på de digitale kort.

SIDE 41/55

Tabel 11:Forslag til nye kloakeringer langs eksisterende tracéer, samt oversigt over hvor
mange ejendomme i områderne, der ligger henholdsvis indenfor og udenfor de i Forslag til
vandplanen udpegede forureningsfølsomme områder/renseklasser.

Område
Kristiansmindegaardene
Listrupvej
Nykøbingvej ml. Horreby og Maderne
Systofte Bygade
Stubbekøbingvej vest for Blæsebjerg
Krenkerup Gods
Pregehøjvej
Brænderisvej og Gedser landevej
Gl. Landevej ml. Gedesby og Skelby
Skerne Skovvej
Orevej, Stubbekøbing
Sakskøbingvej ml. St. Musse og
Herritslev
Orebyvej / Hestehavevej
Total

År
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2017

Ejendomme med
renseklasse
indenfor udenfor
9
0
4
0
4
0
5
0
2
0
16
0
5
0
0
8
21
0
7
0
0
8

Total
9
4
4
5
2
16
5
8
21
7
8

2017

15

1

16

2018

7
95

5
22

12
117

Der er desuden udpeget en række områder, hvor kloakering på langt sigt vil være
den mest optimale løsning fordi husene ligger relativt tæt. Dette betegnes
perspektivdelen. Løsninger og/eller konkret årstal til kloakering eller forbedret
spildevandsrensning i disse områder vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med en
senere revision af spildevandsplanen. Knap halvdelen af disse ejendomme ligger
indenfor de i Forslag til vandplaner udpegede forureningsfølsomme områder.
Områderne reserveres, da udtagelse kan medføre, at der ikke senere er grundlag
for at kloakere. Områderne i Tabel 12 er inkluderet i perspektivperioden. Øvrige
områder og områdernes afgrænsning fremgår af de digitale kort.
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Tabel 12: Områder, der er reserveret til kloakering i perspektivperioden. Beslutnng om
løsninger og/eller årstal vil blive truffet i forbindelse med en senere revision af
spildevandsplanen.

Ejendomme med
renseklasse
indenfor udenfor

Område

Baggrund

Bruserup og Stavreby

Tæt bebyggelse

57

0

57

Haneborgvej

Tæt bebyggelse

3

0

3

Gedser Landevej og
Hallerupvej

Tæt bebyggelse

37

0

37

Majbølle (Bagvej og
Præstestræde)

Tæt bebyggelse

22

10

32

Maribovej, Sakskøbing

Tæt bebyggelse

18

6

24

Næsbjergvej

Tæt bebyggelse

0

11

11

Nørre Alslev

Tæt bebyggelse /
Eksisterende tracéer

38

1

39

Orebyvej

Tæt bebyggelse

15

32

47

Radbjerg og Højet

Tæt bebyggelse

0

25

25

Radbjerg og Højet

Eksisterende tracéer

0

10

10

Reersø

Tæt bebyggelse

0

13

13

Sortsø og Skovby

Tæt bebyggelse

0

83

83

Vantorevej

Tæt bebyggelse

0

78

78

Østersøvej

Tæt bebyggelse

Total

Total

0

16

16

190

285

475

Forbedret spildevandsrensning ved lokale renseløsninger

Af kapitel 8.1 fremgår Forslag til vandplanens angivelse af prioritering for spildevandsindsatsen. Der i Guldborgsund Kommune kun vandløb der er målsat til
faunaklasse 4 og 5 (DVFI).
Der er derfor ikke foretaget en særlig prioritering af spildevandsindsatsen i forhold
til højt målsatte vandløb. Spildevandsindsatsen i søoplande har været prioriteret i
spildevandsplan 2010 – 2014, da kloakområde 2 omfatter Guldborgsund
Kommunes opland til Maribosøerne. Oplandet til søerne på Midtfalster er ikke
prioriteret da landbyerne i oplandet allerede er kloakerede, og det øvrige opland
er landbrugsjord, golfbane, skov og meget få enkeltejendomme. Ejendommene vil
blive prioriteret i det omfang der er fastsat renseklasse for oplandet.
Oplandene til kvl. 64 Gundslev Å, kvl. 65 Fribrødre Å, kvl. 76 Askehaveløbet, kvl.
68 Hesnæs Bæk og kvl. 4K Enghaveløbet er alle omfattet af større indsatser i
medfør af Forslag til vandplaner, og på den baggrund planlægges der for forbedret
spildevandsrensning indenfor disse vandløbsoplande.
Oversigt over antallet af ejendomme i de nævnte vandløbsoplande, samt hvilket
år der planlægges at påbyde indsats er vist i Tabel 13 og afbilledet på Figur 11.
Oversigt over ejendommene ses i bilag 3. For fem af vandløbene er der medtaget
ejendomme i den øvre del af vandløbsoplandet.
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Tabel 13: Oversigt over antal ejendomme udenfor eksisterende og planlagt kloakopland i
udvalgte vandløbsoplande.

