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Svendborg Kommune, Miljø og Teknik 
BV, den 26. august 2013, rev. 02.09.13. 
Sag nr. 13-15493.   

 
Hvidbog over høringssvar til Svendborg Kommunes forslag til Spildevandsplan 2013-24 
Denne hvidbog behandler de høringssvar, der er modtaget til den politiske behandling af kommunens forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 til 
behandling i Udvalget for Miljø og Teknik på møde den 9. september 2013 og i Byrådet den 1. oktober 2013. 
 
Spildevandsplanen har været i høring fra 1. maj til 26. juni 2013.  Der har været afholdt et borgermøde den 20. maj hvor principperne i planforslaget 
blev gennemgået. Endvidere har der været holdt individuelle møder med ejere af ca. 180 ejendomme foruden ca. 100 telefonsamtaler med andre ejere. 
De modtagne høringssvar/indsigelser er behandlet på de følgende sider. For hver indsigelse er der udarbejdet et resumé, bemærkninger fra admini-
strationen og en indstilling til den politiske behandling. 
 
Der er modtaget i alt 118 høringssvar, omfattende i alt 328 ejendomme, og alle svar er modtaget indenfor høringsfristen. Udover en række politikker 
og målsætninger for den kommende administration af spildevandsplanen er der 4 emner, der direkte berører en række ejendomme i kommunen: 
 
• Behov for private arealer til bassiner eller kloakledninger  
• Forbedret spildevandsrensning ved egne løsninger 
• Kloakering 
• Separering af fælleskloakker i bynære områder 
 
Der er modtaget høringssvar på alle 4 områder. Derudover er der modtaget forslag til supplering af Spildevandsplanens målsætninger. 
 
Der er kommet mange næsten enslydende indsigelser til forslagene om egne forbedrede renseløsninger og kloakering. Ligeledes er der kommet 
enslydende indsigelser til separering. Disse indsigelser behandles samlet i de følgende punkter. De indsigelser, der derudover er modtaget, behandles i 
det efterfølgende skema.  Alle høringssvar er med i skemaet.  
 
Efter den politiske behandling vil hver enkelt borger, der har indsendt et høringssvar, modtage en besvarelse, der også vil omfatte svar på de 
spørgsmål der ikke direkte har til spildevandsplanen.  
 
Hvidbogen vedlægges et notat med oplistning af fordele og ulemper ved separatkloakering. Hvidbogen lægges ud på hjemmesiden.  
 
1. Behov for private arealer til bassiner eller kloakløsninger: 

Indsigelse: Der er modtaget to indsigelser, hvoraf den ene er et konkret forslag om placering af et bassin. Forslaget 
kan imødekommes.  
 
Den anden indsigelse drejer sig om Porthusvænget 10, hvor ejer ikke ønsker, sin mark på ca. 10.000 m² inddraget til 
et meget stort bassin. 
 
Administrationens bemærkninger: Det vurderes, at det ikke er muligt at flytte bassinet på Porthusvænget 10 til andre 



2 

 

arealer i nærheden. Formålet med bassinet er, at forsinke overfladevand fra industriområdet i nærheden, tage højde 
for Vandplanens krav om indsats ved et regnvandsbetinget udløb til Trappebækken samt reducere risici for oversvøm-
melser ved Nyborgvej/Ørkildsgade. Endelig skal bassinet indgå i en kommende større planlægning af løsning af over-
fladevandsproblematikken i den østlige del af byen. 
 
Indstilling: 
Området på Porthusvænget 10 fastholdes til brug for et regnvandsbassin. 
 
 

2. Forbedret spildevandsrensning ved egne løsninger: 
Indsigelse: En indsigelse fra Tørvemosevej 14 om, hvorfor nogle ejendomme på vejen og andre ikke skal etablere 
egne forbedrede spildevandsanlæg? 
 
Administrationens bemærkninger: Naturstyrelsen oplyser, at med den nye høring af Vandplanen er der taget 28 ejen-
domme ud af Vandplanen med krav om indsats på spildevand for enkeltejendomme.  Det drejer sig om følgende 
ejendomme: Eskebjergvej 15 (5762), Hesselagergårdsvej 39 (5874), Hesselagergårdsvej 40 (5874), Hesselager-
gårdsvej 43 (5874), Højlundsvej 6 (5892, Nørreskovvej 10 (5700), Nørreskovvej 11 (5700), Nørreskovvej 13 (5700), 
Nørreskovvej 14 (5700), Nørreskovvej 20 (5700, Nørreskovvej 29 (5700, Nørreskovvej 39A  (5700), Ravnegårdsvej 
19 (5762), Stenmurevej 14 (5874), Stenmurevej 8 (5874), Strandvej 25 (5762), Sømarksvej 29 (5762), Teglværks-
vej 66 (5884, Tiselholtvej 12 (5882), Tiselholtvej 17 (5882) Tiselholtvej 18 (5882) Tiselholtvej 21 (5882), Tiselholtvej 
22 (5882), Tiselholtvej 27 (5882), Tiselholtvej 28(5882) , Tørvemosevej 14 (5700), Tørvemosevej 18 (5700), Tørve-
mosevej 6 (5700). 

 
Disse ejendomme er i forslaget til Spildevandsplan udlagt til egne renseløsninger på baggrund af den gældende Regionplan/ 
Landsplandirektivet, der gælder indtil Vandplanen vedtages 
 
Indstilling: De 28 anførte ejendomme medtages fortsat i Spildevandsplanen. Fristen sættes til 2015 med en note om, at kravet 
vil blive frafaldet, hvis ejendommene fortsat er udtaget, når Vandplanen endelig er vedtaget. 
 
