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Tilladelse til udledning af tag- og overfaldevand fra dele af Assens til Kærum Å

1. Indledning
I forbindelse med vejomlægning af Sdr. Ringvej i Assens har Assens Forsyning A/S søgt om
tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra del af Assens til Kærum Å via udløb
UAS11R.
Ansøgningen omhandler udledning af separat regnvand til Kærum Å via nyt sandfang og
olieudskiller.
Oversigtskort med angivelse af oplande samt placering af sandfang og olie- og benzinudskiller
samt udløb kan ses på bilag 1.

2. Kommunens afgørelse og vilkår
I henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 28, stk. 1 meddeles tilladelse til udledning af tag- og
overfladevand fra dele af Assens (kloakoplandene AS17 og dele af AS18) til Kærum Å via
sandfang og olie- og benzinudskiller.
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
2.1 Indretning
1. Udledningen gælder afledning af tag- og overfladevand fra et totalt areal på 2,6 ha (1,43
ha reduceret areal) til Skallebølleafløbet via udløb UAS11R (koordinater WGS84 zone
32 – X: 556612 og Y: 6124963).
Sandfang og olie- og benzinudskiller placeres på matr. nr. 630a Assens Bygrunde.
2. Arbejdet skal udføres i henhold til projektbeskrivelsen. Der må ikke ændres på
udledningen eller oplandsstørrelsen uden skriftlig tilladelse fra kommunen.
3. Inden udledning til vandløbet skal tag- og overfladevandet fra kloakoplandene AS17 og
dele af AS18 ledes gennem sandfang og olie- og benzinudskiller (lameludskiller, klasse
I) således at flydestoffer og bundfældeligt materiale tilbageholdes.
4. Olie- og benzinudskiller skal dimensioneret for 10 % af den maksimale vandføring ved
en 5 års regnhændelse (svarende til n = 1/5) og en klimafaktor på 1,5 (svarende til 34
l/s).

1

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1218 af 25/11/2019).

Rådhus Allé 5 - 5610 Assens - Se hvordan vi behandler dine data på www.assens.dk/dinedata
Kontaktperson: Katrine Juul Larsen - dir. tlf.: +4564747511

Miljø og Natur

5. Udformning og dimensionering af olie- og benzinudsillere skal ske efter
Rørcenteranvisning 006 og DS/EN 858-2.
6. Sandfang skal have et volumen på minimum 6,8 m3. Udformning og dimensionering af
sandfang skal som udgangspunkt svare til anvisningerne i SBI-anvisning nr. 185.
7. Der skal være mulighed for afspærring af udløbet til Kærum Å til brug ved eventuelle
uheld med spild af miljøfarlige forurenende stoffer på de tilsluttede arealer.
8. I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, ler m.v. til
vandområderne. Sandfang skal senest tømmes, når 50 procent af lagervolumen er fyldt
op.
9. Straks efter udførelse af anlægget skal Assens Kommune, Miljø og Natur orienteres, og
der skal fremsendes en ajourført afløbsplan for hele området.
2.2 Drift
10. Sandfang og olie- og benzinudskiller skal vedligeholdes og tømmes efter behov, så de
til enhver tid er funktionsdygtige og således, at vandområdet belastes mindst mulig.
11. Olie- og benzinudskillere skal drives og vedligeholdes i henhold til Assens Kommunes
regulativ for erhvervsaffald og skal således indgå i den kommunale tømningsordning for
olie- og benzinudskillere.
12. Sandfang skal i driftsfasen senest tømmes når 50-75 procent af lagervolumen er fyldt
op. Sedimentmængden i sandfanget skal inspiceres årligt med et interval på maksimalt
12 måneder mellem hvert tilsyn.
13. Udløbet til Kærum Å skal tilses løbende og med et interval på maksimalt 12 måneder
mellem hvert tilsyn.
14. Der skal føres journal over driften af anlægget. Journalen skal som minimum indeholde
følgende oplysninger:
 Navn på den tilsynsførende og dato for tilsynet.
 Anlæggets tilstand og funktion (sedimentmængde i sandfanget og olie- og
benzinudskiller om afløbet fungerer mv.).
 Dato for tømning af sandfang og olie- og benzinudskiller samt mængden af
bortkørt materiale.
 Dato for tilsyn med udløbet til Kærum Å.
 Evt. kommentarer eller konkrete tiltag vedr. driften.
Journalen skal opbevares mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på
forlangende.
15. Udledningen må heller ikke give anledning til erosion, slam- og sandaflejringer,
flydestoffer og olie i synligt omfang eller uæstetiske forhold i vandområdet.
16. Omkring udløbet skal der etableres erosionssikring af brinken udløbet samt af den
modstående brink og vandløbsbunden.
17. Der skal sikres uhindret adgang til anlægget af hensyn til drift, vedligeholdelse og tilsyn.
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18. Funktionsfejl, uheld eller spild, der kan give en øget afledning af vand eller forurenende
stoffer skal omgående indberettes til tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen) og kommunen
(Miljø og Natur). I akutte tilfælde skal der straks ringes alarm 112.
2.3 Generelle forhold
Vilkår i denne tilladelse kan tages op til revision af kommunen, hvis der er forhold, der taler for
det. En sådan revision vil blive varslet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 78a.
Denne afgørelse omhandler alene de forhold, der vedrører udledning af tag- og overfladevand i
henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Ansøger er selv ansvarlig for at indhente evt.
nødvendige tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning.