Opland
4K Engvejsløbet
68 Hesnæs Bæk
65 Fribrødre Å
64D Tilløb til Gundslev Å
64 Gundslev Å
76 Askehaveløbet
I alt

Antal
ejendomme
10
33
83
31
20
6
183

Årstal
2014-15
2015-16
2016-18
2018-19
2019-20
2019-20

Figur 11: Oversigt over den planlagte indsats for påbud om forbedret spildevandsrensning i
det åbne land.

9 TID OG ØKONOMI
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9.1 TID- OG AKTIVITETSPLAN
Tabel 14 viser, hvilke år de konkrete tiltag påbegyndes i spildevandsplanens planperiode fra 2012 til 2020 samt fordelingen af midler på de enkelte områder og år.
Tabel 14: Tids- og økonomiplan for planperioden. Alle tal er i mio. kr.
TIDS- OG ØKONOMIPLAN

2014

2015 2016 2017

2018

2019

2020

Opfølgning på kloakering 2012-13

5

5

0

0

0

0

0

Kloakering

0

5

5

5

5

5

5

Nedlæggelse af renseanlæg

3

3

5

5

0

0

0

Separatkloakering af oplande til allerede
kloakerede områder

25

10

0

0

0

0

0

Renoveringer af ledningsnettet (NO-DIG)

15

10

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Bygværker

10

10

5

5

5

5

5

Pumpestationer

5

5

3

3

3

3

3

Klimatilpasning – i øvrigt

0

15

15

20

20

20

20

Separatkloakeringer – i øvrigt

0

0

20

20

20

20

20

Renovering af renseanlæg

2

2

7

5

5

65

65

67,5

70,5

Sum

65,5

5
65,5

5
65,5

9.2 ØKONOMI
I ovennævnte tids- og økonomiplan er fastlagt budgetoverslag for denne planperiode.
For kloakering af landområder er der skønnet en enhedspris på kr. 87.000,- pr.
ejendom (2013 priser, ekskl. moms).
For anlæg af transportledninger, samt nedlæggelse af renseanlæg er der foretaget
en konkret vurdering af de enkelte anlægsarbejder.
I budgetoverslaget er der afsat ramme til ”kloakering af byområder”, hvilket primært dækker over udgifter til byggemodninger.
Der er også afsat ramme til ”kloakrenovering”, der dækker over de løbende udgifter til kloakrenovering, der opstår bl.a. som følge af tv-inspektion.
Posten Klimatilpasning dækker bl.a. over indsamling af data, modellering af
overløb samt renovering af udvalgte bygværker. Posten dækker over de tiltag der
foretages på de regnbetingede udledninger, udpeget i vandplanen, og via de
hydrauliske undersøgelser der er lavet i de fem købstæder: Nykøbing,
Stubbekøbing, Sakskøbing, Nørre Alslev og Nysted.
Guldborgsund Forsyning er brugerfinansieret ved takster. Det betyder, at de viste
kloakprojekter skal betales af tilslutnings- og vandafledningsbidrag. Vandafledningsbidraget i 2014 er 36,67 kr. inkl. moms pr. m³ for et vandforbrug op til 500
m³/år.
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10 ADMINISTRATIVE FORHOLD
I dette kapitel beskrives de vigtigste forhold mellem kommunen som miljømyndighed, forsyningsselskabet og grundejeren, herunder i forbindelse med
gennemførsel af de tiltag, der er nævnt i planen.
Ved godkendelse af spildevandplan 2014-2020 har Byrådet taget stilling til at
erhverve arealer eller rettigheder fra private lodsejere i forbindelse med
kloakeringer. Det fremgår af dette kapitel, samt af bilag 3, i hvilket omfang det
kan være nødvendigt at erhverve arealer eller rettigheder fra private lodsejere til
f.eks. pumpestationer og trykledninger, samt at Byrådet er indstillet på at
erhverve arealer og rettigheder ved ekspropriation.

