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Tilladelse til udledning af tagvand fra nyt væksthus til vådområde ved Åsemosebækken,
beliggende Neversvej 40, 5690 Tommerup

1. Indledning
I forbindelse med etablering af et nyt væksthus på adressen Neversvej 40, 5690 Tommerup,
har Drivadan A/S på vegne af grundejer søgt om tilladelse til udledning af tagvand fra kommende væksthus med et samlet tagareal på 2.400 m2 (0,24 ha.).
Udledningen ønskes etableret via en fast ledning, som føres ned i kommende vådområde, hvor
det ledes ud i en naturlig lavning og bliver en del af vådområdets hydraulik. Ved udløb foretages erosionssikring i stenmaterialer.
Oversigtskort med angivelse af udledningspunkt kan ses på bilag 1.

2. Kommunens afgørelse og vilkår
I henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 28, stk. 1 meddeles tilladelse til udledning af tagvand fra
nyt væksthus på ejendommen, beliggende Neversvej 40, 5690 Tommerup (matr.nr. 5ab, Nårup
By, Verninge) til vådområde beliggende ved Åsemosebækken, som er en del af oplandet til
Odense Å systemet.
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
1. Udledningen gælder afledning af tagvand fra nyt væksthus (samlet tagareal på 0,24 ha)
til vådområde ved Åsemosebækken (koordinater WGS84 zone 32 – X: 574305 og Y:
6128178).
Udledningspunktet er placeret på matr. nr. 4a Nårup By, Verninge.
2. Tagvandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der almindeligvis forekommer i afstrømmende tagvand. Herunder må tagvandet ikke indeholde skyggemidler, algebekæmpelsesmidler, pesticider m.m.
3. Arbejdet skal udføres i henhold til projektbeskrivelsen. Der må ikke ændres på udledningerne eller oplandsstørrelserne uden skriftlig tilladelse fra kommunen.
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4. Ved udløbet skal der etableres en min. 4 m3 stor stenkiste med singels sten (32-64
mm). Stenkisten skal have en mægtighed på 0,5 meter, svarende til ca. 2 m3 stenmateriale.
5. Drænudløbet skal markeres med en 1 m høj flækket egetræspæl på minimum Ø150
mm med en længde på 2 meter. Pælen skal presses/bankes 1 m i jorden.
6. Ved drænudløbet skal der udlægges der enkelte større sten oven på røret for at modvirke skade på røret ved græssende dyr og tilsvarende.
7. Udledningen må ikke give anledning til erosion, slam- og sandaflejringer, hydrauliske
problemer eller påvirke flora og fauna negativt ved udledningspunktet og i vandområdet.
8. Funktionsfejl, uheld eller spild, der kan medføre afledning af vand med forurenende
stoffer skal omgående indberettes til tilsynsmyndigheden (Miljø og Natur). I akutte tilfælde skal der straks ringes alarm 112.
9. Straks efter etablering fremsendes en ajourført afløbsplan for projektet til Assens Kommune, Miljø og Natur.
2.1 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 efter tilladelsesdatoen, 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, samt opnå tilladelse til etablering af
anlæg på 3. parts ejendom.