3. Det ansøgte projekt
Som led i et større byomdannelsesprojekt i havneområdet i Assens, skal Sdr. Ringvej
omlægges. I forbindelse med omlægningen har Assens Forsyning A/S søgt om tilladelse til
udledning af tag- og overfladevand fra nyt regnvandsudløb via sandfang og olie- og
benzinudskiller til Kærum Å. Sandfang og udskille har til formål at reducere den stofmæssige
belastning af de nedstrøms liggende vandområder.
Omlægningen af Sdr. Ringvej betyder ligeledes at regnvandsledningen skal omlægges i opland
AS17 samt at de dele af kloakopland AS18, som leder til det nye regnvandsudløb skal
separatkloakeres. Jf. gældende spildevandsplan er kloakopland AS18 planlagt til at skulle
separatkloakeret, hvilket i dette projekt omfatter 7 ejendomme og en skole.
Inden udløb i Kærum Å etableres sandfang og olie- og benzinudskiller, samt en brønd/bygværk
med kontraklap til sikring mod tilbagestuvning af havvand ved højvande. Udskilleren
dimensioneres til at kunne håndtere tag- og overfladevand fra kloakopland AS17 og dele af
AS18 (området beliggende øst for eksisterende Sdr. Ringvej).
Ifølge ansøgningen ønskes etableret en ESL 40/400mØ1500 lameludskiller (klasse I), der er
udviklet til at håndtere regnvand fra større befæstede arealer. Lameludskilleren renser 10 % af
den maksimale vandmængde (First Flush) til Klasse I, hvilket er i overensstemmelse med
”Rørcenteranvisning 006. Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering,
udførelse og drift” (Teknologisk Institut, april 2021).
Ved en 5 års regnhændelse med klimafaktor 1,5 vil den dimensionsgivende regnvandsstrøm Q
(l/s) have en maksimumudledning på 340 l/s. Olieudskilleren skal kunne håndtere en tilledning
af regnvand på 10 % af 340 l/s, svarende til 34 l/s.
Sandfanget dimensioneres ligeledes efter Rørcenteranvisning 006 (Teknologiske Institut, april
2021). Sandfangets størrelse beregnes derved til 200 x olieudskillerens kapacitet. På baggrund
af dette skal sandfanget have et volumen på minimum 6,8 m³.
Ansøger oplyser, at oplandet til udløbet ikke vurderes at være behæftet med fare for en særlig
stor påvirkning med olie og dermed være i højrisiko for udskillelse af olie. Derfor vil udskilleren
ikke blive forsynet med flydelukke og alarm.
Ansøger oplyser, at udskilleren ud mod Kærum Å beskyttes med en højvandssikring i form af
en kontraklap og evt. suppleret med en manuel mulighed for afspærring. Olieudskilleren vil i
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den fremtidige driftssituation blive omfattet af Assens Spildevands sædvanlige inspektions- og
tømningsordning, med tømning minimum én gang om året.
Tag- og overfladevand fra kloakoplandene AS17 og dele af AS18 vil fremadrettet blive ledt til
via olie- og benzinudskiller til udløb UAS11R ca. i St. 170 meter i Kærum Å. Det samlede
oplandsareal til udløbet er angivet til 2,6 ha, og det reducerede areal er beregnet til 1,43 ha.
Udløbet til Kærum Å etableres som en Ø500 pl ledning efter broudløb vest for Sdr. Ringvej med
orientering i samme retning som vandløbets skikkelse. Udløbet etableres med sikring af bund
og sider til beskyttelse mod erosion.
Olie- og benzinudskiller, sandfang og rør er dimensioneret for en 5 års regnhændelse med en
klimafaktor på 1,5. Ved ekstremregn/skybrudssituationer med en højere gentagelsesperiode, vil
udskilleren ikke kunne overholde klasse II forhold, og regnvandet vil stuve op på terræn og
strømme overfladisk af til Kærum Å.

