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Hvidbog
Regnvandsplan for Tommerup Stationsby
1.

Indledning

Byrådet i Assens Kommune godkendte på møde den 28. august 2019 at sende Forslag til Regnvandsplan for Tommerup Stationsby i 8 ugers
offentlig. Der er udsendt orienteringsbrev til ejere af matrikler, hvor det i regnvandsplanen forslås at gennemføre klimatilpasningstiltag med henblik
på at reducere konsekvenserne af fremtidige oversvømmelser ved kraftige regnhændelser.
Planforslaget har været i høring 29. august – 24. oktober 2019.
I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget har der i samarbejde med Assens Forsyning A/S og Tommeruppernes Lokalråd været afholdt to
dialogmøder om borgere og andre interesserede med henblik på at få input til udformningen af området øst for byen, hvor et af tiltagene i planen er
etablering af et stort område til regnvandshåndtering (kaldet ”Tallerupsøerne”).
2.

Høringssvar, bemærkninger og indstillinger

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar. Høringssvarene er sammenfattet nedenfor i forkortet version sammen med administrationens
bemærkninger og indstilling.
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Høringssvar nr.
og afsender
1.
Erhvervsparken TEP
Østerbro 4,
5690 Tommerup

Resumé af høringssvar

Administrationens bemærkninger og indstilling

Bemærker, at det ikke fremgår af
regnvandsplanen, hvem der skal afholde
omkostningerne til de foreslåede tiltag.

Det er i planforslagets afsnit 3.4 forudsat, at halvdelen af
Erhvervsparken TEP’s opland ledes til det nye regnvandsbassin ved
Østerbro og, at den anden halvdel ledes til nyt kommende tørbassin
ved Skelskovsvej. Det er anført i planforslaget, at Assens Kommune
og Assens Forsyning A/S indgår i dialog med Erhvervsparken TEP
om en løsning.

Der gøres ”indsigelse mod den nuværende
Regnvandsplan, da omkostningerne kan være
helt uoverskuelige for virksomheden, ligesom
forudsætningerne herunder opdeling af opland til
udledning til Østerbro og Skeskovsvej og
løsninger herfor er tekniske vanskelige/ikke
proportionale at gennemføre.
Indsigelsen ændrer ikke ved, at TEP
Erhvervsparken naturligvis er indstillet på at
indgå i dialog med Assens Kommune om en
løsning.”

Erhvervsparken TEP udleder i dag tagvand og overfladevand fra
befæstede arealer til den rørlagte del af Brende Å uden forsinkelse,
og ejendommen er ikke kloakeret for regnvand, jf. gældende
spildevandsplan.
Assens Kommune og Assens Forsyning A/S har i høringsperioden
afholdt møde med Erhvervsparken TEP om regnvandsplanens
indhold og løsningsmuligheder. Vi forventer at mødes igen.
Indstilling: At bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i
planen.

2.
Tommeruppernes
Lokalråd (TLR)

Ser generelt meget positivt på regnvandsplanen.
TLR vil gerne inddrages i arbejdet med
etablering af de tekniske anlæg i planen med
henblik på at skabe arealer, der tilgodeser de
rekreative kvaliteter og biodiversiteten.

I forbindelse med detailprojektering af de foreslåede tiltag i
regnvandsplanen er det tanken, at Assens Kommune og Assens
Forsyning A/S indgår i dialog med Tommeruppernes Lokalråd og
øvrige interessenter om ønsker og muligheder.

Ser meget positivt på tiltag, der samtidig kan
friske boligveje og gaderum op. Ser gerne, at
der etableres endnu flere vejbede for at højne
de rekreative og visuelle kvaliteter i byen – samt
som hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Som udgangspunkt finansieres tiltag til overholdelse af
serviceniveau (vand på terræn én gang hvert 5. år statistisk set) af
Assens Forsyning A/S. Tiltag til klimatilpasning ved ekstremregn
skal finansieres på anden vis af Assens Kommune eller private. Der
etableres vejbede de steder hvor det er samfundsøkonomisk mest
fordelagtigt ift. regnvandshåndtering.

Ønske om, at de planlagte tørbassiner i
delområde Vest for at skabe større rekreativ
værdi i området.

Såkaldt våde regnvandsbassiner kræver mere areal end
tørbassiner. Der er foreslået tørbassiner i delområde Vest pga.
pladsmangel.
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I delområde Vest ønskes bedre adgang til
Brende Å og den fantastiske natur langs
vandløbet. Desuden ønske om etablering af
stiforbindelser mellem de eksisterende stier i
delområde Nord.
Som supplement til visualiseringen af
Tallerupsøerne i delområde Øst foreslås en
overdækket bjælkehytte med grønt tag samt
varieret og vild beplantning i området. Det
bemærkes, at Lokalrådet har søgt
Landdistriktspuljen om midler til beplantning,
stier, naturlegeplads, naturfitness, plankebroer,
bænke mv..
Der er i dag ofte opstuvende vand under
viadukten ved Tunnelvej – vil regnvandsplanens
tiltag reducere dette?

Administrationen er enig i, at det vil være en gevinst med bedre
stiforbindelser i de nævnte områder. Der er dog ikke pt. afsat midler
til dette. Mulighederne kan evt. undersøges nærmere i forbindelse
med detailprojekteringen.
Det er særdeles positivt, at lokalrådet allerede har søgt fondsmidler
på baggrund af forslaget til regnvandsplan. Administrationen
understøtter det aktive medborgerskab i forlængelse af arbejdet
med regnvandsplanen og realisering af planens tiltag.
Planens tiltag vil reducere vandproblemerne ved Tunnelvej.
Indstilling: At bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i
planen og, at vi i det videre arbejde med planens tiltag har fokus på
samarbejde og dialog med lokalrådet om ønsker og muligheder.
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