10.1 RET OG PLIGT
Efter Miljøbeskyttelseslovens § 32 fastlægger byrådet i spildevandsplanen, om en
ejendom skal kloakeres ved tilslutning til Forsyningens spildevandsanlæg. Når en
ejendom er beliggende i eksisterende eller planlagt kloakopland, er der
tilslutningspligt, når Guldborgsund Forsyning har ført stik frem til grundgrænsen.
Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.
Indenfor et i spildevandsplanens fastlagt kloakopland er det Guldborgsund Forsyning, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til
grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egen
regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger.
I separat og -fælleskloakerede områder kan der til kloaksystemet afledes:
Spildevand
Tag- og overfladevand fra tagflader og befæstede arealer i et nærmere
bestemt omfang
Drænvand fra omfangsdræn
Der kan fastsættes særlige vilkår i en tilslutningstilladelse.
Der kan ikke uden tilladelse tilledes drænvand fra andre arealer.
I spildevandskloakerede områder, kan der til kloakken tilledes spildevand. Der må
ikke uden tilladelse tilledes tag- og overfladevand eller drænvand.
I de vakuumkloakerede områder i Sildestrup Strand og Elkenøre Strand kan der til
kloakken ledes toiletspildevand. Der må ikke uden tilladelse tilledes gråt
spildevand. Der må ikke tilledes tag- og overfladevand.
Hvis der er brug for særlige foranstaltninger for en sikker drift ved afledning af
spildevand fra kælderplan, f.eks. en pumpe eller en kontraventil, for at forhindre
tilbagestuvning, påhviler ansvaret alene grundejeren.
For alle områder gælder, at afledning af spildevand, der har en anden sammensætning end husspildevand, kan udløse krav om en tilslutningstilladelse.
Spildevandsmyndigheden afgør i hvert konkrete tilfælde, om en tilslutningstilladelse er påkrævet. Køkkenkværne må ikke installeres uden tilladelse.
For alle kloakområder gælder, at spildevandet ikke må løbe gennem en
septiktank, med mindre det er påkrævet i henhold til beskrivelsen af oplandet,
eller der foreligger særlig tilladelse.
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Tilladte afløbskoefficienter/befæstelsesgrader

I separat og -fælleskloakerede områder må der ikke afledes mere overfladevand,
end kloaksystemet i det pågældende område er dimensioneret til.
Dimensioneringen af ældre systemer fremgår af landvæsenskendelserne eller evt.
andet projektmateriale. Som udgangspunkt kan der regnes med følgende
maksimale afløbskoefficienter:
Område
Parcelhusområder og nyere boligmråder

Max. afløbskoefficient
0,25

Erhvervsområder
Bymidter

0,5
0,9

I tvivlsspørgsmål kan kommunen oplyse den max. tilladte afløbskoefficient, samt
dimensioneringsgrundlaget.
Når der på matrikler i separat- og fælleskloakerede områder bygges om, eller
ændres i afløbsinstallationerne for overfladevand, har grundejer ansvaret for, at
afløbskoefficienten ikke overskrides.

