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Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af Spildevandsplan – 
2021-2028 

I henhold til miljøvurderingslovens1 §13 skal myndigheder ved den endelige godkendelse el-
ler vedtagelse af planer eller programmer inddrage miljørapporten, som er udarbejdet efter 
§12. Endvidere skal myndigheden efter miljøvurderingslovens §13, stk. 2 udarbejde en sam-
menfattende redegørelse for: 
 
1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, 

2) hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er 
    taget i betragtning, 

3) hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er  
     valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og 

4) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller 
     programmet. 

De fire punkter behandles i det nedenstående. 

 

Miljøhensyn i Spildevandsplan 2021-2028 
Spildevandsplanen er en obligatorisk plan som beskriver nuværende og planlagte spilde-
vandsforhold i kommunen. Det er en del af spildevandsplanens formål at spildevand hånd-
teres og planlægges på den mest miljømæssigt forsvarlige måde, under hensyntagen til 
både natur, miljø og befolkning samt den øvrige nationale og kommunale planlægning, 
hvorfor miljøhensyn er en integreret del af planen. 

 

Høringssvar 
Der er udarbejdet en hvidbog med gengivelse af alle indkomne indsigelser og bemærkninger 
samt Lemvig Kommunes bemærkninger hertil, som er indkommet i spildevandsplanens hø-
ringsperiode. Der er ikke kommet høringssvar specifikt til miljørapporten, og der har derfor 
ikke været anledning til at foretage ændringer i denne. Høringsnotatet/hvidbogen kan ses i 
bilaget. 
 

Valg af Spildevandsplan 2021-2028 
Spildevandsplanen er obligatorisk og udarbejdes og revideres jf. Miljøbeskyttelseslovens §32. 
Referencescenariet (tidligere benævnt 0-alternativet) er det alternativ, hvor Spildevandsplan 
2021-2028 ikke vedtages, og nugældende spildevandsplan videreføres uændret. Reference-
scenariet er ikke nødvendigvis en fastholdelse af status quo, men en fremskrivning af den 
udvikling, der må forventes uden Spildevandsplan 2021-2028. Dette betyder i praksis, at al-
lerede planlagte eller igangsatte aktiviteter indenfor spildevandsforsyningen må forudsættes 
videreført i referencescenariet indenfor rammerne af den nugældende spildevandsplan. Den 
nye reviderede Spildevandsplan for planperioden 2021-2028 giver mulighed for at videreud-
vikling og vedtagelse af nye projekter indenfor spildevandshåndteringen kan ske. Der har ikke 
været andre alternativer under overvejelser. 
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Alternativerne er: 

• Planalternativet: Spildevandsplan 2021-2028 for Lemvig Kommune gennemføres. 

• Referencescenariet (0-alternativet): Spildevandsplan 2021-2028 gennemføres ikke. 

Miljøvurderingen af de udvalgte miljøparametre viser overvejende positive påvirkninger ved 
vedtagelse af Spildevandsplan 2021-2028. Hvis ikke spildevandsplan 2021-2028 vedtages, vil 
de positive effekter bl.a. i form af mindre udledning af organisk stof og næringsstoffer til 
mange af kommunens vandløb/recipienter ikke ske. Der vil ej heller kunne ske en videreud-
vikling af nye plan- og projektområder, der kræver håndtering af spildevand. Idet Lemvig 
Kommune er forpligtet til at udarbejde og reviderer en spildevandsplan jf. Miljøbeskyttelses-
lovens §32, vurderes Spildevandsplan 2021-2028 at være det mest hensigtsmæssige valg af 
alternativer (planalternativet). 
 

Overvågning af væsentlige indvirkninger på miljøet 
I henhold til §14 i Miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de væsentlige miljøpå-
virkninger af planens eller programmets gennemførelse. Formålet er at tilvejebringe grund-
lag for at vurdere, om gennemførelse af Spildevandsplan 2021-2028 medfører de forventede 
miljøpåvirkninger, som er beskrevet i miljørapporten. 
 
Miljø- og naturtilstanden i vandløb, søer, fjorde og Natura 2000 områder overvåges i det 
statslige overvågningsprogram NOVANA. Overvågningen af badevandsområder foretages af 
Lemvig Kommune og sikrer, at der advares eller nedlægges badeforbud, hvis grænseværdier 
for f.eks. forekomst af sundhedsskadelige bakterier overskrides. Effekten af spildevandspla-
nens tiltag vil indgå i de kvartalsvise drøftelser mellem Lemvig Kommune og Lemvig Vand. 
Der sker desuden løbende analysering af udledningen fra kommunens renseanlæg, hvor sta-
ten er tilsynsmyndighed og påser, at udledningsvilkår overholdes. Der vurderes ikke at være 
behov for yderligere særskilt overvågning som opfølgning på forslag til Spildevandsplan 2021-
2028 som supplement til den overvågning, der allerede finder sted i dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
1Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer  
og af konkrete projekter. 


