Ledningar i Lidan, Lidköping
INBJUDAN TILL AVGRÄNSNINGSSAMRÅD
INFÖR TILLSTÅNDSPRÖVNING
ENLIGT 11 KAP MILJÖBALKEN
Lidköpings kommun planerar att lägga ned ledningar i Lidan från hamnområdet i Lidköping
och ca 2,2 km söderut för att sedan gräva ned ledningarna på land fram till det nya
avloppsreningsverket. Den planerade ledningssträckningen är i Lidans huvudfåra, Lidköpings
kommun, Västra Götalands län.
Tillståndsprocess och samråd
Nedläggning av ledningarna i Lidan har, av Länsstyrelsen i Västra Götaland, bedömts som
tillståndspliktig vattenverksamhet (535-33859-2017, 2018-04-13) vilket ska prövas av Markoch miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.
Ansökan planeras att lämnas in under hösten 2018 för de planerade åtgärderna.
Lidköpings kommun har valt att inte genomföra något så kallat undersökningssamråd enligt 6
kap miljöbalken. Istället genomförs ett avgränsningssamråd direkt.
Lidköpings kommun bjuder in er att lämna synpunkter på det planerade projektet samt hur
miljökonsekvensbeskrivningen bör avgränsas.
Ansökan enligt 9 kap miljöbalken (miljöfarlig verksamhet) för anläggandet och driften av det
nya avloppsreningsverket är inlämnad till Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Samråd för det projektet har redan genomförts.
Planerade åtgärder
Lidköpings kommun ansöker om att få etablera ett nytt avloppsreningsverk (reningsverk)
inom Lidköpings kommun. Det nya reningsverket, Ängens reningsverk, kommer att
lokaliseras sydost om kommunens mer centralare områden. Från nuvarande
reningsverk/pumpstation nära Vänern kommer avloppsvatten att behöva pumpas till det nya
reningsverket.
Flera olika alternativ för att pumpa avloppsvattnet till det nya reningsverket har utretts vilka
har innefattat både ledningsdragningar på land och i vattendraget Lidan. Bedömningen är att
det, ur miljö- och kostnadsskäl, bästa alternativet är att lägga överföringsledningarna (2
stycken ledningar med diametern 400 mm) i Lidan på en sträcka av ca 2,2 km.

Lidköping kommuns huvudalternativ är att det renade avloppsvattnet ska släppas ut i Lidan
där överföringsledningarna kommer upp ur Lidan. Utloppsledningen är 1000 mm i diameter
och behöver gå ut ett tiotal meter i Lidan.
Avgränsningssamrådet avser miljöpåverkan på Lidan av nedläggning av ledningar på Lidans
botten samt påverkan vid Lidans strandkant där ledningarna ska ned och upp ur vattnet.
Utsläppet av renat avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet (9 kap miljöbalken) och ingår i
den tillståndsansökan som är inlämnad till MPD och kommer inte att ingå i den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen.
Ett samrådsunderlag som beskriver den befintliga verksamheten, de planerade åtgärderna och
förutsedda miljöeffekter finns tillgängligt på Lidköpings kommuns hemsida,
https://www.lidkoping.se/.
Samrådsunderlaget kan även skickas på begäran.
Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter kan detta göras innan den 21 juni 2018 till
Lidköpings kommun (helst via e-post).
Om ni önskar ytterligare information är ni välkomna att kontakta undertecknad.
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