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Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Puge Mølle Å via Langemosebækken
fra ejendommen, beliggende Middelfartvej 105, 5610 Assens
I forbindelse med etablering af et nyt byggeri på ejendommen har Myllerup Entreprenør A/S på
vegne af dig søgt om udledning af tag- og overfladevand fra hele ejendommen via et
regnvandsbassin. Der etableres dels et nyt sandfangsbassin og et nyt regnvandsbassin.

1. Kommunens afgørelse og vilkår
I henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 28, stk. 1 meddeles tilladelse til udledning af tag- og
overfladevand fra både eksisterende og nyt byggeri på ejendommen, beliggende, Middelfartvej
105, 5610 Assens (matr. nr. 2a og 4c Torup By, Sandager) til Langemosebækken via
eksisterende dræn og åben rende.
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
1.

Udledningen gælder afledning af tag- og overfladevand fra et samlet areal på 2,3 ha fra
både eksisterende og nye tagflader og befæstede arealer til et eksisterende drænsystem.

2.

Arbejdet skal udføres i henhold til projektbeskrivelsen. Der må ikke ændres på
udledningerne eller oplandsstørrelserne uden skriftlig tilladelse fra kommunen.

3.

Regnvandsbassinet skal designes og udformes efter funktionsprincipperne i skrift:
”Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner” (Aalborg Universitet, 2012).
Dimensionering af bassinstørrelse skal foretages i henhold til spildevandskomiteens
gældende skrifter.

4.

Udløb fra regnvandsbassinet skal være forsynet med dykket udløb og en vandbremse, der
sikrer en maksimal afløbsvandføring på:
5 l/s

5.

Den maksimalt tilladte udledning fra regnvandsbassinet må gennemsnitlig overskrides
1 gang hvert 5. år, svarende til n = 1/5, beregnet efter lokal regn.

6.

Bassinet skal have et permanent vådt volumen på minimum 200 m3/ha reduceret oplandsareal og en permanent vanddybde på mellem 1,0-1,5 meter.

1

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1218 af 25/11/2019).
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7.

Bassinet skal etableres med så tæt en bund og brinker, at den permanente vanddybde i
bassinet kan fastholdes.

8.

Udledningen må ikke give anledning til hydrauliske problemer på det eksisterende drænog vandløbssystem.

9.

Straks efter etablering fremsendes en ajourført afløbsplan for projektet til Assens
Kommune, Miljø og Natur.

10. Sedimenteret materiale fjernes efter behov, dog som minimum hvert 5. år.
Vedligeholdelse af bassinet kan med fordel foretages i etaper.
Opgravet materiale håndteres efter kommunens anvisning.

1.2 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 overfladevand i
henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Ansøger er selv ansvarlig for at indhente evt.
nødvendige tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning.

2. Det ansøgte projekt
Myllerup Entreprenør A/S har på vegne af grundejer søgt om tilladelse til udledning af tagvand
fra ny lagerhal på 3136 m2 og 1400 m2 betonbelagt plads med et samlet areal på 4.536 m2,
svarende til 0,45 ha.
Ansøgningsmaterialet omfatter:
 Plantegning med skitse af ny lagerhal og tilknyttede arealer samt sandfang og
regnvandsbassin (revision A), modtaget 22. april 2021.
 Telefonsamtale mellem Myllerup Entreprenør A/S og Assens Kommunes rådgiver WSP
af 22. april 2021.
 Plantegning med skitse af ny lagerhal og tilknyttede arealer samt sandfang og
regnvandsbassin (revision B), modtaget 26. april 2021.
Desuden anvendes oplysninger fremsendt i forbindelse med ansøgning og tidligere meddelte
udledningstilladelser til ejendommen:
 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra ejendommen dateret 9. august 2010.
 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra ejendommen dateret 10. september
2015.
Der er i forbindelse med tidligere udbygninger på ejendommen, herunder befæstede arealer,
givet tilladelse til udledning til eksisterende drænsystem med udløb i Langemosebækken.
Herunder har Assens Kommune den 10. september 2015 meddelt tilladelse til udledning af tagog overfladevand fra et samlet areal på 1,44 ha, hvoraf tagarealer udgjorde 9.790 m2 og
befæstede arealer 4.626 m2. Udledningstilladelse blev givet med krav om neddrosling til 5 l/s
ved etablering af et forsinkelsesbassin øst for den eksisterende bebyggelse med et permanent
vådvolumen på 190 m3 og et opstuvningsvolumen på 690 m3.
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Opland
Eksisterende tagarealer*
Befæstede arealer *
Nye tagarealer
Nye befæstede arealer
Nyt drænet grusbefæstet areal
I alt:

