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Tilladelse til ændringer af Vindeby Vandforsyning forsynings-
anlæg. 
 
Svendborg Kommune giver hermed tilladelse til, at Vindeby Vandforsyning 
flytter trykforøgeren på Sundbrovej 27 til højdebeholderen på Gl. Nybyvej. 
Der foretages i den forbindelse en række forbedringer på højdebeholde-
ren, og der anlægges en ny ledning mellem højdebeholderen og hoved-
ledningen på Sundbrovej. 
 
Der gives også tilladelse til renovering af trykforøgeren ved Sundhøj og 
etablering af en ny trykforøger på Vindeby Violvej. 
 
Svendborg Kommune har vurderet, at ændringernes samlede omfang er 
så væsentlige, at det kræver tilladelse efter Vandforsyningslovens §211.  
 
Der kan klages over afgørelsen frem til den 23. september 2019 – Se kla-
gevejledningen. 
 
1. Tilladelsens vilkår: 

 
1.1  Projektet skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. 

 
Svendborg Kommune skal høres, hvis der ønskes væsentlige æn-
dringer i projektet, da det kan kræve en ny tilladelse.  

 
2. Klagevejledning 
 
Ifølge Vandforsyningsloven kan der klages over tilladelsen til ændringerne 
på vandforsyningsanlægget.  
 
Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelsen af tilladelsen. Du 
kan finde tilladelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svend-
borg.dk, og klagefristen er den 23. september 2019.  
 
  

                                                 
1  Lov om vandforsyning m.v., Nr. 299 af 8. juni 1978, Jf. lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018. 
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En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og 
www.virk.dk, eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger 
på Klageportalen med dit NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden 
i Klageportalen.  

Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side. Hvis du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson, som virksomhed eller 
organisation er gebyret på 1800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt 
via Klageportalen. 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvor-
vidt din anmodning kan imødekommes. 

Klager over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklage-
nævnet bestemmer andet. 
 
Ansøger vil få besked umiddelbart efter at klageperioden er overstået, hvis afgørelsen er blevet 
påklaget.  
 
3. Søgsmål 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal klagen være anlagt inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at en endelig afgø-
relse foreligger. 
 
4. Ansøgningen 
Vindeby Vandforsyning har den 8. juli 2019 fremsendt oplysninger om projektets omfang, øko-
nomi og tidshorisont. 
 
Hovedpunkterne i projektet er: 
 

- Trykforøgeren på Sundbrovej 27 flyttes til højdebeholder på Gl. Nybyvej. Der foretages 
desuden en række forbedringer på højdebeholderen herunder af elsystemet og der for-
beredes til installation af yderligere 2 pumper i tilfælde af, at en længerevarende forsy-
ning af Landet - og Bjerreby vandværker bliver aktuel. 

- Desuden etableres der vandledninger, mellem Gl.Nybyvej og Sundbrovej og SRO an-
lægget opgraderes 

- Trykforøger Sundhøj renoveres. 
- Etablering af ny trykforøger på Vindeby Violvej. 

 
Trykforøgeren på Sundbrovej 27 er etableret i en mindre bygning og har sin egen rentvands-
tank i beton. Bygningen nedlægges og trykforøgeren flyttes til højdebeholderen på Gl. Nybyvej. 
Her vil den erstatte den gamle trykforøger, og indgå i forsyning af kommende udstykning på Gl. 
Nybyvej (91 ejendomme), samt en udstykning i Troense, med 31 ejendomme. 
 
Trykforøgeren i højdebeholderen vil blive forberedt til, at kunne forsyne Bjerreby og Landet, så-
fremt dette skulle blive nødvendigt. 
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Der opsættes en trykforøgermanifold, der kan udbygges til nævnte, såfremt det skulle være ak-
tuelt. 
 
En gevinst ved flytningen af trykforøgeren på Sundbrovej 27 er, at risikoen for en bakteriel foru-
rening minimeres med fjernelse af den åbne vandflade i trykforøgeren på Sundbrovej 27. 
 