 
Indsigelse: 16 ejendomme ved Boelsmosevej/Knarreborg Møllevej har ønsket at få kloakering i stedet for egne renseløsninger. 8 ejendomme ved 
Høje Riis ønsker også kloakering i stedet for egne renseløsninger 
 
Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at for ejendommene ved Boelsmosevej/Knarreborg Møllevej kan kloakering ligge 
indenfor den økonomiske grænse for kloakering. For ejendommene ved Høje Riis vil en kloakering ligge over den økonomiske grænse for 
kloakering. 
 
Indstilling: Det indstilles under den individuelle behandling af indsigelserne i skemaet, at ønsket kan imødekommes og ejendommene ved 
Boelsmosevej/Knarreborg Møllevej, men ikke for ejendommene ved Høje Riis. 
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Indsigelse: 8 ejendomme ved Tanghavevej samt et par andre ejendomme i det åbne land har sendt indsigelser, fordi de ikke ønsker at etablere 
egne renseløsninger, som de ikke mener, det er nødvendigt. 
 
Administrationens bemærkninger: Da ejendommene allerede er udpeget i Regionplanen, og de bliver heller ikke taget ud i den kommende 
Vandplan, skal kommunen pålægge disse ejer en renseløsning. 
 
Indstilling: Det indstilles under de individuelle behandlinger i skemaet, at ønsket ikke kan imødekommes. 
 
De øvrige indsigelser om egen forbedret spildevandsrensning fremgår nærmere i det efterfølgende skema. 
 
 

3. Kloakering 
Opsummering af væsentlige indsigelser: Flere ejere har begrundet deres indsigelser med, at udgiften til etablering af stikledning er stor, idet der er 
langt til tilslutningsstedet.  Ved en tryksat kloakering tilbyder Vand og Affald ejerne at etablere den private trykledning via styret underboring til en 
pris på 187,50 kr. pr. meter, inkl. moms. Denne pris er indhentet i et større udbud, hvorfor prisen vil være billigere end den pris, som en enkelt ejer 
kan opnå. 
 
25 ejendomme ønsker egne renseløsninger i stedet for kloakering.  
 
Administrationens bemærkninger: Der opnås den bedste miljømæssige løsning ved kloakering, samt at løsningen er mest fremtidssikret for 
borgerne. Det indstilles skemaet, at kloakering fastholdes. 
 
2 ejendomme har sendt indsigelser over forslag om kloakering, idet der ikke er et krav til forbedret rensning, hverken i nuværende Regionplan eller 
i den kommende Vandplan.  
 
Administrationens bemærkninger: Administrationen vurderer, at da kloakprojektet til løsning af krav og forbedret rensning i nærheden ”løber lige 
forbi" de pågældende ejendomme, er kloakering med til at sikre en rimelig økonomi i det pågældende kloakprojekt. Det indstilles under de indi-
viduelle ejendomme i skemaet, at kloakering fastholdes. 
 
 

4. Separering af fælleskloakker i bynære områder 
Opsummering af væsentlige indsigelser: Der er modtaget 64 indsigelser, der alle fokuserer på princippet om separering.  I de følgende afsnit 
gennemgås de væsentligste indsigelser, som mange borgere har givet udtryk for. I det efterfølgende skema behandles de indsigelser, som ligger 
herudover. 
 
a. Borgere ønsker i stedet for separering, at udfordringer med overfladevand løses helt og holdent af Vand og Affald, og at det er fællesskabet, der 

betaler for løsningerne.  
b. Borgere anser ikke, at de effekter, der kan opnås ved separering, modsvarer de økonomiske udfordringer borgerne får. Samt at den samlede 

økonomi for forsyningsselskab og borgere ikke er samfundsmæssig økonomisk forsvarlig. 



4 

 

c. Borgere ønsker, at der ses på alternative løsninger, inden en endelig beslutning om separering træffes. En del borgere peger i den sammen-
hæng på en fællesløsning i form af en ”ORM”, som er et rørbassin, forsynet med skilleplader, som kan reducere udledninger af bundfældelige 
stoffer med overløbsvandet til recipienter. 

d. Det foreslås, at der etableres forsøgsordninger med alternative løsninger. 
e. Flere borgere peger på, at de af forskellige årsager ikke vil kunne optage lån til at betale for udgifterne på egen grund. 
f. Flere borgere ønsker en noget længere frist til etablering, hvis der skal ske separering, helt op til 10 år ønskes. 
g. En borger peger på, at kravet om indsats ved de regnvandsbetingede udløb er til ny høring med Vandplanhøringen, der løber til 23.12.13. 

 
Administrationens bemærkninger: Administrationen har, med forslaget om separering (sammen med kravene om dimensioneringer af kloakker med 
regnvand/fælleskloakker og bassiner) forholdt sig til kravene i den kommende Vandplan, til problemerne med oversvømmelser i byen, søgt at være 
på forkant i forhold til klimaudfordringerne både m.h.t. mere voldsomme nedbørsmængder og CO2-udfordringerne, den fremtidige spildevands-
struktur, samt sikre en god badevandskvalitet langs Svendborg Sund. Behovet for renovering af ældre fælleskloakker har selvfølgelig også indgået. 
 
På baggrund af de mange høringssvar på forslaget om separering vurderer administrationen, at inden der træffes en endelig beslutning om 
separering, skal de foreslåede områder gennemgås nøje med henblik på, om separering er den rigtige løsning. Endvidere bør afventes den endelige 
beslutning om valg af løsning, indtil Vandplanen bliver endelig vedtaget.  
 
