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Beslutningstema
Forslag til ny Spildevandsplan 2020-2031 for Svendborg Kommune.

Indstilling
Direktionen indstiller, 

 at forslaget til Svendborg Kommunes Spildevandsplan 2020-2031 oversendes til 
Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på en efterfølgende 8 ugers offentlighedsfase.

Sagsfremstilling
Baggrund:
Miljø- og Naturudvalget besluttede på sit møde den 18. juni 2018 følgende overordnede principper 
for udarbejdelse af ny spildevandsplan: 

 Afkobling af regnvand fra fælleskloaksystemet skal som udgangspunkt ske, når der allige-
vel skal ske en kloakfornyelse af forsyningens eller private ledninger, fx ved vedligeholdelse 
af ledninger eller ved etablering af klimatiltag.

 Lodsejere, der bor i områder, hvor der er forberedt traditionelt separatkloakering, vil blive 
påbudt at tilkoble tag- og overfladevand til regnvandsledningen, jf. afkoblingsstrategien.

 Ved uoverensstemmelse mellem faktiske forhold og registreringen i spildevandsplanen, 
orienteres grundejere herom, når spildevandsplanen ændres til de retmæssige og faktiske 
forhold.

 At hvis der opstår fare for miljøtilstanden i et vandopland med høj økologisk tilstand eller en 
i kommuneplanen udpeget badestrand, vil der blive stillet krav om kloakering.

 At ejendomme i fremtidige nye kloakoplande, hvor det er muligt at etablere en privat stikled-
ning på under 150 m, skal husspildevandskloakeres.

 At ejendomme i fremtidige nye kloakoplande, hvor det er muligt at etablere en privat stikled-
ning på mellem 150 m og 300 m vil blive tilbudt en tilslutning til husspildevandskloak, som 
alternativ til selv at lave egen forbedret spildevandsrenseløsning.

 At ejendomme i fremtidige nye kloakoplande, hvor husstanden ligger over 300 m fra 
matrikelskel, skal have påbud om at lave egen forbedret spildevandsrensning

 At fælleshuse i kolonihaveforeninger planlægges at blive spildevandskloakeret, og 
foreningen skal oprette faciliteter til bortskaffelse af kemitoiletter.

Disse principper er indarbejdet og præciseret i Spildevandsplan 2020-2031.

Spildevandsplanen er udarbejdet som en rammesættende plan, idet vejledningen til udarbejdelse 
af en spildevandsplan er ændret siden sidste spildevandsplan, jf. i spildevandsvejledningen.
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”Spildevandsbekendtgørelsen udstikker retningslinjer for, hvordan kommunerne skal udarbejde 
deres spildevandsplaner. 

Spildevandsbekendtgørelsen er, siden opdateringen af vandsektorloven den 29. april 2015, blevet 
ændret for at opnå en skarpere præcisering af ansvarsfordelingen mellem kommunalbestyrelserne 
og spildevandsforsyningsselskaberne.

For at sikre den tilsigtede adskillelse mellem kommunalbestyrelsernes planlægningsopgave og 
selskabernes driftsrolle omfatter spildevandsplanerne ikke længere spørgsmål af driftsmæssig 
karakter, investeringsplaner eller oplysninger om f.eks. kloakkernes tilstand mv., herunder 
renoverings- og tidsfølgeplan. 

I stedet bør spildevandsplanen kun omfatte planer for forsyning af områder i kommunen, herunder 
kommunale retningslinjer for myndighedsudøvelse. Spildevandsforsyningsselskaberne bestemmer 
således inden for rammerne af spildevandsplanen, hvordan den nærmere opfyldes.”

Forslaget til Spildevandsplanen er udarbejdet digitalt, og kort vises i Kortinfo. Forslaget er 
udarbejdet af Natur og Miljø i tæt samarbejde med Vand og Affald samt berørte fagområder i 
kommunen.

Forslaget til Spildevandsplanen skal godkendes af Byrådet og efterfølgende fremlægges i offentlig 
høring i 8 uger. Efter opsamling af eventuelle indsigelser vil spildevandsplanen blive fremlagt til 
endelig politisk vedtagelse. Hvis der bliver behov for væsentlige ændringer af planen, skal den 
igennem en ny offentlig høringsperiode.

Spildevandsplanen er bindende for kommunen og dermed for administrationen af sager, f.eks. i 
form af tilladelser, jfr. Miljøbeskyttelseslovens §28 om tilladelser til egne renseløsninger og løsning 
af overfladevand, samt §30 i form af påbud om tilslutning til forsyningsselskabets kloaknet.

Der er i kortinfo under ”Tekniske anlæg og forsyning” oprettet en mappe ”Forslag Spildevandsplan 
2020-2031” med kortmaterialet til forslaget til spildevandsplan 2020-2031.

Generelt om den nye spildevandsplan:
Spildevandsplanen er opdelt i 6 afsnit, hvoraf der er er 3 hovedtemaer 

 Afløbssystem; her beskrives, hvad en grundejer skal være opmærksom på. når husstanden 
er koblet på Vand og Affalds afløbssystem. Rammerne beskrives for at Vand og Affald kan 
sikre værdien af afløbssystemet. Nye kloakprojekter beskrives, f.eks de tilbageværende 
indsatser overfor regnvandsbetingede udløb, som er udpeget i Vandplan 1 og Vandområ-
deplanen.

 Det åbne land; her beskrives, hvad en grundejer skal være opmærksom på, når husstand-
en er omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning. Her beskrives de ordninger, der er 
for ejendomme i det åbne land, både dem med krav og dem uden krav om forbedret spilde-
vandsrensning.

 Tilpasning til mere vand; her er oplysning om metoderne til afkobling af overfladevand i 
Svendborg og hvad en grundejer kan gøre for at sikre sig mod de fremtidige øgede regn-
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mængder. Målsætninger for kommunens vejvand og planer for løsning af vejvand og pri-
vates overfladevand er ligeledes beskrevet.