10.2 SEPARATKLOAKERING
I oplande, der er angivet som planlagt separatkloakerede, har grundejeren pligt til
for egen regning at adskille regn- og spildevand på egen grund, samt at foretage
de nødvendige omkoblinger.
I forbindelse med detailprojekteringen vil det blive afgjort, om der etableres
spildevandskloak med tryksatte systemer eller traditionelt gravitationssystem.
Hvor der etableres et traditionelt gravitationssystem skal der etableres en
skelbrønd på spildevandsledningen. Grundejer afholder omkostningerne.
Hvor der etableres spildevandskloak med tryksatte systemer, skal grundejeren
tåle, at der etableres minipumpebrønd på grunden, med elforsyningen fra
ejendommen. Minipumpebrønden tinglyses på ejendommen.
Dispensation/fristforlængelse

På ejendomme uden vandtilførsel og dermed uden afløb af spildevand, kan fristen
for separatkloakering forlænges på ubestemt tid. Vandforsyningen skal lukkes og
måleren afmonteres. Påbuddet kan forlanges tinglyst på ejendommen for grundejers regning.

10.3 DELVIS SEPARATKLOAKERING
I oplande, der er angivet som planlagt til delvis separatkloakering / fælleskloakering med begrænsninger, har grundejeren pligt til for egen regning at
nedlægge tagnedløbsbrønde mod vejen og lade de pågældende facadenedløb
omkoble efter nærmere anvisninger.

10.4 KLOAKERING I DET ÅBNE LAND
I de oplande, der er angivet som eksisterende eller planlagt spildevandskloakerede, har grundejerne pligt til for egen regning at adskille regn- og
spildevand på egen grund, samt at tilslutte spildevand fra ejendommen til

SIDE 47/55

Forsyningens kloak med mindre der er meddelt dispensation. Den sidste tømning
af septiktanken inden denne sløjfes, er ikke omfattet af tømningsordningen.
I forbindelse med detailprojekteringen vil det blive afgjort, om der etableres
spildevandskloak med tryksatte systemer eller traditionelt gravitationssystem.
Hvor der etableres et traditionelt gravitationssystem skal der etableres skelbrønd.
Grundejer afholder omkostningerne.
Hvor der etableres spildevandskloak med tryksatte systemer, skal grundejeren
tåle, at der etableres minipumpebrønd på grunden, med elforsyningen fra
ejendommen. Anlægget tinglyses på ejendommen.
Etablering af stik

For ejendomme, der er placeret i umiddelbar nærhed af grundgrænse/skel føres
stikledningen til skel, som angivet i leveringsbetingelserne.
For ejendomme, med stor afstand fra beboelsesejendom til skel, vil stikledning –
herunder pumpebrønd og trykledning – blive fremført til det sted, hvor spildevand
kan afledes fra stueplan ved gravitation, indenfor en rimelig lægningsdybde af
pumpebrønd. I disse tilfælde vil den endelige linjeføring, samt placering af brønd
ske efter en forhandling mellem Guldborgsund Forsyning og ejendommens ejer.
Privat spildevandledning defineres herefter, som ledning mellem beboelsesejendom og pumpebrønd. Spildevandsforsyningens spildevandsledning defineres
som pumpebrønd, samt stikledning til afskærende ledning.
Det er en forudsætning for, at spildevandsforsyningen placerer spildevandanlæg
på privat ejendom, at dette tinglyses på ejendommen.
Dispensation/fristforlængelse fra kloakering

Ejendomme, der tidligere har etableret en godkendt renseløsning, der lever op til
rensekravet i det pågældende område, kan bliver undtaget fra kloakering.
Undtagelsen gælder så længe spildevandet ledes til den eksisterende, lovlige
renseløsning. Undtagelsen bortfalder, når renseløsningen eller belastningen heraf
ændres.
Ejendomme uden vandtilførsel og dermed uden udledning af spildevand, kan
undtages fra kloakering. Har ejendommen vandforsyning skal denne lukkes og
måleren afmonteres. Har ejendommen egen vandforsyning vil boringen normalt
kræves lukket. Påbuddet kan forlanges tinglyst på ejendommen for grundejers
regning.
Ejendomme, der er kondemnerede eller nedrivningsmodne kan undtages fra
kloakering. Undtagelsen forudsætter, at der er meddelt en nedrivningstilladelse.
Ejendomme, der i forbindelse med større infrastrukturprojekter kan påregnes
eksproprieret, kan efter en konkret vurdering opnå dispensation eller fristforlængelse.
For alle kriterier for undtagelse gælder, at grundejeren skal oplyse Guldborgsund
Forsyning og kommunen om forholdene så tidligt som muligt, så oplysningerne
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kan indgå i planlægningen. Hvis der først er ført stik frem til grundgrænsen,
hæfter ejeren for tilslutningsbidraget.
Ejerskab til ledninger
Opstår der begrundet tvivl om, hvorvidt en gruppe ejendomme er tilsluttet en
ledning, der kan betegnes som et offentligt spildevandsanlæg, afgøres sagen som
udgangspunkt af Guldborgsund Forsyning.
Er der tale om et offentligt spildevandsanlæg, gælder retningslinjerne for
separatkloakering (se afsnit 10.2).