Oplandsareal,
totalt [ha]
0,98
0,46
0,31
0,14
0,40
2,29

Tabel 1: Oversigt over oplande. *jævnfør oplysninger fra udledningstilladelse af 10. september 2015

I forbindelse med det ansøgte projekt etableres et nyt forsinkelsesbassin med oplyst permanent
vådvolumen på 540 m3 og opstuvningsvolumen på 720 m3. Det nye bassin projekteres under
følgende forudsætninger:
-

-

Der etableres to nye bassiner: et sandfangsbassin + hovedbassin og samtidig
bibeholdes det eksisterende regnvandsbassin etableret i 2011.
Udløb fra eksisterende bassin fra 2011 føres til det nye sandfangsbassin, der også
modtager vand fra den nye bebyggelse og befæstede arealer.
Sandfanget afleder til det nye primær regnvandsbassin.
Tilløb og udløb fra nyt regnvandsbassin placeres i hver sin ende af bassinet så hele den
permanente vandvolumen udnyttes til bundfældning.
Ind- og udløb etableres dykket, så at hele bassinet kan fungere som en oliespærre.
Udløbet fra nyt regnvandsbassin forsynes med en vandbremse på 5 l/s.
Selve bassinet dimensioneres og udformes efter BAT for regnvandsbassiner. Herunder
at dybden for det permanente vandspejl er mellem 1,0 og 1,5 meter og den permanente
volumen skal være minimum 200m3/ha reduceret opland svarende til minimum 458 m3.

Med det ansøgte projekt ledes udløbet fra det eksisterende bassin således til det nye bassin,
og denne udledningstilladelse gives under forudsætning af, at neddrosling inden udløb fra
ejendommen sker til samme niveau som i dag.