I maj 2016 blev ”Masterplan for Regn- og spildevand i Svendborg Kommune” vedtaget til at være 
en retningsgivende plan, hvor visionen er at afkoble overfladevand fra spildevandssystemet.

Visionerne i masterplanen er indarbejdet i Spildevandplan 2020-2031.

Nye projekter, hvor ejendomme kan blive pålagt et krav om afkobling af overfladevand fra spilde-
vandssystemet, vil fremgå af fremtidige tillæg til spildevandplanen.

Nye krav og videreførelse af hidtidige krav:
Ejendomme i det åbne land med krav om forbedret spildevandsrensning:
Spildevandsplan 2013-2024 blev udarbejdet på baggrund af forslaget til Vandplan 1, som 
efterfølgende blev revideret. Dette betyder, at der fortsat er 10 ejendomme, hvortil der skal stilles 
krav om forbedret spildevandsrensning i Spildevandsplan 2020-2031. Disse ejendomme kan ikke 
tilbydes kloakering. 

Der er tillige en række ejendomme, hvor sagsbehandlingen med påbud om forbedret spildevands-
rensning endnu ikke er igangsat. Dette bunder i de undersøgelser Svendborg Kommune har fået 
udført og den dialog, der efterfølgende har været med Miljøstyrelsen om vandløbene var belastet 
pga. spildevand. Disse ejendomme vil blive sagsbehandlet i denne plan.

Ejendomme i det åbne land uden krav om forbedret spildevandsrensning:
Eksisterende boliger og virksomheders udledning af spildevand må ikke forringe tilstanden i 
vandløbene.

Hvis der opstår behov for at sikre miljøtilstanden i et vandopland eller en i kommuneplanen 
udpeget badestrand, vil der blive stillet krav om forbedret spildevandsrensning i et tillæg til 
spildevandsplanen.

Metodevalg til afkobling af overfladevand fra spildevandssystemet:
Udvalget for Miljø og Natur behandlede 18. juni 2018 følgende metoder til afkobling af 
overfladevand fra spildevandssystemet.

Løsninger skal vælges ud fra, hvad der er det mest hensigtsmæssige for et givent område under 
hensyntagen til det lokale oplands beskaffenhed og topografi, som giver den bedste 
samfundsværdi, blandt følgende metoder:

1. Overfladeløsninger som eksempelvis pilotprojektet i Kogtved og Tankefuld.
2. Kombinerede løsninger – med både rør og overfladeløsninger.
3. Rørløsninger – f.eks. med to afløbsledninger ind til hver ejendom.

Separatkloakering:
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Der er nogle fælleskloakerede områder, som allerede er forberedt til traditionel separatkloakering i 
forbindelse med en nødvendig fornyelse af kloakledningerne.

Alle ejendomme i disse områder vil blive påbudt at afkoble overfladevandet fra 
spildevandskloakken enten ved at koble til regnvandsledningen eller at lave en privat løsning på 
egen grund til at håndtere overfladevandet, også kaldet LAR – Lokal Anvendelse af Regnvand.

Dette punkt blev behandlet på mødet for Miljø- og Naturudvalget den 18. juni 2018.

Som noget helt nyt, vil grundejere i nye områder, hvor afløbssystemet har behov for renovering/for-
nyelse, blive tilbudt, at de enten indgår en frivillig aftale om at udtræde af kloakforsyningen for 
overfladevand og laver et privat LAR-anlæg eller at de tilslutter overfladevandet til en løsning Vand 
og Affald etablerer. Løsningen afhænger af mulighederne i området.

LAR – Lokal Anvendelse af Regnvand:
Med denne spildevandsplan stilles der krav om, at LAR-anlæg skal dimensioneres for en statistisk 
10-års gennemsnitsregnhændelse. 

Dette gøres med henblik på, at klimaforandringer fremadrettet forårsager, at en 10-års 
regnhændelse i dag, om 100 år kun vil svare til en 5-års regnhændelse (statistisk gennemsnit).

Fordelene er:

 Borgeren vil opleve at have samme høje serviceniveau, som da de var på fælleskloak.
 Flere forsikringsselskaber har et minimumskrav på en 10-års hændelse. 
 Borgeren har sikret sig, så der er stor sandsynlighed for, at der ikke bliver behov for at 

koble til Vand og Affalds systemer igen.

Ejendomme, der etablerer LAR-anlæg, og dermed delvist udtræder af spildevandsforsyningen for 
overfladevand, har ikke ret til at genindtræde i spildevandsforsyningen. Ejendommene har kun mu-
lighed for genindtræden, såfremt Kommunalbestyrelsen vedtager dette via tillæg til spildevands-
planen.

Svar på spørgsmål om LAR under 1. behandling:
Alle lodsejere kan lave LAR-anlæg, såfremt de har fået relevant godkendelse hos Svendborg Kom-
mune til nedsivning eller udledning m.v.

Jf. Betalingsloven er det forsyningen, Vand og Affald (bestyrelsen), der beslutter, om, hvor, og 
hvornår man ønsker delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for at fremme LAR. Disse midler 
er takstfinansieret.

I spildevandsplanen er der i afsnittet ”kloakeringsmetoder” under hovedemnet ”afløbssystem” 
beskrevet mere tydeligt, hvilke muligheder der er, når en ejendom er kloakeret med enten, fælles-
kloak, separatkloak eller spildevandskloak. Der er ligeledes forklaret, hvad det betyder, når en 
ejendom har egen løsning, er planlagt til separatkloak eller den nye kategori planlagt afkobling af 
regnvand.



Byrådet 31-03-2020

I bilaget ”LAR versus Kloakering” har vi opstillet fordele og ulemper for hhv. at lave LAR og forblive 
i kloakfællesskabet.

