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Tilladelse til eksisterende rørbassin med overløb nr. 
T22U10F til et tilløb til Hørup Å på matr. 7cs, Kirkeby 

By, Kirkeby 
 

Svendborg Kommune har modtaget Vand og Affalds ansøgning til ny 

tilladelse til udledning af spildevand fra fælleskloaksystem ved eksi-

sterende overløb T22U10F til et tilløb til Hørup Å på matr. 7cs, Kirkeby 

By, Kirkeby. 

Formålet med nærværende tilladelse er dels at vurdere, om kravet til 

indsats i Vandplanerne til regnvandsbetingede udløb opfyldes, og dels 

at vurdere forholdene ud fra nugældende præmisser i øvrigt, bl.a. regn 

serien og dimensioneringskrav. Udløbet er medtaget i de tidligere 

spildevandsplaner for den tidligere Egebjerg Kommune og var derved 

godkendt af det tidligere Fyns Amt, som havde godkendelsespligten i 

forhold til kommunernes spildevandsplaner. 

Rørbassinet og overløbet omfatter et nærliggende fælleskloakeret om-

råde, som er omfattet af Spildevandsplan 2013-24. 

 

Tilladelse 
Jf. Miljøbeskyttelsesloven1 § 28, stk. 1 og § 17 i spildevandsbekendt-

gørelsen2 giver vi hermed tilladelse til eksisterende rørbassin og 

overløb fra det fælles kloaksystem ved udløbspunkt nr. T22U10F til et 

tilløb til Hørup Å.  

 

Vilkår: 
 

Rørbassin: 

1. Vand og Affald bibeholder et 53,2 m³ rørbassin (bestående af 1 

stk.  Ø500 og 1 stk. Ø300 ledning, tilløbsledninger og 2 

reguleringsbrønde) med et afløb på 6,0 l/s til kloaknettet. 

2. Rørbassinet skal have dykket udløb, skumbræt og rist. 

3. Antallet af overløb til tilløbet til Hørup Å må i gennemsnit være 5 

gange årligt, dynamisk model beregnet ud fra Odense regn serien. 

                                           
1 Miljøbeskyttelsesloven nr.  1121 af den 03.09.2018 
2 Bek. nr. 1469 af 12-12-2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 
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4. Udløbspunktet må ikke ændres. Nummer T22U10F bibeholdes i 

Svendborg Kommunes spildevandsplan. 

5. Hvis der i fremtiden skal ske udskiftning af skumbræt eller rist, skal 

færdigmelding sendes til Svendborg Kommune med beskrivelse af 

det endelige projekt. 

Færdigmeldingen skal dokumentere at udløbet er dykket, og at 

skumbræt og rist er monteret. Med en tegning/fotos. 

6. Vand og Affald skal forestå løbende indrapportering til PULS under 

Miljøportalen. 

 

Drift af rørbassin: 

7. Vand og Affald skal løbende registrere om vilkår 3 overholdes. 

Hvis antallet af overløb øges skal Vand og Affald orientere Svendborg 

Kommune samt fremsende en beregning, der viser om retningslinje 

7 i vandplanen fortsat kan overholdes. 

Derefter skal Vand og Affald udarbejde et forslag til tiltag til evt. 

reduktion. 

8. Spuling af rørbassinet skal ske i tørvejrsperioder. 

 

 

Bemærkninger 

Uheld eller spild, der kan give en øget afledning af vand eller forurenen-

de stoffer, skal omgående indberettes til Svendborg Kommune og til 

tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen). Ved større uheld skal der alarme-

res via 112. 

 

 

Klagevejledning 

Tilladelsen kan jf. § 18 i spildevandsbekendtgørelsen påklages Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er givet den 19. december 2018, 

hvor den fremsendes til ansøger og berørte parter og myndigheder. 

Klagefristen på denne afgørelse er den 16. januar 2019. 

Der skal klages digitalt via Klageportalen, som der er adgang til via 

www.borger.dk eller www.virk.dk. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende 

en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er klagenævnet, 

der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver, der må 

antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, er 

klageberettiget.  

Du skal betale et gebyr på 900 kroner til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du 

gebyret betalt tilbage. 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


 

        

 

3 

 

En evt. retssag skal være rejst inden 6 mdr., dvs. senest den 18. juni 

2019. 