10.5 EJENDOMME UDENFOR KLOAKEREDE OMRÅDER
Ændring af eksisterende forhold

På eksisterende ejendomme uden for kloakerede områder vil der ved ny- eller
ombygning (herunder genopførsel af huse) eller andre ændringer, der kan have
betydning for spildevandsafledningen udløses krav om en ny spildevandstilladelse.
I den forbindelse vil der blive stillet krav til en renseløsning, der lever op til:
Den renseklasse der er bestemt i gældende plangrundlag (regionplanen/
vandplanerne).
Hvis ejendommen udleder til en sø, der ikke er registreret i
regionplanen/vandplanerne, stilles der endvidere supplerende krav til
rensning for fosfor.
Hvor der ikke er fastsat en renseklasse, stilles der som minimum krav om
et anlæg, der renser til renseklasse O (Organisk stof).
Kravet kan fraviges, hvis ejendommen er planlagt kloakeret, eller ligger inden for
et område, som er omfattet af perspektivplanen for kloakering. Ansøgninger om
tilladelse til lokale renseløsninger kan afvises på samme grundlag, eller der kan
stilles krav om at renseløsningen etableres på et senere tidspunkt. Vilkårene kan
forlanges tinglyst på ejendommen for grundejers regning.
Påbud om forbedret spildevandsrensning

Indenfor oplande, der er udlagt til forbedret spildevandsrensning, skal grundejerne
for egen regning etablere en lokal renseløsning, der lever op til renseklassen, når
ejendommen udleder til det vandområde, som indsatsen omfatter. Flere
grundejere kan i fællesskab gå sammen om at etablere en fællesprivat
renseløsning. Fællesprivate renseløsninger kan kræve et tillæg til
spildevandsplanen.
Dispensation
De samme retningslinjer gælder, som for kloakering i det åbne land.
Renseklasser

Regionplanens retningslinjer angiver, at:
Spildevand der udledes til søer, må ikke være til hinder for, at søernes
målsætning kan opfyldes (7.1.2.3).
Søer skal i videst muligt omfang friholdes for spildevand fra
spildevandsanlæg (7.2.2).
Disse retningslinjer erstattes at vandplanernes retningslinjer:
Al ny og forøget spildevandsrensning til stillestående vandområder skal så
vidt muligt undgås (1.4.6)
-
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Inden for de i vandplanerne udpegede oplande findes et stort antal søer og moser,
hvor det af tekniske grunde ikke har været muligt at markere oplandet i
vandplanerne. Ejendomme, der afleder spildevand til sådanne søer eller moser
med et areal større end 100 m², hvor det er dokumenteret, at målsætningen ikke
er opfyldt, og hvor der endnu ikke er meddelt påbud om forbedret
spildevandsrensning, er tillige omfattet af supplerende krav til rensning for fosfor.
Der vil således i henhold til gældende og kommende plangrundlag blive stillet
skærpede krav til spildevandsudledninger til søer. Som udgangspunkt skal
spildevandsudledningen opfylde renseklasse SOP. Dette fremgår ikke nødvendigvis
af regionplanen/vandplanernes afgrænsning af forureningsfølsomme områder. Det
er altid grundejers/bygherres ansvar, at kende afløbsforholdene.
Kontraktligt medlemskab

Når der meddeles påbud til ejere af helårsboliger5, skal påbuddet ledsages af et
tilbud om kontraktligt medlemskab af forsyningsselskabet, jf. § 7a i Betalingsloven. Grundejeren kan frit vælge mellem at etablere en renseløsning selv, eller
tage imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab. Medlemskabet indebærer at
grundejeren betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag og at forsyningsselskabet etablerer og driver en lokal renseløsning. Grundejer afholder
omkostninger til bundfældningstank og til elforsyning til renseløsningen.