Serviceniveau for vand på terræn:
Svendborg by er blevet analyseret jævnfør Skrift 31, som er et skrift fra Spildevandskomitéen, der 
anbefaler metoder til fastlæggelse af serviceniveau for vand på terræn. Denne analyse kommer 
frem til en anbefaling om et serviceniveau for vand på terræn på 20 cm op ad soklen på bygninger.

Der bliver med denne spildevandsplan derfor indført et serviceniveau for vand på terræn. Dette 
serviceniveau betyder, at lodsejere skal sikre deres ejendomme til at kunne tåle vand på terræn på 
op til 20 cm op ad bygningers sokler.

Der skal i den kommende revision af Kommuneplanen planlægges for forebyggelse af 
oversvømmelse og erosion. Herunder for de områder, hvor der i analysen forekommer hyppige 
oversvømmelser med regnhændelser over det kritiske niveau på 20 cm.

Det forudsættes, at afløbssystemet er klimatilpasset inden serviceniveauet kan overholdes.

Der er valgt den kritiske højde 20 cm på terræn ved bygningers sokkel, da der ofte er et areal 
mellem kloak og hus, som skal ”fyldes” før der sker bygningsskader. Denne kritiske vandstand er 
også brugt i Kommuneplanens afsnit for klimatilpasning.

Regnbetingede Udløb 
Der mangler fortsat indsatser for 8 Regnbetingede udløb (RBU) i forhold til de 24, der er udpeget i 
Vandplan 1. 

4 RBU overholder allerede Vandplanens krav til at opnå god økologisk tilstand, i de vandløb de 
leder ud til. De mangler en udledningstilladelse til de eksisterende forhold, for at Miljøstyrelsen kan 
godkende dem.

De sidste 4 RBU kræver en større indsats. De indsatser er der med denne spildevandsplan sat 
rammer, for hvorledes Vand og Affald skal planlægge projekterne. De enkelte tiltag vil blive indsat i 
spildevandsplanen med tillæg, når projekteringen er færdig.

Denne fremgangsmåde betyder, at det kun er de relevante borgere og lodsejere i et opland til en 
RBU, der bliver berørt. På denne måde vil et eventuelt borgermøde kunne tematiseres til at kunne 
give borgerne specifikke svar, for hvad der gælder for lige netop deres område og ejendom.

Svar på spørgsmål om RBU under 1. behandling:
Vand og Affald får løbende data ind om overløb fra RBU. Disse data skal fremadrettet vises i det 
programmet Power BI. Det gør data mere forståelig.

Den normale RBU har en måler, der viser, hvornår et overløb starter og hvornår det slutter, og ud 
fra parametrene for det enkelte overløbsbygværk, kan der estimeres et volumen.
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De mere avancerede RBU har udover tidsmåling også en højdemåler, som giver et estimat af 
størrelsen på overløbet og ud fra parametrene for det enkelte overløbsbygværk, kan der estimeres 
et volumen.

Disse data indberettes en gang årligt til Miljøstyrelsens database for punktudledninger, PULS.

I Svendborg Kommune har vi live-overvågning af 7 overløb til badevandsappen. – og hvorfor gør vi 
så ikke det ved alle RBU?

Alle forsyninger i Danmark skal leve op til indrapporteringskrav, som sættes af Miljøstyrelsen 
gennem Miljøbeskyttelsesloven. For ikke at belaste forsyningerne unødigt med administrative 
såvel som investeringsmæssige krav til online-måling har Miljøstyrelsen valgt at acceptere, at krav 
til nødoverløb rapporteres én gang årligt baseret på simple målinger samt ingeniørgodkendte 
beregninger via PULS. 

Der er således fra statens side ikke sat krav om flowmålere i alle RBU overløb. Der er sat krav om 
målinger, der via beregninger kan godtgøre, at der kan indrapporteres et antal overløb, beregnede 
mængder samt beregnede stofkoncentrationer vha. anerkendte beregningsmetoder i PULS. 

Hvis Svendborg Kommune ønsker at stille yderligere krav til realtidsmonitering, flowmåling osv. i 
nødoverløb, er det en forhandling, som kommunen som ejer af Vand og Affald skal tage med 
bestyrelsen af Vand og Affald. Prisen for en sådan udbygning af målerprogrammet for Vand og 
Affald vil kunne påvirke taksterne eller blive en prioritering, som skal opvejes mellem mange andre 
prioriteringer, f.eks. afkoblingsstrategien m.v.

Vand og Affald har fremsendt et notat ” Status for regnbetingede overløb fra fælleskloakker primo 
2020” som er vedlagt som bilag.

Der kom under 1. behandling tillige spørgsmål som ikke direkte er relateret til spildevandsplanen. 
Disse spørgsmål er besvaret i bilaget ”Besvarelse af spørgsmål under 1. behandling”.

Ekspropriation:
Med spildevandsplanens vedtagelse erklærer Byrådet sig villig til at gennemføre nødvendige 
ekspropriationer. Frivillige aftaler, der indgås mellem Vand og Affald og private lodsejere sker på 
ekspropriationslignende vilkår. I forslag til Spildevandsplanen er der et kortbilag, der viser, hvor 
ekspropriation evt. kan komme på tale, (se afsnittet Ekspropriationer – Brug af private ejendomme i 
afsnittet ”Afløbssystem”).

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Med vedtagelse af Spildevandsplanen vil Vand og Affald have række anlægsinvesteringer over de 
næste 4 år. 
Gennemførelsen af anlæg under spildevandsplanen sker gennem Vand og Affald og ved privat 
finansiering.

Handleplaner for vejområdet sker via anlægs- og driftsbudgettet for vejområdet. 
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Det forventes, at det kommunale budget til vejafvandingsbidrag kan holdes inden for den 
nuværende flerårige ramme. 

Gennemførelsen af spildevandsplanens myndighedsopgaver indgår i administrationens 
ressourceforbrug.