Vand og Affald foreslår, at de i området ved Tankefuldvej, hvor der er 18 ejendomme, i et tæt samarbejde med grundejerne ser på mulighederne 
for at afskære overfladevandet og etablere LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) samt vurderer på resultaterne.  Det er et afgrænset 
område, og det forventes at være muligt at kunne nedsive overfladevand i området. 
 

Rødeledsvejområdet: For området på Rødeledsvej er der et behov for snarest at renovere kloakkerne. Den nuværende fælleskloak leder spildevandet 
ned til havneområdet og derfra ud til Egsmade Renseanlæg. Ved større regnvejr er der behov for at reducere vandmængderne, der kommer 
opstrøms fra, for ikke at øge udledningerne til havnen i regnvejr. Reduceringen af vandmængder i fælleskloakkerne fra Rødeledsvej indgår som en 
del af flere tiltag, der vil blive nærmere beskrevet i den kommende Klimatilpasningsplan. 
 
På Rødeledsvej er det i Spildevandsplanen foreslået, at separeringen skal påbegyndes her i efteråret 2013 med tilslutninger i 2014. Vand og Affald 
oplyser, der er et behov for at starte en renovering af kloakkerne op snarest muligt. Det foreslås, at vejvandet separeres fra i den sammenhæng. 
Fristen for borgernes separering indgår i den samlede kommende vurdering.  
 
Jessens Mole: Ved Jessens Mole er separering af fælleskloakken delvis udført og klargjort til fremtidige nybyggerier. Det er hensigtsmæssigt, at de 
kommende byggerier bliver separatkloakeret.  
 
Separering ved Svendborgvej, Enghavevej, Slothsvej og Drosselvej: Via indsigelse nr. 85 fra Slothsvej 9 har vi modtaget en kopi af en 
landvæsenskommissionskendelse fra 1968. I henhold til denne kendelse blev bebyggelsen langs Svendborgvej spildevandskloakeret, og andre dele i 
Ollerup blev fælleskloakeret. Da store dele af Ollerup by således allerede er spildevandskloakeret med egen løsning af overfladevandet, bortfalder 
forslaget om separatkloakering for Enghavevej 1,2,3 og 4; Svendborgvej 18,20,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,51,52,53,54,56,57, 
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70A,70B,71,72,73,74,75,76,78,80,82,84 og 88; Slothsvej 1A-B, 11,3,5,7 og 9. 
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Område ved Herman Nielsens Vej, Søkrogsvej, Rantzausmindevej, Kogtvedvej: 42 ejendomme i dette område har været udlagt til separering i 
mange år. Det fremgår af spildevandsplanen fra 1990. Arbejdet er ikke blevet udført. 
 
Det vurderes, at der er stor sammenhæng til den samlede problematik omkring separering i de ældre bynære områder.  Derfor bør dette område 
indgå i den samlede beslutning om separering/fællesystemer. 
 
Faskiner: Der er stillet forslag om løsning af overfladevandet i form af nedsivning af overfladevand til faskiner.  Nogle borgere har mundtligt udtrykt 
bekymring ved risici for afstrømning af overfladevand ved de skrånende arealer til lavere liggende arealer. I Spildevandsbekendtgørelsen § 30 er det 
fastsat, at det skal sikres, at ”nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således, der ikke opstår overfladisk afstrømning, eller gener i 
øvrigt.”  På de skrånende arealer er det derfor særligt nødvendigt, at administrationen ved konkrete sagsbehandlinger via ansøgningsmaterialet får 
oplyst, hvorledes en grundejer sikrer, der ikke opstår gener for nedstrøms naboer. 
 
I forbindelse med møder med borgere fra området Kogtvedvej/Rantzausmindevej er det blevet oplyst, at nogle ejendomme har meget tung lerjord, 
hvor det kan være vanskeligt at nedsive overfladevand. På andre ejendomme forholdsvis tæt på de samme ejendomme er jorden meget lettere og 
mere porøs, og nedsivning vil kunne lade sig gøre. Denne viden bekræfter administrationens vurdering af, at jordtyperne kan variere meget indenfor 
korte afstande. Der er med Spildevandsplanen ikke foretaget undersøgelser for egnede områder til nedsivning. Vi vurderer fortsat, at jordtyperne 
kan variere meget indenfor små afstande mellem ejendommene. Det kan derfor være nødvendigt at gå helt ind på de enkelte ejendomme for at 
undersøge jordens egnethed til nedsivning. Imidlertid giver Kommunalfuldmagten ikke lov til at udføre fx undersøgelser og anlæg på private grunde. 
 
Ved områder udlagt til separatkloakering er der mulighed for enkeltejendomme at etablere LAR-løsninger, fx som faskine eller regnbede til hel eller 
delvis løsning af afstrømning af overfladevandet. Hvis det er uforholdsmæssigt dyrt at separere eller løse det på anden vis, er det også muligt at få 
en dispensation hel eller delvis efter konkrete vurderinger. 
 

ORM: Der er stillet forslag om en såkaldt ”ORM”, som kan sidestilles med et traditionelt rørbassin, hvor den nedstrøms ende er udført på en særlig 
måde, så det kun er den mest rene del af det opblandede regn- og spildevand, der afledes til recipienten, når rørbassinet er fyldt op.  
 
Den kommende Vandplan stiller krav til aflastninger fra overløbsbygværker og bassiner, og kravene er ens for alle tekniske anlæg på spildevandssy-
stemet. Derfor skal store bassiner såvel som rørbassiner, og hermed også det såkaldte ORM-anlæg, dimensioneres efter de samme retningslinier.  
 
