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Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til 
Svendborg Havn fra Nordre Kajgade, samt afgørelse om at 
projektet ikke er VVM-pligtigt 

 

Svendborg Kommune har den 25-06-2020 modtaget en ansøgning fra Or-

bicon A/S, om midlertidig udledning af grundvand ved Nordre Kajgade, i 

forbindelse med nedlægning af en ny trykledning ved Nordre Kajgade, 

Nordre Havnevej og Østre Havnevej.  

 

Grundvandet ledes via Vand og Affalds regnvandssystem til Svendborg 

Havn. 

 

Ansøger: Orbicon A/S v. Tuan Phuong 
Ejer: Svendborg Spildevand A/S  
Adresse: Hollufgårds Allé 1-3, 5220 Odense SØ 

 

Tilladelse 

Svendborg Kommune giver herved tilladelse til midlertidigt at lede oppum-

pet grundvand til Svendborg Havn, jf. § 27 i Miljøbeskyttelsesloven1 og § 

6 i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til 

vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder2. 

 

Udledningstilladelsen skal bruges indenfor 6 måneder fra dags dato og 

ophæves 6 måneder efter ibrugtagen. 

 

Vilkår 
1. Der må kun udledes oppumpet grundvand fra projektet til Svend-

borg Havn. 
2. Der må højest udledes 50 m3 oppumpet grundvand i timen. 
3. Der må højest udledes 67.200 m3 oppumpet grundvand fra projek-

tet. 
4. Indholdet af miljøfremmede stoffer skal overholde følgende udle-

derkrav: 
 
Bly (Pb): 5,2 µg/l 

                                                
1 Miljøbeskyttelsesloven nr. 1218 af 25-11-2019. 
2 Bek. nr. 1433 af 21-11-2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vand-

løb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder. 

Orbicon A/S 

Att. Tuan Phuong 

Hollufgårds Allé 1-3 

5220 Odense SØ 

Miljø og Teknik 

Natur og Miljø 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

31. august 2020 

 

Sagsid: 20/17095 

Afdeling: Natur og Miljø 

Ref. STEOER 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 

 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Hvis det af analyseresultaterne fremgår, at kravværdierne over-
skrides, eller hvis et eller flere stoffer i bilag 2 i bek. 1433 af 21-11-
2017 påvises i uacceptable koncentrationer, skal udledningen 
stoppes. 
 
Udledningen kan først genoptages, når der efter Svendborg Kom-
munes vurdering, er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til løs-
ning af problemet. 

5. Hvis udledningen af oppumpet grundvand, efter tilsynsmyndighe-
dens vurdering, medfører uacceptable skader i havnen, kan til-
synsmyndigheden kræve, at der skal gennemføres afhjælpende 
foranstaltninger. 

6. Ansøger skal 24 timer efter ibrugtagen af sugespidsanlægget, ud-
tage en vandprøve til analyse, for at påvise at udlederkravene i vil-
kår 4 er overholdt. 

 

Bemærkninger 

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

stoffer, skal omgående indberettes til Svendborg Kommune. Ved større 

uheld skal der alarmeres via 112. 

 

Afgørelse efter miljøvurderingsloven 

VVM-screening 

Grundvandssænkningen er omfattet af miljøvurderingslovens3 § 16 og 

fremgår af bilag 2 pkt. 10b og 10m. Ansøger har fremsendt et VVM-scree-

ningsskema, som er vedlagt i bilag X. På baggrund af den fremsendte an-

søgning og det vedlagte screeningsskema, har Svendborg Kommune, 

med udgangspunkt i kriterierne i lovens bilag 6, gennemført en vurdering 

af, om projektet kræver udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering (VVM). 

 

Afgørelse 

Svendborg Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at 

projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfat-

tet af kravet om miljøvurdering. 

 

Kommunen træffer hermed afgørelse om, at grundsvandssænkningen 

med udledning til Svendborg Havn ud for Nordre Kajgade, ikke antages at 

få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal gennem-

føres en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 

21. 

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene afgørelse om, at 

projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

                                                
3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 19. maj 2020 af lov om miljøvurderinger af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og lov om planlægning 
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Anlægsarbejdet for trykledningen forventes udført i august 2020 til okto-

ber 2020. Da projektet forventes gennemført på under et halvt år, vil det 

falde under reglerne for midlertidige aktiviteter. Så længe det foregår på 

hverdage indenfor normal arbejdstid (7-18) vurderes typen af anlægsar-

bejdet ikke at give anledning til væsentlige støjgener. 

 

Natura 2000 

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Det Sydfynske 

Øhav (Natura 2000-område nr. 242, Habitatområde N242) og ligger ca. 

6,0 km fra projektområdet. Svendborg Kommune vurderer derfor, at pro-

jektet ikke vil påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. 

 

Bilag IV-arter 

Der er ikke kendskab til registrerede bilag IV-arter i eller omkring projekt-

området. Projektet ligger indenfor et område af 10x10 km, hvor der er re-

gistreret følgende bilag IV-arter: Hasselmus, Sydflagermus, Dværgflager-

mus, Markfirben, Stor Vandsalamander, Spidssnudet frø og Springfrøer. 

Kommunen vurderer, at projektområdet ikke rummer egnede levesteder 

for Hasselmus og Markfirben. Projektområdet rummer ikke egnede yngle- 

eller rasteområder for flagermus. Projektområdet rummer heller ikke eg-

nede yngle- eller rasteområder for padder. Svendborg Kommune vurderer 

samlet, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-

områder for bilag IV-arter. 