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelseslovens § 32.
Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1317 af 04.12.2019
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, nr. 1512 af 15.12.2017
Bekendtgørelse af lov om kolonihaver, nr. 790 af 21.06.2007
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, nr. 844 af 23.06.2017

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget  den 03-03-2020
Indstilles.

Søren Kongegaard (A) var fraværende. Som suppleant deltog Niels Christian Nielsen (A). 

Afbud:
Søren Kongegaard

Beslutning i Økonomiudvalget  den 24-03-2020
Godkendt.
Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant deltog Johan Emil Rasmussen (O).

Afbud:
Dorthe Ullemose

Beslutning i Byrådet den 31-03-2020
Godkendt.
Afbud fra Søren Kongegaard (A) og Birger Jensen (V). Som suppleanter deltog Christian Kaastrup 
(A) og Ulla Larsen (V).

Afbud:
Søren Kongegaard
Birger Jensen

BILAG:
1 - 
4727341

Åben Forslag til Spildevandsplan 2020-2031 version 2.pdf (50460/20) (H)
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2 - 
4725799

Åben LAR versus Kloak.docx (49175/20) (H)

3 - 
4726364

Åben Status for regnbetingede overløb fra fælleskloakker 
primo 2020

(49642/20) (H)

4 - 
4726389

Åben Besvarelse af spørgsmål under 1. behandling (49661/20) (H)



Besvarelse af spørgsmål under 1. behandling

Borgernes mulighed for at spare op til en ny kloakløsning, når der ikke er planlagt for dette i 
spildevandsplanen, og når en kloakløsning først kommer i tillæg til spildevandsplanen på et 
senere tidspunkt.

Administrationen, i samarbejde med Vand og Affald, arbejder ud fra en procesplan, hvor det 
må forventes at der går minimum 18 til 24 måneder fra start af projekt til udløb af frist for 
lodsejerne. 
Vi har for at imødegå udvalgets ønske om at være orienteret inden et projekt starter op ind-
lagt en orientering af udvalget. Orienteringen vil indeholde oplysninger om det område som 
vil blive berørt, for at udvalget dermed kan imødegå eventuelle bekymrede borgere som kon-
takter udvalgsmedlemmer. 
Procesplan for planlægning af tiltag:
VA - Orientering af Svendborg Kommune. 
Svb - Orientering af Udvalget for Miljø og Natur.
VA - Kontakt til borgere i oplandet for at kunne udarbejde den bedste løsning.
Svb - Udarbejder tillæg til spildevandsplanen til den valgte løsning.

Tillæg sendes i høring.
Evt. afholdelse af borgermøde.
Tillæg vedtages.

VA - Der udarbejdes udbud.
Svb - Information om projektstart sendes til berørte lodsejere, brevet betragtes som 

varsel om ændring af kloakeringsløsningen for deres ejendom.
VA - Udfører den valgte løsning.

Ansøgning om udledningstilladelse til den valgte løsning.
Svb - Udarbejder udledningstilladelse til den valgte løsning.
VA - Projektet færdigmeldes til Svendborg Kommune.
Svb - Fremsender indskærpelse til lodsejere om at koble på den nye kloakløsning, 

brevet betragtes som påbud om ændring af kloakeringsløsningen på deres 
ejendom.
Lodsejere får en frist på 5 måneder til at koble til den nye løsning.

På denne måde vil et eventuelt borgermøde kunne tematiseres til at kunne give borgerne de 
bedste svar for lige netop deres område og ejendom.

Kan kommunen som myndighed påbyde forsyningen handlepligt i et udpeget område?

Efter lovens § 32 b, stk. 4, har kommunalbestyrelsen mulighed for at påbyde et spildevands-
forsyningsselskab at forsyne et givent område (som ikke allerede er kloakeret). Påbuddet vil 
kunne indeholde afgørelse om omfanget af forsyningspligten. Dvs. at påbuddet skal forholde 
sig til det geografiske område, der ønskes forsynet. Herefter skal selskabet selv foretage en 
vurdering af, hvordan påbuddet bedst opfyldes. 
Bestemmelsen kan ikke anvendes til at påbyde ændringer i kloakeringsprincipper for 
allerede kloakerede områder.



En kommunalbestyrelse kan ikke påbyde spildevandsforsyningsselskaberne opgaver eller 
forsyning i andre områder, end det der fremgår af spildevandsplanen. (eller kommer ind via 
tillæg)
Ændringer i allerede kloakerede områder skal ske med en gensidig aftale mellem kommu-
nalbestyrelsen og spildevandsforsyningsselskabet gennem spildevandsplanen eller det kan 
komme ind via tillæg. 
Påbud om kloakering i ukloakerede områder eller ændring i allerede kloakerede områder fx 
af fælleskloak til afkobling af regnvands-løsninger må ikke pålægge spildevandsforsynings-
selskabet uforholdsmæssigt store byrder, som selskabet ikke vil kunne opfylde økonomisk 
eller praktisk.
Der eksisterer ikke en lovhjemmel som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at bestem-
me hvornår et spildevandsforsyningsselskab udfører et projekt, ud over den fastsatte ramme 
i spildevandsplanen.

Kan kommunen gennem spildevandsplanen pålægge Vand og Affald’s renseanlæg at rense 
spildevandet ud over fastsatte krav i spildevandsbekendtgørelsen?