4. Planforhold
4.1 Vandområdeplan 2015-2021
Projektområdet er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og
Fyn. Vandområdeplanernes miljømål fremgår af bekendtgørelse om miljømål for
overfladevandområder og grundvandsforekomster2 og den seneste tilstandsopgørelse for
vandløb fremgår af MiljøGIS for basisanalyse for vandområdeplanerne3 og seneste
tilstandsopgørelse for kystvande fremgår af MiljøGIS for vandområdeplanerne4. I det
følgende er oplistet miljømål (målt på de fastsatte kvalitetselementer smådyr, fisk og
vandplanter) og tilstand for de berørte vandområder.
Miljømålet for Kærum Å er generelt god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Dog er
miljømålet for de nederste ca. 300 meter efter Mølledammen (M) og inden udløb i Assens
Havn ”godt økologisk potentiale” (og ”god kemisk tilstand”). Strækningen er også angivet
som et ”stærkt modificeret vandområde”. Det ansøgte nye udløb fra regnvandskloaken, er
placeret ca. 170 m opstrøms punktet, hvor Kærum Å løber har udløb i kystvandområde nr.
216 Lillebælt, syd. Miljømålet for Lillebælt, syd er ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk
tilstand”.
Ifølge den seneste tilstandsopgørelse er miljømålet for Kærum Å på strækningen mellem
Mølledammen og vandløbets udløb i Lillebælt, syd er ”ukendt”.
Den økologiske tilstand for Lillebælt, syd er ”ringe” og den kemiske tilstand er ”god”.
Miljømålet for Lillebælt, syd er derfor ikke opfyldt.

2

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11/04/2019).
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019
4
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019
3
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Lillebælt, syd

M

Figur 1: Samlet økologisk tilstand for de målsatte vandområder nedstrøms udløbspunktet (markeret med rød
prik). Søen på vandløbet (M) er en ud af i alt to opstemmede mølledamme.

4.2 NATURA 2000-planer 2016-2021
Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt,
som er beliggende ca. 3,4 km fra udløbspunktet i Kærum Å i luftlinje.
Natura 2000-området omfatter fuglebeskyttelsesområde F47 og habitatområde H96. Området
er samtidig udpeget som ramsarområde (R15).

4.3 Kommuneplan 2017-2029 for Assens Kommune
Det nye udløb er beliggende i byzone og i forbindelse med kommuneplanrammeområderne
1.2.C.10 (Centerområde mellem Willemoesgade og Kærum Å), 1.2.C.12 (Centerområde vest
for Søndre Ringvej) og 1.2.E.7 (Havneområde ved Søndre Havnevej). Området er omfattet af
Lokalplan 1.2-15 for vej, værftshaller og aktivitetsarealer vest for Søndre Ringvej i Assens.

4.4 Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune
Projektet er i overensstemmelse med gældende spildevandsplan for Assens Kommune, idet
områder er beliggende inden for separatkloakeret eller planlagt separatkloakeret opland.