Vandplanens retningslinie om, at overløb bør ske fra den sidst tilstrømmende vandmængde, således at first-flush-vandet forbliver opmagasineret i 
bassinet, vil ikke kunne opfyldes ved ”ORM-anlægget”, idet overløb her sker ved nedstrøms ende.  
 
Til opmagasinering af regn- og spildevand til beskyttelse af mindre vandløb mod hydraulisk overbelastning vil det normalt ikke være økonomisk 
fordelagtig at anvende rørbassiner og dermed heller ikke af et ”ORM-anlæg”, idet det nødvendige volumen vil blive meget stort. 
 
For at tilgodese den kommende Vandplans krav til reduktion af miljøbelastningen fra overløb fra fælleskloakerede oplande, vil Vand og Affald regne 
på alternative løsningsforslag. Eksempelvis kan ét enkelt, stort bassin sikre den ønskede løsning, andre steder i oplandet kan der etableres flere 
mindre bassiner, hvor det såkaldte ”ORM-anlæg” kan være en mulighed. Valget af løsningsmodel afhænger af økonomiske beregninger for de totale 
anlægsomkostninger og de forventede årlige driftsomkostninger over en fx 30-årig periode. 
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I forhold til den samlede vurdering og beslutning vedrørende valg af kloakeringsform (separering eller fortsat fælleskloak) vil ”ORM-anlægget” derfor 
ikke have nogen relevans. ”ORM-anlægget” vil først blive valgt, hvis det viser sig økonomisk fordelagtigt, under forudsætning, at det besluttes at 
bibeholde et opland fælleskloakeret.  
 
Et fortsat fælleskloaksystem betyder, der skal ske udvidelser af de nuværende bassiner langs med kysten samt etablering af betydelige øgede 
rørdimensioner for at opfylde den kommende Vandplans retningslinier om dimensionering og indretning. Det vil blive nødvendigt at skulle bruge 
yderligere private arealer hertil, dvs. nogle private grundejere vil skulle afgive de nødvendige kystnære arealer. 
 
Økonomiske konsekvenser: Meromkostningen ved udbygning og tiltag på fællessystemet i stedet for separatsystemer, vil ligge i en størrelses-
ordenen på 150 mio. kr. Dette er uden en kapitalisering af miljøgevinsterne ved separatkloakering, hvorved den reelle meromkostning for samme 
miljømæssig effekt alt andet lige vil blive endnu større. 
 
Borgerne vil få en individuel omkostning til separering. Med en anslået gennemsnitlig omkostning pr. ejendom på 40.000 – 50.000 kr. bliver for-
slaget om separering for ca. 350 ejendomme på 14 – 17,5 mio. kr.  
 
Det er ikke muligt at angive, hvilke betydning overslaget på meromkostning ved udbygning af fællesystemerne vil få på vandafledningsbidraget, idet 
der er mange andre faktorer, der spiller ind på dette bidrag, bl.a. hvordan er mulighederne for låneoptagelse, og hvordan Vand og Affald kan opnå 
yderligere rationaliseringseffekter. 

 
Badevandskvalitet: Både et separat kloaksystem og et fællessystem har betydning for badevandskvaliteten. Den kommende Vandplans retningslinie 
for dimensionering af bassiner inden udløb vil være med til at reducere hyppigheden af udledninger af regnvand med opbladet spildevand til 5-7 
gange årligt. Det vil betyde, at badevandskvaliteten langs kysten som minimum vil kunne fastholdes og det forventes, at den kan forbedres.  
 
Indstilling: Administrationen indstiller, at beslutningen om separering af fælleskloakker udsættes til efter Vandplanens vedtagelse, hvilket forventes 
vil ske senest medio 2014. Området med de 42 ejendomme ved Herman Nielsens Vej m.fl. ændres til fælleskloakeret og vurderes sammen med de 
øvrige områder. 
 
For området ved Rødeledsvej påbegyndes kloakfornyelsen i 2013, og vejvandet separeres fra fællessystemet. Separeringen af de enkelte ejendom-
me afventer den samlede politiske beslutning. I området ved Tankefuld indgår Vand og Affald i et tæt samarbejde med grundejerne i et forsøg med 
alternativ løsning af overfladevandet. I området ved Jessens Mole vil fremtidige byggerier skulle være separatkloakeret. 
 
I Ollerup by vil 3 ejendomme på Drosselvej afvente den samlede politiske beslutning om separering. De følgende ejendomme på Enghavevej 1,2,3 
og 4; Svendborgvej 18,20,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,51,52,53,54,56,57, 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69, 70A,70B,71, 
72,73,74, 75,76,78,80,82,84 og 88; Slothsvej 1A-B, 11,3,5,7 og 9 udtages af planlægningen. Kortbilaget til Spildevandsplanen justeres til den 
gældende landvæsenskommisionskendelse. 
 
Forslaget om rørbassin (ORM) vil indgå i vurderingen af konkrete kloakprojekter, idet det ikke en løsningsmulighed, der sikrer opfyldelsen af berørte 
retningslinier i den kommende Vandplan. 

 
  



7 

 

Oversigt over indkomne høringssvar opdelt i arealreservation, egen forbedret renseløsning, kloakering og separering. 
 
Nr.  Afsender 

adresse 
Afsender
navn 

Emne Resummé af indsigelser Kommentarer Indstilling 

1 Grønnegade 
9 (5762), 
matr.nr. 56e 

OBP 
Holding 
ApS, Ove 
Bruun 
Pedersen 

Arealre-
servation 

Forslag til anden placering på 
grunden. 