Svendborg Kommune skal som myndighed, give virksomheder, renseanlæg og vandværker 
m.m., miljøgodkendelser og spildevandstilladelser til en produktion/aktivitet, hvormed der er 
tilladelse til at forurene til en vis grænse.
Denne grænse er bestemt af miljøstyrelsen, som udarbejder vejledende grænseværdier for 
hhv. forurenende stoffer til luften og vandmiljøet, og for støj. 
Disse grænseværdier er fastsat i diverse love og bekendtgørelser, som kommunerne skal 
følge. 
Grænseværdier kan kun skærpes, hvis det kan dokumenteres, at der er en væsentlig lokal 
gene for omgivelserne og hvis det er økonomisk proportionalt, at iværksætte den fornødne 
foranstaltning.
Ligeledes kan grænseværdierne lempes, hvis det at overholde grænseværdierne ikke giver 
nogen særlig gevinst, i forhold til en væsentlig økonomisk belastning for virksomheden.
Kommunen kan ikke stille yderligere vilkår, end dem der er angivet i love og bekendtgørel-
ser. Dvs. at vi eksempelvis ikke kan sætte grænser for et stof, der ikke er lavet lovgivning for 
(der skal være lovhjemmel til indgrebet).
En stor del af miljølovgivningen styres af EU-direktiver, således at der skabes relativt ensar-
tede regler overfor de enkelte virksomheder indenfor EU. Indenfor industrien styres udvik-
lingen på miljøbeskyttelsesområdet af BAT-konklusioner (Best Available Technology). I takt 
med, at der bliver udarbejdet BAT-konklusioner for en industri, skal myndigheden sørge for, 
at revurderer virksomheders miljøgodkendelser og spildevandstilladelser, så BAT er indar-
bejdet heri.  Virksomheder har 4 år til at få implementeret BAT fra den dato de er gældende.
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Status for regnbetingede overløb fra fælleskloakker primo 2020 

 

Nærværende notat med bilag er udarbejdet af VA og beskriver status for de regnbetingede overløb fra 
fælleskloakker til recipienterne. Der redegøres for projekter udført fra og med 2010 med henblik på 
reduktion af overløb og forbedring af miljøtilstanden. 

Statens Vandplan 2009-2015 blev offentliggjort d. 30. oktober 2014. Der blev endeligt udvalgt 24 
regnbetingede overløb fra fælleskloakker til vandløb, hvor der er behov for at reducere spildevands-
udledningen. Svendborg Spildevand påbegyndte dog at iværksætte forbedringerne allerede fra 2012. 

Ved offentliggørelsen af Statens Vandplan 2015-2021 d. 27. juni 2016 blev tidsplanen for 
implementeringen af indsatser justeret. Indsatser for 40 % af de udvalgte regnbetingede overløb skal 
være afsluttet senest 30. oktober 2016. De øvrige skal være afsluttet senest udgangen af 2. planperiode, 
som løber til 2021. 

Status for Svendborg Spildevand A/S’s opfyldelse af vandplanernes krav fremgår af oversigten i 
nedenstående Bilag 1. Det fremgår heraf at 67% var udført pr. ultimo 2016 idet det viste sig, at 5 af de 
udpegede overløb var baseret på fejlagtige oplysninger hos Naturstyrelsen. Enkelte overløb var blevet 
sløjfet for år tilbage eller var blevet ændret til separat regnvandsudledning. Yderligere 17% forventes 
færdigbehandlet inden for 1 års tid. 

De resterende 4 overløb (16%) påregnes behandlet inden for 2. planperiode. Til dato er 
implementeringen forud for tidsplanen. Imidlertid afventer enkelte af overløbene revisionen af 
spildevandsplanen og bl.a., hvorvidt der kan iværksættes separatkloakeringer, LAR o.l. i oplandene. 

I nedenstående Bilag 2 er vist en oversigt over effekten af implementeringen af de 8 indsatser jf. 
vandplanerne. 

Implementeringen af de sidste 4 indsatser forventes at give en lignende effekt. 

Øvrige projekter med miljøforbedrende effekt er også anført i Bilag 1. 

Der er nedlagt 2 mindre renseanlæg, og spildevandet pumpes til mere effektiv rensning på Egsmade 
renseanlæg. Udledningspunktet er flyttet fra dræn/vandløb til udledning i Storebælt via havledning. 

Der er etableret 11 bassiner på separate regnvandsudledninger. Bassinerne virker som olie- sandfang og 
har en ikke uvæsentlig renseeffekt over for iltforbrugende stoffer. 

Bassinerne ved Pasopvej blev etableret i 2012. Effekten er, ud over en væsentlig reduktion af de 
hydrauliske belastning af hovedkloakken ned til de afskærende ledninger langs jernbanen, også en 
betydelig reduktion af overløbsvandet fra både bygværket ved Niels Juels Vej og fra bassinet under 
Jessens Mole.  

Derudover er der etableret private bassiner såvel som bassiner ejet af Svendborg Spildevand A/S i de 
fælleskloakerede oplande. Dette for at kompensere for en øget regnvandsafstrømning som følge af 
ændret og nyt byggeri. Disse byggerier har således ikke medført øget aflastning via overløbsbygværkerne. 



LAR refusioner (frivillig afkobling af regnvand) hvor grundejeren har fået refunderet tilslutningsbidraget 
for regnvandsdelen samt LAR projektet ved Kogtved har medført mindre overløb med spildevand til 
recipienterne. Afkoblingen af vejvand og den frivillige afkobling af regnvand fra grundene ved LAR 
projektet ved Kogtved har ifølge beregninger reduceret aflastningen fra bassinet til kysten med mere end 
50%, men til gengæld er udledningen af separat regnvand til kysten øget betydeligt. 

Kloakeringerne i det åbne land fjerner den diffuse belastning af dræn og vandløb med spildevand fra 
septictanke. I stedet pumpes spildevandet til et af hovedrenseanlæggene og bliver renset inden 
udledningen i havet. 

Svendborg Spildevand A/S har i perioden 2015-19 udført 7 klimabetingede projekter. Det er en 
afskærende ledning fra industriområdet ved Grønnemosevej direkte til bassinet ved Lundtoftevej og et 
reguleringsbygværk på Trappebækken, hvor denne krydser under Tvedvej. Endvidere er der etableret en 
forbedret vandafledning ved Niels Juels vej, samt regnvandsledninger i Tværvej, Sandalsvej, Herman 
Nielsens Vej og Bratenvej/Bregningevej/Vindeby Birkevej. 