I forbindelse med dette anlæg, og modernisering af højdebeholderen, anlægges et par nye led-
ninger, mellem Gl.Nybyvej og Sundbrovej. Da disse ledninger bl.a. går over Carlsberg Cam-
ping, vil de blive udført i efteråret, når pladsen er lukket. Ledningstraceet er på omkring 600 m 
og vil blive etableret i vejkassen bortset fra en mindre strækning central ved campingspladsens 
bygninger. Ledningerne vil blive etableret ved styret underboring imellem angravningerne. 
 
Ældre eltavle skiftes, og SRO anlæg opgraderes. 
 
Det er som sådan ikke en ændring i den eksisterende forsyning, men en opgradering, primært 
af højdebeholderen, med ny teknik. Beholderen ændres der ikke ved. Den kontrolleres med 
dykkerkontrol hvert tredje år. 
 
Trykforøger Sundhøj er planlagt udskiftet i 2020. Den eksisterende trykforøger er etableret i en 
underjordisk brønd, og de nye pumper og teknik vil blive etableret i en overbygning. Funktion, 
ydelse mv. ændres ikke. 
 
Der er planlagt en ny trykforøger i 2021 på Vindeby Violvej, til sikring af tryk i området Solvej og 
Sundhøjhuse, samt dele af Vindeby Violvej. 
 
Ombygning og ændringer har til formål at fremtidssikre Vindeby Vands anlæg, herunder sikre 
en stabil og sikker forsyning af VVF s forbrugere. Det vil desuden styrke mulighederne for at 
forsyne Landet – og Bjerreby vandværker. 
 
Projektet er godkendt af vandværkets bestyrelse den 4. juni 2019 og ønskes finansieres med et 
lån på 1,5 mio. kr. via kommunekredit. Projektet strækker sig fra 2019 til 2021. 
 
5. Svendborg Kommunes kommentarer til tilladelsen 
Svendborg Kommune vurderer, at Vindeby Vands ombygning er i tråd med den forbedring af 
forsyningssikkerheden på Tåsinge, som der arbejdes på. Projektet er i overensstemmelse med 
Svendborg Kommunes Vandforsyningsplan 2010-22. 
 
Vindeby Vands projekt vurderes samlet set, at være en så væsentlig ændring, at det kræver, at 
der ansøges om en tilladelse efter §21 i Vandforsyningsloven.  
 
Der lægges bl.a. vægt på, at der nedlægges en rentvandsbeholder, ændres i pumpekapacite-
ten, og at projektet er en større investering. 
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Vurdering i forhold til VVM-reglerne 
Kommunen har vurderet, at anlægget af den nye vandledning ikke har et omfang, der kræver 
udfyldelse af ansøgningsskema2 vedr. VVM.  
 
Anlæg af vandledninger over større afstande er anført som omfattet af screeningspligten i Miljø-
vurderingslovens3 bilag 2: 10j: ’Anlæg af vandledninger over større afstand’.  
 
Svendborg Kommune vurderer, at etablering af ca. 600 m ledning er en mindre opgave uden en 
væsentlig påvirkning af miljøet. Der lægges vægt på, at etableringen sker i eksisterende vej-
kasse, og den foregår ved styret underboring. Det er desuden udenfor campingpladsens høj-
sæson.  
 
Høring 
Vindeby Vand er den 15. august 2019 blevet orienteret om reglerne for opstilling af container og 
evt. ændring af vejadgang. Vindeby Vand har 18. august 2019 svaret, at der ikke vil blive tale 
om en permanent opstilling af en nødgenerator samt at vejadgang ikke ønskes ændret. 
 
Vindeby Vand har den 20. august fået udkast til tilladelsen til gennemsyn og har den 21. august 
skrevet at de var indforstået med tilladelsens ordlyd. 
 
Annoncering 
Tilladelsen er annonceret på kommunens hjemmeside i klageperioden. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Jakob Nørby 
Geolog 
 
Dir. tlf. +4562233418 

 

Tilladelsen er sent til: 

syd@sst.dk (Styrelsen for Patientsikkerhed) 

fbr@fbr.dk (Forbrugerrådet Tænk) 

dn@dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening) 

post@sportsfiskerforbundet.dk (Danmarks Sportsfiskerforbund) 

 

 

Sendt som orientering til: 

mos@vandogaffald.dk (Svendborg Vand) 

 

                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 121 af 4. februar 2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer 
og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
3 Lov Nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 