3. Det ansøgte projekt
Drivadan A/S har på vegne af grundejer søgt om tilladelse til udledning af tagvand fra en nyt
drivhus med et samlet tagfladeareal på 2.400 m2 svarende til 0,24 ha.
Tagvandet ønskes udledt til nyt vådområde, som er under etablering syd for gartneriet. Vådområdet etableres i tilknytning til Åsemosebækken der via Ulvebækken er et tilløb til Odense Å.
Udledningspunktet etableres på matr. nr. 4a Nårup By, Verninge. Der er indhentet accept til udledningen fra ejeren af matriklen.
Fra væksthuset føres tagvandet i en lukket ø160 ledning ned i kanten af det nye vådområde.
Udledningspunktet er placeret i en lokal lavning i terrænet, hvor vandet vil opsamles, tilbageholdes og efterfølgende siver ned gennem vådområdet, hvor suspenderede partikler udskilles i vegetationen, og næringsstoffer omsættes.
For at hindre erosion i og omkring udløbet etableres en stensikring omkring denne, som etableres efter velkendte principper fra åbning af dræn og andre ledninger i jorden. Udløbet etableres
som følger:
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Princip for omlægning af dræn til udløb i stenkiste
Ved omlægningen skal der sikres minimum 40 cm terrændækning over rørene ved udløbet.
Hvor det ikke er muligt, skal afløbet fra drænet føres videre frem som en åben bred ”fordelerkile”. Om muligt skal anlæg af grøfteanlæg ved drænudløbene undgås, idet de ofte er vedligeholdelseskrævende i et større omfang end en ”kile”.
Ved udløbet af dræn, også de der føres i en fordelerkile, etableres en ca. 4 m3 stor stenkiste
med singels sten (32-64 mm). En stenkiste er i princippet en ”bunke” sten, der placeres og nedgraves i jorden omkring drænudløbene, hvilket skal begrænse risikoen for erosion på grund af
vandtilførslen. Stenkisten har en mægtighed på 0,5 meter, svarende til ca. 2 m3 stenmateriale.
Drænudløbet markeres med en 1 m høj markeringspæl (der anvendes en flækket egetræspæl
på minimum Ø150 mm med en længde på 2 meter, som presses/bankes 1 m i jorden). Ved
rørudløbet udlægges der oven på røret enkelte større sten for at modvirke skade på røret ved
græssende dyr og tilsvarende.

Figur 1. Oversigtskort over afgrænsningen af vådområdet (lilla), udledningspunktet (rød prik) og Åsemosebækken (blå streg).

4. Planforhold
4.1 Vandområdeplan 2015-2021
Projektområdet er omfattet af ”Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland
og Fyn” (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, juni 2016.) Vandområdeplanernes miljømål
fremgår af bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster2 og den seneste tilstandsopgørelse for vandløb fremgår af MiljøGIS for basisanalyse for

2

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11/04/2019).
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vandområdeplanerne3 og seneste tilstandsopgørelse for kystvand fremgår af MiljøGIS for
vandområdeplanerne 2015-20214.
Udledningen sker til Åsemosebækken, som løber videre i Ulvebækken, der er et tilløb til
Odense Å. Odense Å har udløb i Odense Fjord.
Miljømålet for Åsemosebækken er ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”. Miljømålet for Ulvebækken, Odense Å og Odense Fjord er ligeledes ”god økologisk tilstand” og ”god
kemisk tilstand”.
Ifølge den seneste tilstandsopgørelse er den samlede økologiske tilstand for den berørte
strækning af Åsemosebækken ”moderat”. Den samlede økologiske tilstand i Ulvemosebække er ”moderat” mens den for Odense Å er meget svingende. Miljømålet er således kun
opfyldt på mindre dele af vandløbssystemet.
Den økologiske tilstand er bestemt ud fra ”one out – all out-princippet”.
Den kemiske tilstand er ukendt i Åsemosebækken og Ulvemosebækken. På de fleste vandløbsstrækninger i Odense Å er den kemiske tilstand også ukendt men på delstrækninger omkring Bellinge og gennem Odense er den ”ikke god”.
Den samlede økologiske tilstand for de målsatte vandløb ses af figur 1.

Odense Å

Åsemosebækken

Ulvebækken
Figur 2. Samlet økologisk tilstand for de målsatte vandområder nedstrøms regnvandsbassinet i Skallebølle (omtrentligt udledningspunkt er markeret med rød prik).

Den økologiske tilstand for den indre del af Odense Fjord er ”ringe” og den kemiske tilstand
er ukendt. Miljømålet for Odense Fjord er derfor ikke opfyldt.