 

Venlig hilsen 

 

Britta Kjær Thorsen 

Miljøkemiker 
Tlf 62 23 34 17 

 

 

 

 

Bilag:  Miljøteknisk redegørelse, dateret den 06.12.2018. 

 

Kopi til: 
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk. 

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 

København Ø. dn@dn.dk 

 Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk.  

 Fersksvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk. 

 Sportsfiskerforbundet, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Sundhedsstyrelsen, Embedslægen, sesyd@sst.dk 

 
 

 

Tilladelsen offentliggøres på Svendborg Kommunes hjemmeside 

 

mailto:mst@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:syd@sst.dk
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Miljøteknisk redegørelse 
Udledningstilladelse til rørbassin på matr. nr. 7cs, Kirkeby By, 

Kirkeby til forsinkelse på kloakledning samt overløb til et tilløb 

til Hørup Å på matr. nr. 7cs, Kirkeby By, Kirkeby 

 

Vester Skerninge, den 06.12.2018 

 

 

Modtaget materiale 

 Vand og Affalds ansøgning og oplysninger modtaget 17.06.2015. 

 

Projektbeskrivelse 
Bassinet er eksisterende og der laves ikke noget om. 

Udløbet til tilløbet til Hørup Å, herefter benævnet Hørup Å, og bassin er 

begge beliggende på matr. nr. 7cs, Kirkeby By, Kirkeby.  

 

Data for bassin jf. vejledningen til indsatsprogrammer3: 

- Samlet oplandsareal er 6,673 ha.  

- Reduceret oplandsareal er på 1,036 ha. 

- Oplandsarealet benyttes til boliger og omfatter tillige ca. 350 m2 

strækning af den kommunale vej Kirkeby Sand samt ca. 700 m² af 

den kommunale vej Vængevej.   

- Overløbet fra fællesledning ledes ud i Hørup Å via et skovtilløb.  

- Nuværende rørbassin er på 53,2 m³. 

- Mindstekrav til bassin er 51,8 m³. 

- Afløbstal til renseanlægget skal være på min. 4,66 l/s. 

- Den aktuelle afløbstal er 6,0 l/s. 

- Bolbroregnserien er benyttet til beregning af kapacitetsbehov. 

- Belastningen af Hørup Å er følgende: Middel årlig 

overløbsvandmænge på 192 m³, 19,2 kg COD, 1,3 kg Tot-n og 0,4 

kg tot-P, beregnet ud fra SAMBA og LTS metoden.  

- Der er gennemsnitlig 3-4 årlige overløb 

- Der etableres ikke elektronisk overvågning af antal overløb. 

- Der er etableret dykket udløb samt skumbræt og rist.  

- Rørbassinet betragtes som selvrensende. Spuling foretages hvis 

det er påkrævet. 

- Der sker ingen ændringer ved selve udløbet til Hørup Å. 

- Udløbsnummeret fastholdes til T22U10F. 

  

                                           
3 Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
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Svendborg Kommunes miljøtekniske vurdering  
 

Myndigheder: 

Svendborg kommune er myndighed på godkendelse jf. Miljøbeskyttel-

seslovens § 28, stk. 1. Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed på anlægget, 

idet der er tale om et overløb til Hørup Å, samt at der er tale om en ind-

sats i forhold til Vandplanerne, jf. miljøbeskyttelseslovens § 66, stk. 4. 

Der foreligger ikke en egentlig udledningstilladelse til overløbet. Via den 

tidligere Egebjerg Kommunes spildevandsplaner, hvor udløbet er be-

skrevet, er udledningen principielt godkendt af det tidligere Fyns Amt. 

Fyns Amt har dog ved skrivelse af 9. september 1991 meddelt den 

tidligere Egebjerg kommune en generel godkendelse af bassinledningen 

og overløbsbygværket, uden at give en egentlig udledningstilladelse til 

anlæg og udløb.  

Svendborg Kommune vælger at give en ny tilladelse til rørbassinet og 

overløbet til Hørup Å samlet. Derved bliver udløbet vurderet ud fra de 

nuværende kriterier. 