Aflastninger fra spildevandskloakker. 
Ved en del af overløbsbygværkerne er der etableret overvågning og registrering af overløbshændelser. 
Det er imidlertid meget vanskeligt decideret at måle vandmængden, som aflastes fra fælleskloakkerne. 

Overløb forekommer, fra enkeltstrengede kloaksystemer til afledning af både spilde- og regnvand, når 
regnmængden bliver så stor at kloaksystemets hydrauliske kapacitet overskrides. Det er således 
væsentligt fortyndet spildevand, som aflastes til vandløb og havet. 

Svendborg Spildevand A/S har etableret en beregningsmodel i en meget høj detaljeringsgrad over 
kloaksystemerne i kommunen. Der benyttes applikationen MikeUrban (Tidligere MOUSE). I henhold til 
anvisningerne i spildevandsplanen er der udført en LTS beregning baseret på en regnserie, som er udvalgt 
som mest passende for Svendborg. Regnserien har en varighed af godt 30 år og er målt ved en enkelt 
regnmåler. Der beregnes en middel årlig aflastning og et middel årligt antal aflastninger for de enkelte 
overløb. Det skal bemærkes, at det beregnede således ikke er faktuelle data, men det bedst kvalificerede 
bud på en referenceværdi for overløbsbygværket, og som ligger tæt på det over en lang periode 
gennemsnitlige overløb fra bygværket. Aflastningerne varierer meget fra år til år afhængig af 
nedbørsmængde, intensitet og hele regn mønsteret. Referenceværdien er velegnet til at beregne 
effekten af et tænkt tiltag på kloaksystemet idet den procentvise effekt stort set kan overføres til de 
gældende (men ikke nøjagtigt kendte) forhold ved overløbet. 

Nedenstående Bilag 3 viser et skema, hvor de beregnede aflastninger for alle overløb i kommunen er 
grupperet efter recipienten. Det samlede bassinvolumen til magasinering af regn- og spildevand inden 
overløb fremgår ligeledes af skemaet. Stofmængden i overløbsvandet er beregnet ud fra 
erfaringsmæssige middelværdier. De beregnede værdier er anvendt ved Svendborg kommunes 
indberetning af regnbetingede udløbsdata (RBU-data) i PULS databasen forbindelse med NOVANA 
overvågningen. 

De mest betydende overløb sker fra bassinet under Jessens Mole samt via havledningen ud for Niels Juels 
Vej. 

  



Bilag 1: Oversigt vedr. projekter for miljøforbedringer. 

Regnbetingede udløb i henhold til Vandplan, nyanlæg: 

1. Bassin Åbrinken, Kirkeby Udført i 2012 
2. Bassinledning Stenstrup nord Udført i 2013 
3. Sløjfning af overløb v. Gl. Sognevej Udført i 2013 
4. Sløjfning af overløb v. Ndr. Ringvej Udført i 2013 
5. Bassinledning ved Walkendorffvej Udført i 2015 
6. Bassin Rødmevej  Udført i 2016 
7. Bassinledning Ollerup Udført i 2016 
8. Reduktion af overløb til Syltemade 

å fra kloak Ollerup vest Udført i 2016 

Regnbetingede udløb i henhold til Vandplan, godkendelse af eksisterende anlæg: 

1. Overløb ved Nyvej, 35 i Ulbølle Afsluttet 2016 
2. Rørbassin ved Kirkeby Sand Afsluttet 2018 
3. Rørbassin ved Trollekrogshuse Afsluttet 2018 
4. Rørbassin ved Slotsvængevej Afventer myndighedstilladelse 
5. Overløb ved Tvedvej opland E05 Klar til ansøgning om udledningstilladelse  
6. Overløb ved Tvedvej opland E06 Klar til ansøgning om udledningstilladelse 
7. Bassin ved Svendborgvej 135, 

Vester Skerninge  Klar til ansøgning om udledningstilladelse 

Regnbetingede udløb i henhold til Vandplan, endnu ikke påbegyndt: 

1. Overløb ved Kogtvedvej Forventes 2021 
2. Bassin ved Østerrenden, Skårup Forventes 2021-2025 (evt. tillæg til Spildevandsplan) 
3. Overløb v. Stationsvej, 

Vester Skerninge  Afventer beslutning vedr. fornyelse/separering i V. Skerninge 
4. Overløb fra bassin til Syltemade 

å i Ollerup. Opland Nordgade. Afventer beslutning vedr. fornyelse/separering v. Nordgade 

I alt er der i Vandplan 1 udpeget 24 lokaliteter med krav om indsats. 
Imidlertid var Naturstyrelsen ikke bekendt med at 5 af udløbene tidligere var blevet sløjfet, ændret til separat 
regnvand eller ændret til nødoverløb fra spildevandspumpestation (strømsvigt eller anden funktionssvigt). 

Status for de udpegede 24 indsatsområder: Krav til fremdrift: 

5 var ikke relevant og 11 er udført.   67% 40% skal være udført pr. 30. oktober 2016 
4 kan snarligt behandles.   17%  
4 påregnes behandlet inden 2021(2025).  16% 100% skal være udført inden for 2. planperiode 
    altså senest udgangen af 2021 

 

Nedlæggelse af mindre renseanlæg 

1. Nedlæggelse af renseanlæg 
ved Skårup Tværvej  Udført i 2013 

2. Nedlæggelse af renseanlæg 
i Brudager  Udført i 2014  



Regnvandsbassiner med renseeffekt 

1. Bassin ved Englandsvej, øst Udført i 2009 
2. Bassin ved Egensevej, Ollerup Udført i 2010 
3. Bassin ved Vestergårds Alle, Skårup Udført i 2010 
4. Udvidelse bassin v. Skotlandsvej Udført i 2012 
5. Bassin ved Hammes Bro bæk, Oure Udført i 2014 
6. Bassin ved Højskolevej, Vejstrup Udført i 2014 
7. Bassin ved Grønningen, Troense Udført i 2014 
8. Bassin ved udstyk. Tved Kirkevej Udført i 2014 
9. Bassin ved Ørbækvej/Ring Nord Udført i 2016 
10. Bassin ved Lungrenden Udført i 2019 
11. Bassin ved Vejstrup   Udført i 2019 