4.5 Vandløbsregulativ og naturbeskyttelse
Det nye separate regnvandsudløb UAS11R har udledningspunkt i Kærum Å i ca. St. 170 m
hvorefter Kærum Å løber ud i Assens Havn. Vandløbsstrækningen er saltvands- og
stuvningspåvirket og vandstanden i vandløbet følger udsvingene i vandstanden i havet. Der er
ikke monteret højvandsklap, sluse eller lignende inde vandløbets udløb i Assens Havn.
Kærum Å er registreret som beskyttet, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
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4.6 Drikkevandsinteresser og grundvandsbeskyttelse
Udløbet er placeret i område med drikkevandsinteresser (OD-område), men uden for
indvindingsoplandet til vandværk, boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) og nitratfølsomt
indvindingsområde. Nærmeste vandværksboring (DGU nr. 153.149) er beliggende ca. 700
meter mod øst og tilhører det offentlige vandværk, Kildebakkens Vandværk tilhørende Assens
Vandforsyning. Den akkumulerede lertykkelse er < 15 meter i området.
Der er kortlagt jordforurening på vidensniveau 1 og 2 inden for kloakoplandene til
udledningspunktet (se figur 2).

Figur 2: Kortlagt jordforurening i oplandet til udløbet.

5. Kommunens bemærkninger
I det følgende foretages en nærmere vurdering af relevante natur- og miljømæssige forhold i
relation til det ansøgte projekt.
Hydraulisk vurdering
Ved meddelelse af tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, skal kommunen navnlig
påse, at udledningen ikke er til hinder for, at vandområdeplanernes miljømål for det
vandområde, hvortil der udledes, kan opfyldes, jf. spildevandsbekendtgørelsens5 § 17, stk. 9,
nr. 2, samt at udledningen respekterer vandløbets hydrauliske kapacitet, dvs. at vandet kan
afledes videre i vandløbet uden gener for omboende ved vandløbet.
Det nye regnvandsudløb har udledningspunkt i Kærum Å i ca. St. 170 m det vil sig meget tæt
på vandløbets udløb i kystvandområde nr. 216 Lillebælt, syd.
Jf. vandområdeplanen 2015-2021 er den berørte strækning af vandløbet stærkt modificeret,
men udpegningen vurderes ikke vedvarende at hindre opfyldelse af målene for andre
forekomster af vand inden for vandområdedistriktet.