Forslaget er blevet drøftet med Vand og 
Affald, der kan imødekomme ønsket til 
placering af planlagte rørbassiner til 
erstatning for eksisterende tinglyste 
kloakledninger. 
 

Ejers forslag til 
placering af regn-
vandsbassin 
imødekommes, 
markeres på kort. 

2 Porthusvæn-
get 10 

Bo Ras-
mussen 
på vegne 
af Peter 
Caspersen 

Arealre-
servation 

Ejer anfører, at der reserveres et 
areal til et bassin på en mark på 
10.000 m2. Marken bruges i dag 
til gamle danske frugttræer og 
bærbuske. 
Der er store naturværdier på 
grund. 
 
Ejer ønsker, at kommunale 
arealer vest for Porthusvænget og 
ned i Rottefældeskoven benyttes i 
stedet. 
 
Ønsker at klimaudfordringer løses 
ved grønne tage, græsarmering af 
indkørsler og p-pladser og regn-
vandsfaskiner på enkelt ejen-
domme 
 

Vand og Affald vurderer, at lokaliteten er 
den eneste mulighed for at opsamle og for-
sinke regnvandet fra industriområdet ved 
Ring Nord i forhold til udledningen til Trap-
pebækken. Der bliver krav jf. den kom-
mende vandplan til indsats ved et regn-
vandsbetinget udløb til Trappebækken og 
endvidere kan vi ved at forsinke regnvandet 
i et bassin reducere risici for oversvøm-
melser ved Nyborgvej/ Ørkildsgade 
 
Alternativet kunnne være at bruge de 
nærliggende kolonihaver. Da kolonihaver er 
fredede skal der findes nye arealer, hvilket 
vurderes at være en væsentlig større pro-
ces at nå dertil. 
 
Vand og Affald oplyser, at de foreslåede 
alternative arealer ikke vil give samme 
effekt til forsinkelse af overfladevandet. 
 
Forslaget om at løse regnvandsproblematik- 
ken med grønne tage m.m. i oplandet kan 
ikke benyttes, idet vi ikke må ændre så 
radikalt på en kloakering i et opland. Det 
kan alene blive ved frivillighedens vej at få 
ejendommene i oplandet til at etablere LAR 
løsninger. Dette vil kræve et langt større 
ressourcetræk for administrationens side at 
nå til et antal LAR-løsninger, der kan mod-

Forslaget om re-
servation af area-
let til brug for et 
bassin fastholdes. 
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svare til en bassinløsning. En bassinløsning 
vil kunne etableres indenfor en overskuelig 
tidshorisont. 
 

3 Bankevej 6 
(5892)  

Torben 
Jensen  

FBR Princippet om etablering af 
forbedrede renseløsninger holdt 
op mod omkringliggende 
landbrugs forurening med gylle til 
vandløb. 
 
Høringen er rent skuespil. 
 

Kravet om forbedret rensning er fastlagt i 
Regionplan 2005 og dermed Landsplandi-
rektivet.  
 
Det er ikke muligt at sammenkæde reglerne 
for indsats på enkelt ejendomme mht. spilde-
vandsrensning og udspredning af gylle på 
markerne. 
 

Krav om forbedret 
rensning ved en 
egen løsning 
fastholdes. 

4 Boelsmose-
vej 24 

Henning 
Andersen 

FBR Mangler dokumentation for 
afledning til Lillebæk. 
 
Hvilke kommunale økonomiske 
valg medfører krav om FBR. 
 
Ønsker hjemmel. 
 
Sammenhængskraft efterlyses. 
 
 
Hvorfor er det ikke det offentlig 
som sørger for 
spildevandsrensningen på privat 
grund 
 
Borgerens rettigheder er 
tilsidesat. 

Den øverste del af Lillebækken er fortsat af 
Naturstyrelsen fastlagt til noget forringet 
økologisk tilstand. 
 
Valget mellem kloakering eller egen 
forbedret renseløsninger i en spildevandsplan 
har Udvalget for Miljø og Teknik vedtaget 
med en økonomisk grænse på 100.000 kr. 
 
Hjemlen er Miljøbeskyttelsesloves §32 om 
Spildevandsplaner og § 30 om påbud. 
 
En kommune må ikke etablere fx renseanlæg 
inde hos private borgere, jf. kommunalfuld-
magten. 
 
Udover at vi følger miljøbeskyttelseslovens 
regler om høring, er der udsendt breve til de 
direkte berørte grundejere. Derfor afvises 
udsagnet om, at borgeres rettigheder er 
tilsidesat. 
 
Det er muligt at kloakere ejendomme sam-
men med de øvrige ejendomme ved Boels-
mosevej/Knarreborg Møllevej, se nr. 9, som 
ejer også har anmodet om. 
 

Ejendommen  
kloakeres sammen 
med ejendomme-
ne ved Boelsmose-
vej/Knarreborg 
Møllevej, i ind-
stilling nr. 9 
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5 Bøllemosen 8 
(5771) 

Kjersti 
Bull  

FBR Er enlig og ikke forurener ret 
meget. 
 
Ønsker krav udsat så længe som 
muligt. 

En kommune må ikke differentiere krav til 
forbedret rensning ud fra hvor mange, der 
bebor en ejendom.  Der skal ses på om der 
er forbindelse til vandløb. På grunden går 
rørlagte vandløb og dræn.  
 
Borgeren har tidligere været informeret om, 
at der kan komme en udgift til renseanlæg, 
da det skulle have været udført i 2011. 
Udgiften er dermed ikke uventet.   
 