3
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4.2 NATURA 2000-planer 2016-2021
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 114 ”Odense Å med Hagerup Å, Salling Å og Lindved
Å”, der omfatter habitatområde H98. Udledningspunktet er beliggende ca. 4 km opstrøms
grænsen til Natura 2000-området.
Udledningspunktet sker til det nye vådområde syd for ejendommen. Tagvandet overrisler engarealet inden det ledes til Åsemosebækken ca. ved St. 3800 m og løber videre til Ulvebækken
og Odense Å. Odense Å har udløb i Natura 2000-område nr. 110 ”Odense Fjord”, der omfatter
fuglebeskyttelsesområde F75 og habitatområde H94. Udpegningsgrundlaget er bl.a. skæv vindelsnegl, havørn, sangsvane og rørhøg. Udledningspunktet er beliggende ca. 21 km sydvest
for Natura 2000-område i luftlinje.
4.3 Kommuneplan 2017-2029 for Assens Kommune
Projektområdet er beliggende i landzone.
4.4 Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune
Gartneriet er beliggende i et området som jf. spildevandsplanen er spildevandskloakeret. Tagog overfaldevand skal derfor håndteres lokalt.
Projektet er således i overensstemmelse med gældende spildevandsplan for Assens Kommune
inklusiv tillæg.
4.5 Vandløbsregulativ og naturbeskyttelse
Udledningen af tagvandet sker via dræn til stenfaskine i kanten af det nye vådområde. Herfra
overrisler vandet engarealet inden det ledes til Åsemosebækken ca. ved St. 3.800 m.
I henhold til regulativ for Åsemosebækken ca. 4,3 km langt og
Regulativerne for Åsemosebøkken indeholder ingen angivelse af de vandmængder, der i forbindelse med spildevandsudledninger maksimalt må tilledes vandløbet. Regulativet indeholder
heller ikke oplysninger om karakteristiske afstrømninger, kravkurver eller lignende.
I Odense Å findes en permanent hydrometrisk målestation (DDH nr. 45.01) ved Nørre Broby. Af
faglig rapport nr. 340 fra DMU5 bilag 1 fremgår det, at den arealspecifikke afstrømning fra oplandet angivet som medianmaksimum er målt til ca. 51 l/s/km2 og den absolutte max. afstrømning til 88 l/s/km2.
Åsemosebækken er registreret som beskyttet, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
4.6 Drikkevandsinteresser og grundvandsbeskyttelse
Udledningen er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), inden
for 25 års indvindingsoplandet til Holmehave Vandværk samt i Indsatsområde for Odense Vest.
Den akkumulerede lertykkelse er over 30 m i området hvor udledningspunktet etableres.
Udledningen er placeret uden for boringsnære beskyttelsesområde (BNBO), men inden for nitratfølsomt indvindingsområde. Nærmeste vandværksboring (DGU nr. 145.2022) er beliggende
ca. 455 meter mod sydøst og tilhører det almene vandværk, Holmehave Vandværk. Udledningspunktet er således placeret uden for 300 meters bufferzone til vandværksboringer.
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Figur 3. Oversigtskort over vandværksboringer (orange prik), BNBO områder (tyk mørkeblå linje) samt 300 m bufferzone rundt om
vandværksboring (blå skravering). Udledningspunkt er markeret med en rød prik.