10.6 HÅNDHÆVELSE
Hvis vilkår og/eller tidsfrister fastsat i påbud ikke overholdes af grundejer, vil det
blive betragtet som et ulovligt forhold. Kommunen er i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 68 forpligtet til at lovliggøre et ulovligt forhold. Kommunen
vil herefter følge den administrative praksis der er angivet i Vejledning om
håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven (nr. 6/2005), der angiver, at manglende
efterkommelse af påbud i almindelighed bør medføre, at tilsynsmyndigheden
indgiver politianmeldelse, medmindre sagen er af underordnet betydning.
Kommunalbestyrelsen kan også beslutte, at påbuddet håndhæves ved hjælp af
selvhjælpshandlinger, jf. §§ 69-70 i Miljøbeskyttelsesloven.

10.7 LEVERINGSBETINGELSER OG BETALINGSVILKÅR
Byrådet i Guldborgsund Kommune, har i henhold til bestemmelserne i gældende
bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg vedtaget
Leveringsbetingelser og betalingsvilkår gældende for ejendomme, der er tilsluttet
Guldborgsund Forsyning.
Leveringsbetingelser og betalingsvilkår har til formål at angive reglerne for
Guldborgsund Forsynings indtægter fra vandafledningsbidrag, særbidrag,
tilslutningsbidrag etc.
Den gældende betalingsvedtægt, kan altid indhentes i opdateret form på Guldborgsund Forsynings hjemmeside.
Guldborgsund Forsyning skal økonomisk hvile i sig selv. Taksten for afledning af
spildevand, godkendes af byrådet for et år ad gangen.

5

Ejendomme med weekendattest og flexboliger har status som helårsboliger, jævnfør
boligreguleringsloven.
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Tømningsordning

For at mindske forureningen fra spildevand bliver alle bundfældningstanke i det
åbne land tømt via en obligatorisk tømningsordning. Ordningen gælder for alle
ejendomme, som har septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke, og
gælder både helårsbeboelse og sommerhuse. Regulativet for tømningsordningen
kan findes på Guldborgsund Forsynings hjemmeside.
Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv. Taksten godkendes af byrådet
for et år ad gangen.
Der kan dispenseres fra tømningsordningen, hvis de eksisterende adgangsforhold
medfører, at slamsugeren ikke kan nå frem. Såfremt der meddeles dispensation,
skal grundejer selv rekvirere tømning og indsende dokumentation efter nærmere
bestemte retningslinjer.

10.8 UDTRÆDEN AF GULDBORGSUND FORSYNING
Der kan under visse forudsætninger være mulighed for at udtræde af Guldborgsund Forsyning. Dette kan f.eks. være aktuelt, hvis en gruppe borgere ønsker, at
etablerer et privat spildevandslav, i et opland der er ellers udlagt som kloakeret
område i spildevandsplanen.
Udtræden af Guldborgsund Forsyning vil kræve tillæg til spildevandsplanen.
Reglerne for udtræden af spildevandsplanen fremgår af Spildevandsbekendtgørelsen, samt Guldborgsund Forsynings leveringsbetingelser /20/.
Guldborgsund Kommunes praksis:
Som udgangspunkt vil kommunen ikke ændre spildevandsplanen for enkelte
ejendomme, da det vil påvirke Guldborgsund Forsynings mulighed for at kloakere
samlede oplande. Det betyder, at der ikke vil blive meddelt tilladelse til
udtrædelse af kloakopland til ejendomme, hvor andre ejendomme i samme opland
dermed forhindres i at blive kloakerede, eller økonomien i det samlede projekt
forringes. Denne praksis er i overensstemmelse med Vejledning til bekendtgørelse
om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
(Spildevandsbekendtgørelsen), nr. 5/1999. Der angives i kapitel 6 ”ophævelse af
tilslutningspligten”, at udtræden kun bør ske, hvor det er miljømæssigt og
økonomisk hensigtsmæssigt for alle parter.
En udtræden af kloakopland kan således kun ske på baggrund af en konkret
vurdering og vil kræve følgende:
For enkeltejendomme:
Tillæg til spildevandsplan
Tilladelse til egen bortskaffelse af spildevand
For privat fælles spildevandsanlæg:
Tillæg til spildevandplan
Tilladelse til egen bortskaffelse af spildevand
Godkendelse af vedtægter for spildevandslav
Tinglysning på, hver enkelt ejendom
For spildevandsanlæg under 30 PE, vil den administrative praksis være, at
oplysningerne rettes i den førstkommende spildevandsplan.
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10.9 TILSLUTNINGSTILLADELSER
Guldborgsund Kommune meddeler tilslutningstilladelse til virksomheder eller
ejendomme, der afleder særligt store vandmængder og/eller særligt forurenet
spildevand til det offentlige kloaksystem.