En kommune må ikke undlade at stille kra-
vet pga. en borgers økonomiske forhold. 
I planforslaget er tidsfristen sat til etable-
ring i 2014. Jf. Vandplanen skal ejendomme 
omfattet af den såkaldte baseline være eta-
bleret senest 2015.  Kommunen kan 
udsætte kravet til etablering til 2015. 
 

Kravet om FBR 
fastholdes.  
Fristen udskydes 
til 2015. 

6 Elsehovedvej 
13 (5882) 

Jens Erik 
Gylling 

FBR Omtaler kloakering og manglende 
informationer herom mht. placering 
af ledning. Kan ikke pt. træffe be-
slutning om, hvilken løsning er 
bedst. 

Der er blevet udsendt information om egen 
rense løsning, hvilket var en fejl, idet der 
ligger en hovedledning tæt på ejendomme. 
Vand og Affald forslår ejendomme kloakeret 
 
Miljø og Teknik har drøftet det med ejeren, 
der den 19.08.13 oplyser, at det er ok med 
kloakering.  
 

Ejendommen 
kloakeres. 

7 Elsehovedvej 
23 (5882)  

Jens 
Rosager  

FBR Ønsker ikke FBR. Hvis der skal 
laves noget, så kloakering. 

Vand og Affald oplyser, at en kloakering 
overstiger den af UMT fastsatte grænse på 
100.000 kr. 
 

Kravet om FBR 
fastholdes.  
 

8 Højes Ris 
2,3,4,10,13,
14,28,30 
(5771)  

8 ejen-
domme 

FBR Ønsker kloakering Vand og Affald oplyser, at en kloakering 
overstiger den af UMT fastsatte grænse på 
100.000 kr. 
 

Kravet om FBR 
fastholdes.  
 

9 Knarreborg 
Møllevej og 
Boelsmose-
vej (5883) 

Beboere 
på Knar-
reborg 
Møllevej FBR 16 ejendomme ønsker kloakering 

Vand og Affald foreslår, at de 16 
ejendomme kloakeres i 2015 sammen med 
Boelsmosevej 19 og 21. 
 

Ejendommene 
Knarreborg 
Møllevej 5,6, 8,9, 
10, 12 og 
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5,6, 8,9, 
10, 12 og 
Boelsmo-
sevej 7,8, 
15, 16,17, 
18,22,23,
24,12 

Miljø og Teknik har drøftet kloakering med 
de to ejere.  
 
Ejer af nr. 19 accepterer, at spildevands-
planen ændres til kloakering. Det har ikke 
været muligt at komme i kontakt med ejer 
af nr. 21. 

Boelsmosevej 
7,8,15,16,17,18,
19, 22,23,24,12 
kloakeres i 2015. 
Boelsmosevej 21 
får kloakering 
som tilbud, skal 
lave egen forbed-
ret renseløsning. 
 

10 Langemar-
ken 45 
(5762) 

Gunnar 
Sommer 

FBR Ejer oplyser, at ejendommen 
udleder sammen med andre 
naboers spildevand, og hvorfor 
skal de ikke etablere rensning? 

Miljø og Teknik har besigtiget ejendomme 
og fået forklaret hvorledes udledningen 
foregår, samt ejer har verificeret det v.h.a. 
en farvetest. 
 
Udledningen sker sammen med de øvrige 
naboer i område via en pumpe ca. 375 fra 
ejendomme ud i havet.  
 
Begrundelsen for at ejendomme skal eta-
blere egen rensning er nærhed til bade-
strand.  
 
Da udledningen ikke sker ved badestranden 
vurderes det, at baggrunden for kravet 
bortfalder. Endvidere er stranden klassifi-
ceret som ”udmærket”.  
 

Kravet om FBR 
frafaldes. 

11 Præstehus-
vej 8 (5892)  

Jan Dams-
gaard 
med 3 
forskellige 
hørings-
svar. 

FBR 1. Ejer mener ikke ejendommen 
har udledning til Stokkebækken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ejer efterlyser dokumentation 
for udledning til vandløb. 

1. Det er korrekt, det er et krav, at en 
ejendom skal lede sit spildevand ud i en 
forurenet recipient. I forbindelse med 
den konkrete sagsbehandling vil Miljø og 
Teknik vurdere dette konkret.  Hvis det 
viser sig at være korrekt, frafaldes 
kravet om FBR. 
 
 
 

2. Se pkt. 1. 
 

1. I Spildevands-
planen fast-
holdes at ejen-
dommen udl-
ægges til FBR, 
det vurderes 
konkret ved 
den nærmere 
sagsbehandling. 
 

2. Se pkt. 1. 
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3. Ønsker, at kommunen indarbej-

der et mål om fremme lav-
teknologisk løsninger for 
rensning af spildevand i det 
åbne land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ønsker at kommunen indgår i 
alternative løsninger, der kan bi-
drage til værdifuld videns-
opsamling, og undersøger om de 
kan opfylde gældende krav. 
 
 
 
 

5. Ønsler at brug af separations-
toiletter (multtoiletter) skal 
implementeres i spildevands-
planen, og sespildevand som en 
ressource. 
Og lave retningslinier for 
håndtering af urin og fækalier. 
 
 
 
 

 
3. Miljø og Teknik vurderer, at separations-

toiletter kan benyttes som rensning af 
spildevandet. Dog skal urin til vandløb 
også renses pga indhold af organisk stof 
og nitrat. De få sager, vi har haft, har 
vist, at der er problemer med at 
borgerne anerkender de komplexe 
regler, der er for fx udbringning af 
fæcesproduktet, samt at urindelen ikke 
direkte kan udledes til recipienter. 
Miljø og Teknik vurderer, at brugen af 
separationstoiletter ikke er stabile 
løsninger, som husstande med familier 
og traditionel adfærd kan anbefales. 
Ligeledes har sådanne sager krævet en 
del sagsbehandlingstid. Derfor bør det 
ikke indsættes som et mål i 
spildevandsplanen.  
 