5

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr. 2292 af 30/12/2020).
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Vandløbet er på strækningen påvirket af saltvand samt stuvningspåvirket da vandstanden i
vandløbet følger udsvingene i vandstanden i havet. Der er ikke monteret højvandsklap, sluse
eller lignende inde vandløbets udløb i Assens Havn.
Udledningen vurderes således ikke at påvirke den hydrauliske belastning af Kærum Å, og der
er således ikke stillet vilkår om forsinkelse af tag- og overfaldevandet fra kloakoplandet.
Der stilles vilkår om erosionssikring af vandløbsbrink og –bund for at mindske udledningens
fysiske påvirkning af vandløbet mest muligt.
Vurdering af stofmæssig belastning af vandområder
For at sikre rensning af tag- og overfladevand fra befæstede arealer inden udledning til Kærum
Å, er der stillet vilkår om etablering af sandfang og olie- og benzinudskiller (lameludskiller,
klasse I).
Ifølge produktblad for lameludskilleren, er den konstrueret til at håndtere overfladevand fra veje
og andre befæstede arealer under regnskyl. Lamellerne i udskilleren sikrer en rolig
strømningshastighed gennem udskilleren, hvorved oliedråberne får tid til at samle sig langs
lamelpladerne til større dråber, som vil stige til vandoverfladen, hvor det opsamles. Større og
tungere partikler som slam og sand vil følge lamellerne mod bunden af udskilleren.
Der stilles ikke krav om, at udskilleren skal være forsynet med flydelukke og alarm, da
kloakoplandet tilsluttet udskilleren udgøres af beboelse, en skole samt den del af det ny
vejareal for den omlagte Sdr. Ringevej. Dette opland er ikke et højrisiko områder for oliespild,
og det vurderes, at den olie der måtte blive tilfør udskilleren vil være begrænset til sporadisk
spild fra biler. Eventuelt oliespild på overfladearealer skal først afvaskes fra overflader og
belægninger, afledes via vejbrønde med sandfang og vandlås, gennem ledningssystemet og
det centrale sandfang inden det ender i olie- og benzinudskilleren.
Der stilles dog vilkår om mulighed for afspærring af udløbet til Kærum Å til brug ved eventuel
uheld med spild af miljøfarlige forurenende stoffer.
Der stilles vilkår om regelmæssigt tilsyn og tømning af sandfang og udskilleanlæg for at sikre
anlæggets nødvendige funktion, forhindre tilklogning og udledning af forurenende stoffer til
vandløbet. Ansøger har oplyst, at opsamlingsvolumen for olie for den pågældende udskillertype
og størrelse på 750 l, hvilket de vurderer tilstrækkeligt til et års normal drift.
Der stilles endvidere vilkår om, at sandfang og udskilleranlægget skal dimensioneres efter
gældende anvisninger for at sikre anlæggets korrekte dimensionering og funktion.
I anlægsfasen skal det også sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, ler m.v., da det kan
påvirke vandområdernes tilstand negativt. Der stilles derfor vilkår om, at sandfang i
anlægsfasen skal tømmes, når 50 procent af lagervolumen er fyldt op.
På baggrund af de tilladelsens vilkår vurderes udledningerne ikke at medføre en væsentlig
tilførsel af forurenende stoffer til vandområderne. Der er tale om separate regnvandsudledning,
og det er kommunens opfattelse, at udformning og dimensionering af sandfang og olie- og
benzinudskiller sikrer, at der vil ske en hensigtsmæssig tilbageholdelse af forurenende stoffer.
Drikkevandsinteresser og grundvandsbeskyttelse
Der er i kloakoplandet til udløbspunktet kortlagt jordforurening på vidensniveau 1 og 2. Da der
kun er tale om udledning af tag- og overfaldevand fra befæstede arealer i de korlagte områder,
vil der ikke opstå kontakt mellem regnvandet og en eventuel forurenet jord.
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Ligeledes etableres der tætte ledninger, sandfang og olie- og benzinudskiller og det er således
vurderingen, at der heller ikke under transporten af tag- og overfladevand til udledningspunktet
vil være en interaktion mellem en eventuel jordforurening og regnvandet fra kloakoplandet.
Af hensyn til beskyttelse af drikkevandsinteresserne og grundvandsbeskyttelsen i området er
der fastsat vilkår om regelmæssig tømning og kontrol af sandfang og udskilleranlæg.
Da der er tale om almindeligt belastet tag- og overfladevand, som ledes gennem sandfang og
olie- og benzinudskiller, der er underlagt krav om tømning og kontrol, vurderes faren for
udsivning af olie fra udskilleranlægget at være lille.
Natura 2000-områder
Bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områder er at sikre eller genoprette gunstig
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for. For
Ramsarområder er målsætningen, at beskyttelsen skal fremmes.
De marine naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 112
Lillebælt er sandbanker, mudder- og sandflader, kystlaguner og strandsøer, lavvandede
bugter og vige, rev samt sangsvane, edderfugl, bjergand, hvinand, toppet skallesluger,
havørn, rørhøg, mosehornugle, plettet rørvagtel, klyde, brushane, fjordterne, havterne,
dværgterne og marsvin6.
En række af disse naturtyper og arter kan være sårbare over for næringsstofpåvirkning og
miljøfarlige forurenende stoffer. Etablering af sandfang og olie- og benzinudskiller inden udløb
til et vandområde sikrer, at overfladevand fra de tilsluttede oplande passerer igennem sand- og
oliefang og, at bundfældelige stoffer tilbageholdes.
På den baggrund og på grund af den store afstand på ca. 3,4 km i luftlinje vurderes det, at
projektet med de stillede vilkår ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter
vil indebære negative påvirkninger af Natura 2000-områder.
Bilag IV-arter
Bilag IV i det europæiske habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre‐ og plantearter,
som medlemslandene er forpligtet til at beskytte generelt, både inden for og uden for Natura
2000‐områderne. Disse arter betegnes normalt som bilag IV‐arter.
Nord for udledningspunktet i Kærum Å er der registreret et areal med fredsskov. Dele af skoven
står med enkelte større og ældre bøg, eg, ask og ahorn, som er overgroet af klatreplanten,
vedbend, der skaber en masse hulheder, som er potentielt egnet som overvintringssted for
flagermus. Enkelte træer er derudover ved at gå ud pga. vedbend. Dette skaber døde og
afrevne grene, der igen skaber hulheder til mulig overvintringspladser for flagermus.
De nye regnvandsledninger, sandfang samt olie- og benzinudskiller placeres i kanten af
fredsskovsarealet.
På den baggrund vurderes det, at udledningen af tag- og overfladevand ikke vil beskadige eller
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i
habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf.
habitatbekendtgørelsen7.