5. Kommunens bemærkninger
Udledningen af tagvand sker på terræn, mere end 25 m fra nærmeste vandløb. Det vurderes,
at det udledte tagvand vil strømme på overfladen eller sive gennem det øverste jordlag til vandområdet, i et areal der er udlagt til vådområde. Ansøgningen behandles som en udledningstilladelse, da det ikke er sandsynligt, at vandet vil nedsive inden det føres til vandløbet. Ved etablering af den ansøgte løsningen, vil projektet samlet set have funktion af droslet udledning til
vandområdet.
Vådområdet fungere ved, at dræn-, grøfte-, overfladevand mv. udledes på terræn, hvor partikler udfældes og hvor næringsstoffer omsættes. Tagvandet, som vil være ganske lavt belastet af
partikler og næringsstoffer, føres til en erosionssikret lavning i udkanten af vådområdet, hvor
vandet renses ved overrisling af engarealet. Det er kommunens vurdering, at vådområdet ikke
bliver negativt påvirket af den forholdsmæssige lille mængde tagvand, som udledes direkte fra
væksthuset, og at etablering af et regnvandsbassin hos lodsejeren derfor ikke er nødvendigt.
Tagvandet vil derfor fremadrettet indgå i vådområdets hydrauliske påvirkning.
I det følgende foretages en nærmere vurdering af relevante natur- og miljømæssige forhold.
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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. spildevandsbekendtgørelsens6 § 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.
Der er foretaget en vurdering af Åsemosebækkens opland. I udledningspunktet er oplandet ca.
8 km2. Tagarealet (0,24 ha), hvorfra der udledes, udgør således ca. 0,3 promille af det samlede
oplandsareal.
I udledningspunktet vil der periodevist forekomme en vis hydraulisk belastning med heraf risiko
for erosion i vådområdet. Ved etablering af udløbspunktet på den anviste placering i en lavning
over 25 m fra vandløbet og med den beskrevne stensikring vil risikoen for erosion og negativ
belastning af vådområdet og vandløbene mindskes.
Stenkisten vil agere som første barriere i forhold til at begrænse erosionen og fordele vandtilførslen jævnt. Det angivne udløbspunkt er beliggende i en naturlig lavning (ca. 40 m3), som vil
tilbageholde vandet. Fra denne lavning er der overløb til en lidt større lavning (ca. 215 m3) inden vandet løber til Åsemosebækken. De naturlige terrænkonturer udnyttes således som forsinkelse og infiltrationsområder, med en heraf forventet reduktion i den negative påvirkning, en
punktkilde eventuelt kunne have på vandløbet i forhold til erosion og sandtransport.
I forbindelse med regnhændelser vil tagvandet fra væksthuset blive ledt hurtigt til stenkisten og
lavningen i vådområdet. Det vurderes, at meget af tagvandet vil blive absorberet i vådområdet
og udledt til vandløbet, inden det langsomt tilløbende drænvand fra de højere beliggende arealer når at løbe til vådområdet. Den hydrauliske påvirkningen fra udledningen af tagvandet vil
derfor være forskudt i forhold til den hydrauliske påvirkning fra det naturlige opland.
Betragtes den generelle vandstand og ”wetness indeks” for vådområde og vandløb, vil denne
være højest om vinteren. Det vil sige, at for vandløb og vådområde er det kritiske udledningstidspunkt for uforsinket tilledninger størst i vinterhalvåret. Da de store afstrømningshændelser
for befæstede arealer generelt opstår i sommerperioden, vil udledningen ske i perioder hvor kapaciteten er høj i både vådområde og vandløb.
På baggrund af ovenstående er det samlet set kommunes vurdering, at udledningen respekterer vandløbets hydrauliske kapacitet og dermed ikke vil medføre hyppigere eller større oversvømmelser af vandløbet, end hvad der ville være tilfældet ved afstrømning fra vandløbets naturlige opland eller påvirke vandløbenes fysiske forhold negativt.
Vurdering i forhold til vådområdeprojektet
Der stilles vilkår om erosionssikring af udløbet. Da tagarealet udgør ca. 0,3 promille af det samlede opland til udledningspunktet har kommune i samråd med rådgiveren på vådområdeprojektet vurderet, at den udledning af tagvand på de stillede vilkår ikke vil påvirke vådområdeprojektet negativt.
Vurdering af renseeffekt
Der meddeles tilladelse til udledning af almindligt belastet tagvand fra det nye væksthus. Største delen af det udledte vand vil blive opsamlet i lavningerne, hvor det vil infiltrere, optages i vegetation og fordampe mv. Dette medfører, at der vil ske en optimal omsætning af næringsstoffer og udskillelse af partikler. Det er Assens kommunes vurdering at denne rensning som minimum er at sidestille med etablering af regnvandsbassin baseret på BAT.