4. Det er ikke muligt ressourcemæssigt for 
en enkelt kommune at indgå i udvikling 
og vidensopsamling om nye alternative 
løsninger. Det skal ske fra Statens side. 
 
 
 
 
 

5. Vi ser spildevand som en ressource i 
forbindelse med fx genbrug af regnvand 
til toiletter og vaskemaskiner. Det 
tillades efter Miljøstyrelsens vejledning 
herom, hvilket er indarbejdet i 
spildevandsplanen.  
 
Et mål skal udløse konkrete handlinger. 
Indsatser for at reducere spildevands-
mængder hos enkelte forbrugere uden 
for kloaknettet vurderes ikke at stå mål i 

 
3. Ansøgninger om 

separations-
toiletter vil blive 
vurderet 
konkret i hvert 
tilfælde. Et mål 
om at fremme 
dem indsættes 
ikke i spilde-
vandsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Svendborg 
Kommune går 
ikke nærmere 
ind i udvikling 
og vidensop-
samling af al-
ternative an-
læg. 
 

5. Der sættes ikke 
et mål om at se 
spildevandet 
som en 
ressource. 
Hjemmesiden 
uddybes mht. 
hvorledes 
borgere skal 
håndere urin og 
fæces ved 
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6. Ønsker en politik med fokus på 
hvad der kommes i afløb, gerne 
en positivliste for vaskepulvere , 
rengøringsmidler mm. 
 
 
 
 
 

7. Ønsker krav til rensning af 
husspildevand tilpasses den 
enkelte ejendoms forbrug, 
kvalitet og kvantitet. 
 
 

8. Ønsker, at der i betalings-
vedtægt for tilslutning til kloak-
systemet gives mulighed for 
støtte til merudgift til installation 
af urinsorterende systemer. 
Benytte lovens mulighed for at 
give nedslag i 
tilslutningsafgiften. 
 

forhold til indsatser, det vil kræve. 
 På hjemmesiden er angivet hvorledes 
en borger skal forholde sig ved 
ansøgninger. Hjemmesiden kan uddybes. 
 
At sætte mål om at reducere mængden 
af spildevand vurderes ikke at være en 
opgave kommunen skal tage på sig. 
Spildevandsmængder til kloaksystemet 
er reduceret gennem årene, idet spilde-
vandsafgiften styrer vandforbruget. 
 

6. Miljø og Teknik er ved at udarbejde en 
folder, der oplyser om, hvordan bund-
fældningstanke og minirenseanlæg 
fungerer bedst. Her kan indføjes en 
anbefaling om at bruge svanemærkede 
midler. I spildevandsplanen kan der 
indsættes et mål om brug af miljø-
mærkede midler. 
 

7. I spildevandsbekendtgørelsen er fastsat, 
at der skal stilles krav i forhold til en 
husstand på 5pe, og der skal etableres 
godkendte bundfældningstanke. 
 
 

8. Det er Vand og Affald der administrerer 
Betalingsloven. Miljø og Teknik vil 
videresende forslaget til Vand og Affald. 
 

multtoiletter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. I Spildevands-
planen indsæt-
tes et mål om 
at der bruges 
miljømærkede 
rengørings- og 
vaskemidler. 
 
 

7. Der kan ikke 
gives lempelige 
krav for hus-
stande mindre 
end 5 pe. 
 

8. Forslaget om 
differentierede 
takster for 
vandaflednings-
bidraget 
oversendes til 
Vand og Affald. 

12 Stubshoved-
vej 22 og 24 

Susanne 
Matthie-
sen og 
Otto S. 

FBR Ejere af de to ejendomme 
oplyser, at udledning sker til 
andet vandløb 

Administrationen bekræfter, at de to ejen-
domme afleder til Stokkebækken nedre løb, 
hvor der ikke er krav til indsats. Ejerne har 
fået svar om afledningen, og at der derfor 

Kravet om forbed-
ret rensning ud-
går. 
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Andersen ikke er krav. 
 

13 Tanghavevej 
38,40,43,45,
46,47,49 og 
51   

Ejerne FBR Princippet om etablering af for-
bedrede renseløsninger holdt op 
mod omkringliggende landbrugs 
forurening med gylle til Lillebæk-
ken. 
 
Ejere er i tvivl om, hvorvidt der 
opnås en miljøgevinst og sam-
menholder med dengang, der var 
mange flere folk på gårdene, og 
at direkte udledninger dengang 
ikke påvirkede vandløbene. 
 
Efterlyser garanti for at egne 
forbedrede løsningen holder, dvs. 
der ikke kommer nye krav senere 
til nye investeringer.  
 
En ejendom henviser til legafiltre, 
der blev krævet for visse 
ejendomme midt 90’erne.  
 

Kravet om forbedret rensning er fastlagt i 
Regionplan 2005 og dermed Landsplan-
direktivet.  
 
Det er ikke muligt at sammenkæde regler-
ne for indsats på enkelt ejendomme mht. 
spildevandsrensning og udspredning af gyl-
le på markerne. 
 
Staten ved Naturstyrelsen varetager over-
vågningen af vandløbene, og har vurderet, 
at det fortsat er nødvendig med indsats 
overfor enkeltejendommene ved Lillebæk-
ken og Hammesbro Bæk, som ejendomme-
ne udleder til. 
 