Vandplan og Spildevandsplan: 

Kravet om indsats overfor det regnvandsbetingede udløb T22U10F i 

Vandplan 1 er overført til Vandområdeplanerne (vandplan 2). 

Kravet opfyldes med denne tilladelse 

Området er omfattet af Spildevandsplan 2013-24, og overløbet sker fra 

det fælleskloakerede opland. 

Arealet matr. nr. 7bp Kirkeby by, Kirkeby, hvor overløbsbygværket er 

beliggende, ejes af Vand og Affald. Bassinledningerne og overløbsled-

ningen er beliggende på privat areal matr. nr. 7bc Kirkeby by, Kirkeby. 

Bassinledningerne mm. på private arealer er tinglyst ved deklaration af 

18. november 1991. 

Tilladelsen vurderes ikke at kræve en ændring af Spildevandsplanen, da 

der kun er tale om en vurdering af det eksisterende rørbassin og udløb, 

som hermed får en tilladelse. Der sker ingen fysiske ændringer i 

bassinet.  

Recipienten og dens målsætning: 

I henhold til vandområdeplanerne er tilløbet angivet med ”god økologisk 

tilstand” fra udløbet og nedstrøms ca. 0,3 km hvor det løber ind i Hørup 

Å. Herefter fortsætter Hørup Å ca. 6,4 km med ”moderat økologisk 

tilstand”, hvorefter Hørup Å løber ud i Hundstrup Å, som har en ”god 

økologisk tilstand”, når der kun kigges på smådyr.  

Den samlede økologiske tilstand for skovtilløbet har god økologisk 

tilstand, Hørup Å har ringe økologisk tilstand (4 km) derefter moderat 

økologisk tilstand (2,8 km) og Hundstrup Å fra Hørup Å og nedefter har 

ringe økologisk tilstand. 

Det bemærkes, at målingerne på vandløbet er udført før der i 2012 blev 

etableret et magasineringsbassin ved Kirkeby, og dermed en væsentlig 

reduktion i udledningen af opblandet spildevand fra Kirkeby opstrøms 

udledningen fra T22U10F. Et forhold som normalt forbedrer vandkvalite-

ten i vandløb.  
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Målsætningen for Hørup Å i vandområdeplanerne er ”god økologisk 

tilstand”. 

I Vandområdeplanerne er tilstanden for kemiske stoffer i Hørup Å an-

givet som ukendt, målet er at Hørup Å skal have god kemisk tilstand, 

men der ikke sat krav om indsats overfor kemiske stoffer i vandløbet. 

Der er af Miljøstyrelsen igangsat arbejde med at udarbejde en ny 

basisanalyse for den nye vandområdeplan (vandplan 3). Den er endnu 

ikke offentliggjort. 

Vand og stofføring: 

Der sker med denne tilladelse ingen reduktion af udledningerne til Hørup 

Å.  

På baggrund af Bolbroregnserien og LTS-metoden er det beregnet, at 

der sker i gennemsnit 3-4 årlige overløb, der udledes 192 m³/år med et 

årligt indhold på 19,2 kg COD, 1,3 kg Tot-N og 0,4 kg tot-P.  

I vejledningen til indsatsprogrammer stilles krav om et first flush bassin 

på 5 mm (50 m³ pr. red. Ha) ved en afskærende kapacitet på 4,5 l/s pr. 

red. ha (afløbstal) svarende til en årlig udledning på op til 250 m³ pr. 

red. ha oplandsareal ved brug af Odense regn serien.  

Ved afløbstallet på 4,5 l/s pr. red. ha forstås her den mængde, der som 

minimum konstant skal kunne afledes fra bassinet, som opsamles uden 

overløb til recipienten under first flush. Overløb til recipienten sker når 

indløbet til bassinet er over 4,5 l/s (second flush). 

Vand og Affald har beregnet, jf. vejledningen til indsatsprogrammer at 

bassinet skal være på 51,8 m³, og afløbstallet på 4,66 l/s. Rørbassinet 

er på 53,2 m³, og afløbstallet er på 6,0 l/s. Dvs. både bassin og afløbs-

tal er større end kravet sat i vejledningen til indsatsprogrammer.  

Hydraulisk vurdering:    

Svendborg Kommune har besigtiget udløbet og har ikke konstateret 

hydrauliske forhold, der udløser krav om ændring af udløbet. 