10.10 FÆLLES KLOAKANLÆG PÅ PRIVAT AREAL
I forbindelse med kloakering i det åbne land kan det blive nødvendigt at etablere
hovedledninger på private arealer. Hovedledninger søges anlagt langs veje. Bilag
3 angiver liste over matrikler, hvor lodsejerne skal tåle at der etableres
hovedledninger.
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.
10.11 OVERTAGELSE AF PRIVAT KLOAK
Kloaksystemer projekteret og udført af private bygherrer, og som efterfølgende
skal overtages af Guldborgsund Forsyning, skal sendes til godkendelse hos
Forsyningen inden anlægsarbejdet igangsættes. Der skal fremsendes teknisk
beskrivelse og afregningsgrundlag. Er dette ikke sket kan Guldborgsund Forsyning
kræve anlægget ændret eller afvise at overtage systemet. Reglerne er beskrevet i
Forsyningens leveringsbetingelser.
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BILAG 1: ORDLISTE
Afløbskoefficient: Den del af et areal, hvor regnvandet ledes direkte til kloakken.
Befæstelsesgrad: Se afløbskoefficient.
Forureningsfølsomme områder: Vandløbsoplande udpeget i henholdsvis
regionplanen og vandplanerne, hvor der skal ske forbedret rensning af
spildevand.
Gråt spildevand: Spildevand fra køkken og bad.
Husspildevand: Spildevand fra husholdninger.
Offentligt spildevandsanlæg: Spildevandsanlæg, som ejes og vedligeholdes af
Guldborgsund Forsyning.
Opland: Et afgrænset område, hvor der afledes spildevand og/eller regnvand til et
fælles spildevandsanlæg.
Overfladevand: Regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede
arealer.
Personækvavilent (PE): Enhed, der betegner den gennemsnitlige produktion af
spildevand fra en person.
Recipient: Vandområde, hvortil der ledes (renset) spildevand
Regnbetinget udløb (RBU): Udløb fra kloaksystemet til recipient, der er betinget af
regn. Det kan både være fra fælleskloakerede områder, hvor der løber
spildevand ud i tilfælde af kraftig regn, eller fra separatkloakerede områder.
Renseklasse: Angiver kravet til stofreduktion ifm. rensning af spildevandet
indenfor forureningsfølsomme områder.
Sort spildevand: Toiletspildevand.
Spildevandsanlæg: Fællesbetegnelse for åbne såvel som lukkede ledninger,
renseanlæg og andre anlæg, der tjener til afledning eller behandling af
spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet,
nedsivning eller anden form for bortskaffelse.
Tilslutningstilladelse: Tilladelse til at aflede spildevand til et fælles
spildevandsanlæg, oftest Forsyningens.
Udledningstilladelse: Tilladelse til at udlede renset spildevand direkte til vandløb,
søer eller havet.
Vandløbsopland: Et område, hvor overfladevand direkte eller indirekte ledes til det
pågældende vandløb. Vandløbsoplandets præcise grænser kan være svære at
fastlægge.
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BILAG 2: PRIVATE KLOAKOPLANDE OG RENSEANLÆG
I Tabel 15 ses en oversigt over private kloakoplande og renseanlæg. I oversigten
er medtaget:
Private kloakoplande, dvs. oplande bestående af flere ejendomme, hvor
spildevand og/eller tag- og overfladevand afledes via ledninger, der er ejet
af private i fællesskab.
Private renseanlæg over 30 PE, dvs. renseanlæg der er dimensioneret til
en belastning over 30 PE. Lokale renseløsninger for enkeltejendomme
falder ikke under denne kategori
Private renseanlæg under 30 PE, når der er tilsluttet flere ejendomme
Oversigten omfatter de private kloakoplande og renseanlæg, som Guldborgsund
Kommune har kendskab til ved planens udarbejdelse. Oversigten er ikke
nødvendigvis fyldestgørende. Oversigten vil blive løbende opdateret for så vidt
angår status. Oplysningerne bør under alle omstændigheder fremgå af andre
dokumenter, fx landvæsenskendelser og/eller tinglyste deklarationer.
Oplande, hvor der pt. undersøges om anlægget er offentligt eller privat, er ikke
medtaget i oversigten.
Følgende forkortelser er anvendt:
M