6

Jf. Natura 2000-plan 2016-2021, Lillebælt. Miljø- og Fødevareministeriet, april 2016.

7

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK
nr. 1595 af 06/12.2018).
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Naturbeskyttelseslovens § 3
Det er Assens Kommunes vurdering af ændring i udledning af vand til det beskyttede vandløb
Kærum Å ikke vil medføre væsentlige ændringer af vandløbets tilstand, jf. ovenstående
vurderinger. Det ansøgte kræver derfor ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
VVM
Assens Forsyning har fremsendt en VVM-anmeldelse om anlægsarbejder for nye
regnvandsledninger og regnvandsudløb i forbindelse med omlægning af Sdr. Ringvej.
Projektet indebærer nedgravning af nye regnvandsledninger inklusiv brønde samt
etablering af nyt regnvandsudløb med olie- og benzinudskiller, sandfang samt
brønd/bygværk med kontraklap til sikring mod tilbagestuvning af vand ved højvande.
Projektet er ansøgt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven8. Assens Kommune vurderer, at
projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10b (anlægsarbejder i byzone).
Bilag 2 oplister projekter, der ikke i sig selv udløser VVM-pligt, men som skal screenes med
henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt projektet kan påvirke miljøet væsentligt og dermed
er VVM-pligtigt.
Assens Kommune har derfor på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne
påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Screeningen er gennemført efter
kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i
miljøvurderingsloven.
Sammenfatning
Sammenfattende er det Assens Kommunes vurdering, at projektet ikke vil medføre en øget
hydraulisk og/eller stofmæssigt belastning af Kærum Å og vandområde Lillebælt. Det skyldes,
at kloakoplandene til udløbet separatkloakeres så de kraftige regnbetingede udledninger med
tilførsel af opspædet spildevand i forbindelse med overløb fra fælleskloakerede områder
ophører.
Samlet set vurderes derfor, at udledningen ikke vil være til hinder for opfyldelse af miljømålet
for de berørte vandområder.

6. Udtalelse og høring
Et udkast til afgørelse har været sendt i partshøring hos ansøger, Assens Forsyning A/S.
Partshøringen har givet anledning til ændringer.

7. Offentliggørelse
Nærværende tilladelse annonceres på kommunens hjemmeside www.assens.dk tirsdag den
15. juni 2021.

8. Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne tilladelse, skal du indsende en klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet via Klageportalen.
Klagefristen er tirsdag den 13. juli 2021.

8

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020).
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Følgende kan klage over afgørelsen:
 afgørelsens adressat
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 visse nærmere angivne myndigheder
 visse foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelsesloven, §§ 99 og 100.
Du vil få besked, hvis andre end du eller din virksomhed klager over tilladelsen.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via
Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900
kr. (borgere)/1800 kr. (virksomheder, organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen. Klagen skal være indsendt og betalt i Klageportalen senest kl. 23.59 den dag,
klagefristen udløber. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold i din klage.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan blive fritaget for at bruge Klageportalen.
Hvis afgørelsen eller dens vilkår ønskes prøvet ved domstolene skal søgsmål være anlagt
ske inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101,
stk. 1.

Venlig hilsen
Katrine Juul Larsen
Biolog

Bilag:
Bilag 1 – Oversigtskort med oplande til udløbet

Kopi til:
 Miljøstyrelsen, Odense (CVR: 25798376)
 Danmarks Fiskeriforening, Fredericia (CVR: 45812510)
 Danmarks Naturfredningsforening, København (CVR: 60804214)
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Bredsten (CVR: 37099015)
 Dansk Ornitologisk Forening, København (CVR: 54752415)
 Styrelsen for Patientsikkerhed, København (CVR: 37105562)
 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Haderup (CVR: 25145615)
 Friluftsrådet, København (CVR: 56230718)
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