 

Samlet konklusion 

Der er i afsnittet overfor redegjort for de parametre, som er fundet rele-

vante for projektet. På den baggrund og sammenholdt med screeningen, 

er det Svendborg Kommunes vurdering, at grundvandssænkningen ikke 

vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet. Samlet vurderer Svend-

borg Kommune, at der med gennemførelsen af projektet ikke vil være en 

kumulativ miljøpåvirkning, der kan udløse et krav om udarbejdelse af mil-

jøvurdering. 

 

Klagevejledning 

Ovenstående afgørelser kan efter § 91 i miljøbeskyttelsesloven og § 49 i 

miljøvurderingsloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Ved klage skal du huske at angive hvilken afgørelse, du ønsker at på-

klage. 

De to afgørelser der kan påklages er: 
1. Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven om tilladelse til udledning af 

oppumpet grundvand til Svendborg Havn. 
2. Afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at der ikke skal udarbej-

des en miljøvurdering. 
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Klagefristen er 4 uger fra den 31. august 2020, hvor tilladelsen fremsen-

des til ansøger og berørte parter og myndigheder. Klagefristen på disse 

afgørelser er den 28. september 2020. 

 

Der klages digitalt via Klageportalen, som der er adgang til via www.bor-

ger.dk eller www.virk.dk. 

 

Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du sende 

en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender an-

modningen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er Natur- og Miljøklage-

nævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imøde-

kommes. 

 

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

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

geberettiget. 

 
Du skal betale et gebyr på 900 kroner som privatperson og 1800 kroner 

som virksomhed/organisationer til Natur- og Miljøklagenævnet for at få 

behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret be-

talt tilbage. 

Søgsmål 

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter of-

fentliggørelsen af afgørelsen. Søgsmålsfristen er dermed den 28. februar 

2021. 

 
Partshøring 

Tilladelsen har ikke været i partshøring da der gives tilladelse til det an-

søgte. 

 

Venlig hilsen 

 

Steffen Ørnstrøm 

Kemiker 
Dir. tlf. +4530175423 

 

Bilag: 
Projekttegning 
Ansøgning om VVM-screening 
 
Kopi til: 
Organisationer og myndigheder: 

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

 Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, ejer af Broholms-

vej 2, 5884 Gudme; nst@nst.dk  

 Svendborg Museum, info@svendborgmuseum.dk  

http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:mst@mst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:info@svendborgmuseum.dk
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 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   

 Friluftsrådet, sydfyn@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Svendborg sportsfiskerforening, fyn@sportsfiskerforbundet.dk

mailto:dn@dn.dk
mailto:sydfyn@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:fyn@sportsfiskerforbundet.dk
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Miljøteknisk redegørelse 
Udledningstilladelse til oppumpet grundvand med udledning til 
Svendborg Havn ud for Nordre Kajgade 
 
Projektbeskrivelse 
I forbindelse med byggeriet af SIMAC ved Nordre Kajgade, skal der flyt-
tes en stor trykledning, for at gøre plads til byggeriet. 
 
I forbindelse med nedgravningen af den nye trykledning, skal der graves 
til en dybde i kote -1,5. I forbindelse med gravearbejdet, forventes det 
derfor, at der opstår grundvand der skal pumpes væk, så den nye trykled-
ning kan etableres.  
 
Dimensionering for afløb til Svendborg Havn 
Af ansøgningen er det angivet, at der maksimalt udledes 50 m3 oppumpet 
grundvand i timen. Dette svarer til 1200 m3 om dagen. Hvis udledningen 
kun sker til vandområdet mellem broen til Frederiksø og Hudes Plads, 
uden mulighed for vandet at komme længere ud i sundet, vil det give en 
vandstigning på ca. 2,4 cm. 
 
Det vurderes, at over en periode på 24 timer, vil det udledte grundvand 
have mulighed for, at fordele sig ud i resten af Svendborg Sund. 
 
Det vurderes derfor, at denne tilførsel af vand, ikke vil kunne ændre til-
standen af vandet i Svendborg Sund. 
 
Miljøfremmede stoffer 
Der er ansøgt om udledning af oppumpet grundvand til Svendborg Havn. 
I den forbindelse er der udtaget to vandprøver, en for det oppumpede 
grundvand og en for Svendborg Havn. 
 
Vandprøven for det oppumpede grundvand, viste en koncentration af bly 
på 5,2 µg/l. Dette er over det generelle kvalitetskrav, men under maksi-
mumkoncentrationen, i ”Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for 
vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand”. Der er ikke 
fundet koncentrationer af andre stoffer over det generelle kvalitetskrav.  
 
Da det af ansøger er oplyst, at udledningen har en begrænset varighed, 
samt at der er tale om en relativt begrænset vandmængde, vurderer 
Svendborg Kommune, at udledningen ikke vil have en væsentlig negativ 
indvirkning på miljøet.  
 
Naturbeskyttelse 
Anlægget placeres ikke indenfor § 3-beskyttet område. 
 
Habitatdirektivets bilag IV: 

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

Svendborg Kommune vurderer derfor, at det ansøgte ikke kan beskadige 

eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter optaget på habitat-

direktivets bilag IV. Der er ingen kendte forekomster af plantearter opta-

get på habitatdirektivets bilag IV i Svendborg. 
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Konklusion 
Svendborg Kommune vurderer, at der kan gives tilladelse til projektet på 
de givne vilkår.
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Bilag 
Projektbeskrivelse 

 
Placering af trykledning 
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Ansøgning om VVM-screening 
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