 

Funktion af ledningsnet, rørbassin og overløb: 

Overløb fra bassinet sker fra tilløbssiden, hvilket sikrer at rørbassinets 

kapacitet udnyttes inden der sker overløb. 

Rørbassinet består af 2 parallelle ledninger, den ene er den daglige 

spildevandsledning, den anden en magasineringsledning. 

Rørbassinet har overløb til en ledning, der fører mod udløb T22U10F i et 

åbent vandløb, der er et skovtilløb til Hørup Å. 

Renseforanstaltninger:  

Rørbassinet tager first flush og medfører en bundfældning af partikler 

fra området og vejvand. 

Overløbet sker via dykket udløb, derved virker rørbassinet som olieud-

skiller. 

Vi vurderer på den baggrund, at påvirkninger fra bundfældeligt stof i 

Hørup Å bliver reduceret. 
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Rørbassinet betragtes som selvrensende pga. flowet af spildevand igen-

nem røret. Rørbassinet spules (til videre forløb i spildevandsledningen), 

hvis der bliver behov. 

Trafikale forhold: 

Vi vurderer, at bassiner med opblandet spildevand bør ses på om en 

trafikal belastning påvirker udledning til vandløb. 

Svendborg Kommune har ikke trafiktællinger på Kirkeby Sand, men på 

Vængevej hvor der er talt 764 biler i ÅDT (årsdøgntrafik). Kirkeby Sand 

vurderes at være under dette niveau.  

Der er i Spildevandsplanen anført retningslinjer om, at vand fra veje 

med en trafikbelastning på over 1000 biler pr døgn skal renses før 

udledning.  

Vejvandet vil ved store regnskyl blive magasineret i rørbassinet, hvor en 

bundfældning vil ske inden vandet går i overløb til Hørup Å. 

Det vurderes derfor, at trafikken ikke har et omfang, der reelt har 

betydning for overløbet. 

Naturbeskyttelse:  

Anlægget er ikke placeret indenfor et § 3 beskyttet område eller et 

Natura 2000 område.  

Habitatdirektivets bilag 4: 

Det ansøgte påvirker ikke egnede levesteder for bilag IV-arter. 

Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge 

yngle- eller rasteområder for dyrearter optaget på habitatdirektivets 

bilag IV. Der er ingen kendte forekomster af plantearter optaget på 

habitatdirektivets bilag IV i Svendborg Kommune. 

Risiko for uheld: 

Rørbassinet har et dykket udløb, som fungerer som olieudskiller. Derved 

er der ikke nogen væsentlig risiko for uheld fx på kommunevejen, som 

kan påvirke Hørup Å væsentligt. 

Overvågning af udløb: 

Det er oplyst, at der ikke etableres elektronisk overvågning på overløbet 

pga. at der statistisk kun sker 3-4 overløb pr. år, beregnet med SAMBA 

og LTS og er et udtryk for et gennemsnit ud fra de seneste 30 års regn 

målinger. 

Vi vurderer, at det indtil videre er acceptabelt.  

Hvis beregninger fremover skulle vise, at antallet af overløb stiger, kan 

der blive stillet krav om overvågning samt indsats for at undgå flere 

overløb. 

Andre tilladelser: 

Da overløbet sker, hvor vandløbet er åbent, kræves der ikke en medbe-

nyttelsestilladelse jf. vandløbsloven. 

Konklusion 

Vi vurderer, at det nuværende rørbassin opfylder den i Vandområde-

planerne krævede indsats overfor udløb nr. T22U10F, samt at der kan 

gives en tilladelse til udløbet T22U10F.  
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Partshøring 

Vand og Affald har haft udkast af tilladelsen til høring, og har 

tilkendegivet, at der ikke er bemærkninger til udkastet. 

 

Lodsejere (Trine Milling Eriksen og Per Rasmussen) af matr.nr. 7cs 

Egebjerg By, Kirkeby har haft et udkast i høring, og har ingen bemærk-

ninger. 

 

 

Britta Kjær Thorsen 
Miljøkemiker  

 

 

 

 
Figur 1 Oversigt over kloaksystem med overløb til Hørup Å. 

 

 

 

 

 

 