Forsinkelsesbassiner som reducerer udledning i havnen og Svendborg Sund 

1. Bassin ved Pasopvej  Udført i 2012 
2. Bassin ved ny retsbygning Udført i 2016 

LAR anlæg og afkobling af regnvand reducerer udledning i recipienter 

1. LAR refusioner   Løbende fra 2015 
2. Pilotprojekt LAR ved Kogtved Udført i 2017 
3. Sandbjergvej – LAR  Udført 2019 

 

Kloakering i åbent land jf. spildevandsplanen 

1. Ejendomme langs Assensvej 
nord for Hundtofte  Udført i 2011 

2. Kloakering Langemarken – 
Lindekildevej  Udført i 2011 

3. Kloakering Hovedvejen og 
Sortemosevej  Udført i 2012 

4. Kloakering Flagebakken, 
Grastenvej, Grønnevej og 
Elvira Madigansvej  Udført i 2013 

5. Kloakering  Strandgårdsvej, 
Rønnekær og Langegyde Udført i 2013 

6. Ejendomme langs Ørbækvej Udført i 2014 
7. Kloakering Løgeskov  Udført i 2014 
8. Kloakering Sognevej, Stationsvej, 

Sønder Ringvej 19 og Engvej Udført i 2017/2016 
9. Kloakering Gravvængevej, 

Møllegårdsvej - 
Vestre Nørremarksvej og Nyvej Udført i 2014 

10. Kloakering Albjergvej, 
Fuglehavevej, Hammesbrovej 
og Landevejen  Udført i 2015 

11. Kloakering Hallindskovvej og 
Stævnevej 7  Udført i 2015 

12. Kloakering Husmandsalleen, 
Sognevej, Gudme Kohavevej, 



Broholm Kohavevej. Tøjsmosevej 
og Stærkærvej  Udført i 2015 

13. Kloakering Ørbækvej og Alleen Udført i 2016 
 
 

Oversigt vedr. klimabetingede projekter. 

Udførte projekter: 

1. Reguleringsspjæld på Trappebækken ved Tvedvej   Udført 2015 
2. Regnvandsledning fra Grønnemosevej til bassin Lundtoftevej  Udført 2017 
3. Overløbskanal ved Niels Juels Vej    Udført 2017 
4. Tværvej (Stenstrup) – Området er forberedt til separatkloakering  Udført 2018 
5. Regnvandsledning i Sandalsvej    Udført 2019 
6. Regnvandsledning i Hermann Nielsens Vej    Udført 2019 
7. Regnvandsledning i Bratenvej, del af Bregningevej samt del af V. Birkevej Udført 2019 

  



Bilag 2: Miljøeffekt ved udførte indsatser jf. Vandplaner 

 

    Middel Middel Middel Middel Middel   
Indsatsområde jf.   aflastning antal aflastning aflastning aflastning Recipient 

Vandplaner 1 og 2   m³ vand overløb kg COD kg Tot-N kg Tot-P   
                
  Før 1212        4.864  26 635 51 13,1   
Bassin Åbrinken Kirkeby Efter        2.236  6,7 307 24 6,3 Hørup å 
  Effekt i % 54 74 52 53 52   
Bassin Stenstrup nord Før 1213        10.872  19         1.521  115 29   

Sløjfning af overløb Efter 
          

4.700  6 580 50 12 Hundstrup å 
Gl. Sognevej og Ndr. Ringvej Effekt i % 57 68 62 57 59   
  Før 1215 517 11 62 5,2 2,6   
Bassinledning Walkendorffvej Efter 138 2 10,4 0,8 0,2 Kobberbækken 
  Effekt i % 73 82 83 85 92   
  Før 1216 967 8,0 97 6,8 1,9   
Bassinledning Rødmevej Efter 647 4,4 67 4,5 1,3 Hørup å 
  Effekt i % 33 45 31 34 32   

Bassinledning Ollerup samt 
Før 1216 

          
2.500  7,0 250 17,5 5   

Overløb til Syltemade Å, Efter 
          

1.012  2,0 101 7,1 2 Ollerup sø 
Ollerup vest Effekt i % 60 71 60 9 60   

 

  



Bilag 3: Oversigt middel årlige aflastninger af opspædet spildevand fra overløbsbygværker. 
              Baseret på modelberegning med MikeUrban. 

Den middel årlige udledning af COD, Tot-N og Tot-P beregnes ud fra en erfaringsmæssig valgt middel koncen-
tration. Denne er bestemt ud fra de fysiske forhold omkring overløbet.  Koncentrationerne i overløbsvand 
direkte fra kloakledningen til recipienten er højere end hvor overløbet sker fra et tilbageholdelsesbassin, som 
har opmagasineret ”first flush” fra kloakkerne, og hvor bassinet har en renseeffekt i form af sedimentation, 
inden der sker overløb til recipienten. 