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Drikkevandsinteresser og grundvandsbeskyttelse
Udledningspunktet er placeret i et opland med mange drikkevandsboringer, men uden for beskyttelsesområder og i et område, hvor der primære grundvandsmagasin er godt beskyttet af et
tykt lerlag. Der stilles vilkår om, at det udledte tagvand ikke må indeholde skyggemidler, algebekæmpelsesmidler, pesticider m.m.
Da der således er tale om almindeligt belastet tagvandet, som udledes til overrisling af engarealet og som via infiltration vil blive ledt til vandløbet, vurderes det således, at udledningen ikke
vil påvirke grundvandet eller vandindvindingen negativt.
Natura 2000-områder
I henhold til Natura 2000 basisanalysen 2016-2021 for Natura 2000-område nr. 114 er udpegningsgrundlaget for området bl.a. kalkoverdrev, urtebræmmer, rigkær m.m. Desuden er
der fundet arter som skæv vindesnegl, sump vindesnegl, tykskallet malermusling, pigsmerlig,
Odder m.m.
På baggrund af den lille udledning, tagvandets kvalitet og afstanden fra udledningen til Natura 2000-området vurderer Assens Kommune, at udledningen i sig selv ikke vil medføre negative påvirkninger af Natura 2000-området.
Naturbeskyttelse og Bilag IV-arter
Udledningen vi fremadrettet ske til det kommende vådområde, som tidligere har været henlagt
som omdriftsjord. I dag er der derfor ingen naturkvalitet i området, der skal tages hensyn til. Det
kommende naturkvalitet vil indfinde sig på baggrund af de fremtidige forhold. Da området er udlagt som vådområde, anses udledningen at være i tråd med de forhold og den kommende naturtype, som et vådområdeprojekt indebærer.
Det vurderes således, at udledningen ikke vil indebære beskadigelse eller ødelæggelse af
yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsen7.
Planloven
Det er Assens Kommunes vurdering af udledningen til en eksisterende lavning i det kommende
vådområde, ikke medføre en ændret arealanvendelse og dermed ikke kræver en landzonetilladelse, jf. planlovens § 35.
VVM-screening
Assens kommune vurderer at projektet ikke at screeningspligtigt jf. miljøvurderingsloven, da der
ikke er tale om oplag af vand eller renseanlæg, samt da projektområder er beliggende uden for
byzone.
Sammenfatning
Sammenfattende er det Assens Kommunes vurdering, at projektet ikke vil medføre væsentlig
hydraulisk og/eller stofmæssigt belastning af det modtagende vandområdet. Det skyldes, at der
er tale om udledning af almindeligt belastet tagvand fra et areal, der udgår en meget lille promille af det samlede opland i udledningspunktet, samt at udledningen på de stillede vilkår vurderes at blive forsinket og renset inden tilledning til Åsemosebækken.
Der vurderes derfor, at udledningen ikke vil være til hinder for opfyldelse af miljømålet for de
berørte vandområder.
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6. Udtalelse og høring
Et udkast til afgørelse har været sendt i partshøring hos ansøger, som ikke havde nogle bemærkninger til afgørelsen.

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

8. Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne tilladelse, skal du indsende en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.
Klagefristen er onsdag den 12. januar 2022.
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

Katrine Juul Larsen
Biolog
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Miljø og Natur

Kopi til:
 Drivdan A/S, Gørtlervej 6, 5471 Søndersø (CVR: 21270075)
 Miljøstyrelsen, Odense C (CVR: 25798376)
 Danmarks Fiskeriforening, Fredericia (CVR: 45812510)
 Danmarks Naturfredningsforening, København Ø (CVR: 60804214)
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Vejle (CVR: 37099015)
 Dansk Ornitologisk Forening, København V (CVR: 54752415)
 Styrelsen for Patientsikkerhed, København S (CVR: 37105562)
 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Haderup (CVR: 25145615)
 Friluftsrådet, København SV (CVR: 56230718)
 Landbrugsstyrelsen Tønder, Tønder (P-nummer: 1003405827)
 Vandcenter Syd, Odense C (CVR: 17414003)
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Stenkiste mindst 4m2 og 0,5m tyk
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