Figur 1 Oversigt over eksisterende oplande (grøn) og nye oplande (rød). Placering af nyt hovedbassin er
skitseret med lyseblå.
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4. Kommunens bemærkninger
I det følgende foretages en nærmere vurdering af relevante natur- og miljømæssige forhold.
Hydraulisk vurdering
Ved meddelelse af tilladelse efter lovens § 28, stk. 1, skal kommunen påse, at udledningen
respekterer vandløbets hydrauliske kapacitet.
Ansøger har søgt om, at den samlede udledning fra både det eksisterende og nye byggeri er
uændret 5 l/s, og der vil dermed kun ske en kort forøgelse af aflastningstiden i forhold til
eksisterende forhold, mens spidsbelastningen forbliver den samme. Det vurderes dermed, at
den hydrauliske belastning i praksis kan anses som uændret.
Opstuvningsvolumen fastsættes med krav om at bassinet maksimalt går i overløb en gang
hvert 5. år.
Beregningerne af det nødvendige bassinvolumen er foretaget i overensstemmelse med
Spildevandskomiteens Skrift 30; Regnrække version 4.1. For at sikre mod koblede
regnhændelser er der indregnet en sikkerhed på 20 % i det samlede opstuvningsvolumen. Der
er kendskab til, at dette tillæg kan være utilstrækkeligt, når bassinets afløbstal er under 1-2
l/s/ha, men ved et afløbstal på omkring 2 l/s/ha vurderes det at være tilstrækkeligt.
Med et befæstet areal på 2,3 hektar viser en intern overslagsberegning foretaget af kommunen
et behov for et samlet stuvningsvolumen på 812 m3.
Stuvningsvolumen i eksisterende bassin 690 m3 (jf. tilladelsen fra 2015) og 720 m3 i det nye
ansøgte bassin. Det medfører et samlet stuvningsvolumen på 1.410 m3.
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte projektet således ikke medfører en øget
hydraulisk belastning af nedstrømsliggende vandløb eller øget risiko for overløb fra bassinet.
Vurdering af bassinernes renseeffekt
Ifølge spildevandsvejledningen er den bedst tilgængelige teknik (BAT) at indrette
regnvandsbassiner som våde regnvandsbassiner efter retningslinjerne i ”Faktablad om
dimensionering af våde regnvandsbassiner”. Faktabladet angiver bl.a., at regnvandsbassiner
bør etableres med et vådt volumen svarende til 200-300 m3 pr. reduceret oplandsareal og med
en permanent vanddybde på 1,0-1,5 meter.
Der stilles derfor vilkår om, at bassinerne etableres med et vådt volumen svarende til minimum
200 m3 pr. reduceret oplandsareal for at sikre tilstrækkelig renseeffekt i bassinerne.
Der stilles endvidere vilkår om en permanent vanddybde af det våde volumen på 1-1,5 meter for
at reducere risikoen for resuspension af bundsedimentet pga. vind samt risiko for tilgroning. Ved
vanddybder på mere end 1,5 meter er der risiko for iltfrie forhold ved bunden og dermed
frigivelse af forurenende stoffer.
Et regnvandsbassin med permanent vådvolumen og en passende vanddybde har
erfaringsmæssigt en god renseeffekt for særligt fosfor (50-80 %). Langemosebækken leder til
Puge Mølle Å, der udleder i Aborg Minde Nor. Noret er et stillestående vandområde, der er
særlig følsomt overfor fosforbelastning.
Udledning af fosfor til noret bør derfor begrænses mest muligt. Med et veldimensioneret
regnvandsbassin udført efter BAT-principperne begrænses udledning af fosfor væsentligt.
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Samlet set vurderes udledningen ikke at medføre en væsentlig tilførsel af forurenende stoffer til
vandløbet.
Drikkevandsinteresser
Ejendommen ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD), men ligger ikke i et
indvindingsopland til et vandværk.
Der fastsættes dog et vilkår om, at regnvandsbassinet skal udformes med så tæt bund og
brinker, at et permanent vandspejl på 1,0-1,5 kan fastholdes.
Det er ikke med baggrund i drikkevandsinteresserne men af hensyn til funktionaliteten af
bassinet, idet tag- og overfladevandet udledes Aborg Minde Nor, hvortil udledning af særligt
fosfor skal begrænses. Et vådt bassin med permanent vandspejl sikrer en effektiv rensning for
fosfor.
Natura 2000-områder
Nærmeste Natura 2000-område nr. N112 – ”Lillebælt” er beliggende ca.2,2 km i fugleflugt
mod sydvest for ejendommen.
Aborg Minde Nor og Lillebælt er en del af habitatområde nr. H96 og fuglebeskyttelsesområde
nr. F47. Området er endvidere en del af Ramsarområde R15.
I henhold til Natura 2000 plan 2016-2021 for Natura 2000-område nr. N112 er
udpegningsgrundlaget for området bl.a. marsvin samt de marine naturtyper stenrev,
lavvandede bugter og vige samt sandbanker.
Ifølge ”Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner” har et korrekt dimensioneret
vådt regnvandsbassin netop en god renseeffekt på nærings- og miljøfremmede stoffer.
Fra udledningen fra bassinet til indløbet i Aborg Minde Nor er der omtrent 5 km.
Med en god renseeffekt i bassinet på grund af den store afstand 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-området.
Naturbeskyttelse og Bilag IV-arter
Det er kommunens vurdering at projektområdet for etablering af bassin ikke udgør et levested
for bilag IV-arter.
Planloven
Der meddelelse en særskilt landzonetilladelse til etablering af de to nye regnvandsbassiner jf.
planlovens § 35.

5. Udtalelse og høring
Et udkast til afgørelse har været sendt i høring hos ansøger, som ikke havde bemærkninger til
udkastet.

6. Offentliggørelse
Nærværende tilladelse offentliggøres på kommunens hjemmeside www.assens.dk.

7. Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne tilladelse, skal du indsende en klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet via Klageportalen.
Klagefristen er torsdag den 22. juli 2021
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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
inden 6 måneder fra afgørelsens bekendtgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.
Venlig hilsen

René Holst
Miljøsagsbehandler

Bilag:
 Ansøgt afløbstegning med placering af sandfangsbassin og regnvandsbassin
(rev B af 25. april 2021).

Kopi til:
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
 Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
 Danmarks Idræts-Forbund, dif@dif.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening i Assens, assens@dn.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, vandområdedistrikt 9, frodethorhauge@stofanet.dk
 Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
 Friluftsrådet Sydfyn, fr@friluftsraadet.dk
 Friluftsrådet Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, DOF-Fyn’s Fredningsudvalg, assens@dof.dk
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