 

Recipient 

Magasinerings- 
volumen i  
oplandet, m³  Note 

 
Middel 
årlig 
udledning i 
m³ 

Middel årlig 
udledning 
kg COD,  
Note 3 

Middel årlig 
udledning 
kg Tot-N, 
Note 3 

Middel årlig 
udledning 
kg Tot-P, 
Note 3  

Indre havneområde inkl. Kobberbækkens 
udløb 19.143 1 147.422 14.834 1.052 323 

Sundet vest for broen 1.311   38.072 3.820 268 78 
Sundet øst for broen inkl. Thurø og Tåsinge 
nord 26.686 2 168.260 19.059 1.538 732 

Hundstrup å og Hørup å (Nakkebølle Fjord) 2.882   13.489 1.563 123 34 

Syltemade å (Sydfynske øhav) 3.252   5.675 583 42 14 

Vejstrup å (Storebælt) 1.268   11.402 570 23 6 

Stokkebækken (Storebælt) 4.923   47.419 4.169 288 110 

Tåsinge syd (Sydfynske øhav) 98   5.557 656 54 26 

               
               
I alt hele kloakoplandet 59.563   437.297 45.253 3.388 1.322 

        
Note 1: Magasineringsvolumen er bassin u. Jessens Mole, volumen i rørledninger u. overløbskant og bassin u. Torvet samt rørbassiner i oplandet. 

              Største udledning er fra bassin u. Jessens Mole med 133.000 m³. 

Note 2: Magasineringsvolumen er bassiner ved Pasopvej og Fruerstuevej samt rørbassiner i oplandet. 

              Endvidere bassiner på Thurø og Tåsinge samt ved Thurøbroen.      
              Største udledning er via havledningen ved Niels Juels Vej med 129.000 m³. Havledningen udmunder i sejlrenden. 
 
Note 3: Anvendte koncentrationer i overløbsvand: 

              Overløb fra bassiner på fælleskloakker:              Overløb direkte til recipient:  
COD, kg/m³  100 mg/l COD, kg/m³     120 mg/l 

Tot-N, kg/m³  7 mg/l Tot-N, kg/m³       10 mg/l 

Tot-P, kg/m³  2 mg/l Tot-P, kg/m³       5 mg/l 
  

 



LAR versus Kloak
Der er stor interesse for LAR i øjeblikket, eftersom der nogle steder er mulighed for lodsejere 
at modtage delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget vedrørende regnvandsdelen, hvis 
lodsejeren selv håndterer regnvandet på egen grund.
Men der er både fordele og ulemper for lodsejerne, når de vælger at etablere egne LAR-
anlæg. Det er ikke sådan, at det kan siges, at LAR er bedre for lodsejeren, fordi han kan få 
penge i hånden til at udføre dele af anlægget på. Der følger også økonomiske udgifter med 
for lodsejeren, som denne og fortalere for LAR-løsninger, skal være opmærksomme på:

Private LAR-anlæg
Overvejelser Fordele Ulemper
Ejerskab Lodsejer

(stor selvbestemmelsesret)
Lodsejer står selv for det hele

Ansvar Lodsejer Stort ansvar for nogen 
lodsejere

Risiko Man kan bygge LAR-anlægget 
større end serviceniveauet (for 
egen regning)

Egen håndtering af risiko for 
vand mellem matrikler (for egen 
regning)

Udtræden af kloakfællesskab JA
(muligt for alle) 

Man står selv for det hele (for egen 
regning)

Genindtræde i kloakfællesskab Kommunalbestyrelsen kan med tillæg 
til spildevandplan, begrundet i miljø-
forhold, planlægge at et område eller 
enkelt lodsejere kan genindtræde i 
kloakfællesskabet.

Som udgangspunkt kan ejendomme 
ikke genindtræde. 
Der kan komme krav om tilbage-
holdelse/opmagasinering af regnvand 
inden udledning til kloaksystemet.

Økonomi MULIGHED for delvis 
tilbagebetaling af tilslutnings-
bidraget i fælleskloakerede 
områder*. Billigere at 
etablere end kloakrør.

INGEN mulighed for delvis 
tilbagebetaling af tilslutnings-
bidraget i andre områder*

Drift Man kan etablere den løsning, 
som passer bedst til ens 
ejendom

Egenudgift: 
Sandfangsrensning, 
vedligeholdelse af bede m.v. 
(bør gøres min 1 gang årligt)

Vedligehold Kan udføres af borgeren, kan 
udføres løbende, udgifterne er 
minimale.

Egenudgift: Udskiftning af dele
(efter behov)

Udskiftning Udskiftning er billigere end 
kloakrør

Egenudgift hyppigt (et LAR-anlæg 
holder typisk 20 år og skal udskiftes!)

*og med visse undtagelser, såfremt det er en fordel for Vand og Affalds projekt eller kloakfællesskabet, kan Vand og Affald 
lade andre udtræde.



Set fra lodsejerens synspunkt i forhold til fordele og ulemper ved at bevare medlemskabet af 
kloakforsyningen, også selv om man bliver pålagt at ændre sit kloaksystem på egen grund (f.eks. 
adskille regnvand fra spildevandet i rør)

Kloakering
Overvejelser Fordele Ulemper
Ejerskab Lodsejer (på egen grund)

Forsyningens (i det offentlige rum)
Lodsejeren forstår ofte ikke, at 
de selv skal foranstalte og 
bekoste kloakarbejder på 
egen grund

Ansvar Lodsejer (på egen grund)
Forsyningens (i det offentlige rum)

Ejergrænseflade (ved skel skaber 
nogle konflikter.) 

Hjælp JA
(fra forsyningen når problemet er i 
det offentlige rum) 

På egen grund er det 
egenbetaling af kloakmester

Medlem af kloakfællesskabet Driftsikkerhed Der kan komme opstuvninger fra 
kloakken til lavt liggende afløb i 
bygninger

Økonomi Der er tale om en 
éngangsudgift ved etablering, 
og lang levetid for 
kloakanlægget

Større éngangsudgift (når 
kloakken en sjælden gang skal ændres 
på egen grund)

Drift Der er sjældent problemer 
med kloakken.

Det ligger under jorden og 
man kan ikke se om der er 
noget galt.

Vedligehold Der er sjældent problemer 
med kloakken.

Det ligger under jorden og 
man kan ikke se hvad der er 
galt.

Udskiftning Egenudgift sjælden (et 
kloakanlæg holder typisk 80 år, før 
det udskiftes!)

Større udgift ved udskiftning
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