Mekanisk

B
N

Biologisk
Nitrifikation

D
S

Denitrifikation
Sandfilter

Tabel 15: Private kloakoplande og renseanlæg > 30 PE

Opland/
virksomhed

Beskrivelse

Bjerregårdsvej 2,
4800 Nykøbing F.

MBN
60/51

Falster Golfklub
(Virket)

MBN
60/60

Fuglsang
Gåbense
Færgegård
Hasselø
Sundhaven
Hasselø Gamle
Skole

Havnegade 4,
Sakskøbing
6

Eget renseanlæg6

Privat kloakområde med nedsivning
af spildevand.
Privat kloakområde med eget
renseanlæg (3×15 PE, renseklasse
SO)
Privat kloakområde med eget
renseanlæg. Renseanlæg nedlægges
og spildevandskloakken overtages af
Forsyningen i 2014. Anlægget
afskæres til Nykøbing F. Renseanlæg.
Privat spildevandskloak med
afledning til Forsyningens anlæg.

Type, samt dimensionering / aktuel belastning

M
50/50
Nedsivning
45/MBN
45 / 0

MBN
45/-

-
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(husbåde)
Højmølle Kro

Eget renseanlæg.

MB
100/15
MBN
160/126

Krenkerup

Processpildevand. Nedlægges ifm.
kloakering.

Kystparken,
Sundby L., 4800
Nykøbing F.
Lundbv Mejeri

Privat separatkloak. Spildevand ledes
til Forsyningens renseanlæg

-

Privat fælleskloakeret

-

Nagelsti
Skovgård

Nykøbing F.
Sukkerfabrik

Ejendommene er tilsluttet
Forsyningens kloak. Regnvandsbassiner og udledningsledning tilhører
grundejerforeningen.
Overfladevand og processpildevand
fra sukkerproduktionen.

Næsbjergvej 214, Væggerløse

Privat fælleskloak med fælles
septiktank

M

Næsbjergvej 1-5,
Væggerløse

Privat fælleskloak med fælles
septiktank

M

Orebyvej 50,
Sakskøbing
Sdr. Vedby Huse

Stationsvej,
Væggerløse

Privat separatkloak med afledning til
Forsyningens anlæg.
Privat separatkloak. Spildevand ledes
til Forsyningens renseanlæg
Fælles afløbsledning, jf.
overenskomst fra 1982
Privat fælleskloak Med mekanisk
rensning på de enkelte grunde.

Svinget 5, Gl.
Kraghave

Fælles afløbsledning. Spildevand
ledes til Forsyningens renseanlæg

-

Søparken,
Sakskøbing

Privat separatkloak med afledning til
Forsyningens anlæg. Afgrænsning
fremgår af tinglyst dokument.

-

Tunderup
Strandvej 17

Feriekolonien Donnemosen

Nedsivning
Ca. 25

Tunderup
Strandvej 36

Feriekolonien Tunderup

Nedsivning
Ca. 25

Skjoltrup

Ulslev Camping
Østersøskolen

Ikke i brug

Åkandevej,
Toreby

Privat kloakområde. Spildevand ledes
til Forsyningens renseanlæg

MBND
ca. 180.000

M

MBS
900/900
M
-