Når en række ejendomme får etableret 
egen renseløsning forventes det, at Staten 
kan registrere det i vandløbet i løbet af få 
måneder. 
 
Kommunen kan ikke give garanti for, at 
Staten ikke stiller skærpede krav på et 
senere tidspunkt.  
 

Kravet om egen 
forbedret rense-
løsning fastholdes. 

14 Tanghavevej 
40 (5883)  

Inger og 
Thorkild 
Brem-
holm 
Rasmus-
sen  

FBR Ejer er utilfreds med at krav er på 
baggrund af 8 år gl. prøver 
(Regionplanen), ønsker nye vand-
prøver samt dokumentation for at 
FBR vil hjælpe på vandløb. 
 
Mener kravet har karakter af 
autonomi, og der skal ses på 
behovet for målopfyldelse. 
 

Staten ved Naturstyrelsen varetager over-
vågningen af vandløbene, og har vurderet, 
at det fortsat er nødvendigt med indsats 
overfor enkeltejendommene ved Hammes-
bro Bæk, som denne ejendom udleder til. 
 

Kravet om egen 
forbedret rense-
løsning fasthol-
des. 

15 Teglværksvej 
66 (5884)  

Lars 
Hvilsom  

FBR Ønsker kloakering i stedet Vand og Affald oplyser, at der kan 
kloakeres indenfor rammen på de 100.000 
kr. 

Ejendomme kloa-
keres i forbindel-
se med kloake-
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ringsprojekt i 
området, dvs. 
opstart i 2013 og 
tilslutning i 2014. 
 

16 Tøjsmosevej 
18 (5883)  

Torben 
Freltofte 

FBR Ejer ønsker FBR  Ejer har misforstået vores informationsbrev. Kravet om egen 
forbedret rense-
løsning 
fastholdes. 
 

17 Tørvemose-
vej 14 
(5700)  

Erik 
Hervig 

FBR Hvorfor er det kun 5 ejendomme i 
området og ikke resten? 
 
Er uenig i udledning til vandløb 
Sundbrovej Øst. 

Miljø og Teknik har drøftet sagen med Na-
turstyrelsen, der med forslaget til ny Vand-
plan har udtaget området fra krav om ind-
sats, se punkt 1 på side 1 om forbedret 
spildevandsrensning generelt. 

Kravet om egen 
renseløsning fra-
faldes sammen 
med de 3 øvrige 
ejendomme på 
Tørvemosevej. 
 

118 Ahornvej 
205 

Jan Brik 
Skov 

Kloakering Ejer forespørger telefonisk hvor 
kun den ejendom skal kloakeres? 

Ejendomme er med i hidtidig Spildevands-
plan 2008-2013 af hensyn til badestranden 
ved Grasten.  Badestranden er med den 
gældende Kommuneplan ikke mere en 
officiel strand. Badestrand er derfor ikke en 
begrundelse for kloakering. 
 

Kravet om 
kloakering 
annulleres. 

18 Bjernemarks
-vej 75 

Jan Brik 
Skov 

Kloakering Ejer ønsker FBR Ejendomme ligger ca. 130 m fra Knudsbøl-
levej 29, hvor det meste af denne vej- 
strækning kloakering indstilles til kloake-
ring. Økonomien kan holdes inden for den 
fastsatte grænse på 100.000 kr. pr. ejen-
dom som gennemsnit for et opland. 
 

Kravet om 
kloakering 
fastholdes. 

19 Broholm 
Kohavevej 5 
(5884)  

Susanne 
Klimek  

Kloakering Ejer ønsker ikke kloakering, da 
nuværende udledning fungerer 
udmærket. Økonomi. 

Der er krav fra Statens side i forbindelse 
med vandplanforslaget. Der kloakeres på 
strækningen. 
 

Kravet om 
kloakering 
fastholdes. 

20 Falledvej 17 Tony Tim Kloakering Ejer ønsker kun kloak til nr. 15. 
Håndvasken i nr. 17 kobles på nr. 
15. 

Kloakering skal ske til hver ejendom/ matri-
kel. Vi kan derfor ikke tillade, at husspilde-
vand fra fx en håndvask fra én ejendom 
kobles til kloakledning på anden ejendom. 
 

Kravet om kloa-
kering fastholdes 
på hver ejendom. 
 
Ejer kan alter-
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Når en ejendom ikke benyttes til beboelse,  
kan afløb aflukkes, og ejer skal dokumen-
tere via en kloakmester med en færdigmel-
ding. Derved kan ejer undgå kloakering på 
nr. 17, indtil ejendomme bebos. 
 

nativt afproppe 
afløbet fra hånd-
vasken.  

21 Flyvervej 7 
og 11 

Ejerne Kloakering Ejerne af de to ejendomme øn-
sker FBR i form af nedsivnings-
anlæg pga. store omkostninger til 
at samle installationerne frem til 
vejen 

Der kloakeres 4 ejendomme på vejen, 
herunder flyvepladsen. Begge ejendomme 
ligger helt op til Flyvervej. Udgifterne til at 
samle egne installationer og lægge en 
stikledning ud til vejen vurderes, at være 
inden for de udgifter, der er normale ved 
kloakering. 
 

Kravet om kloake-
ring fastholdes. 

22 Hesselager-
vej 30 
(5884)  

Mads Bak 
Hansen og 
Isa Russel 
Kurå  

Kloakering Ejer ønsker nedsivningsanlæg i 
stedet for kloakering. 

På Hesselagervej er der udpeget 13 ejen-
domme til kloakering. 9 af disse har sendt 
indsigelser ind og ønsker egne renseanlæg i 
form af nedsivningsanlæg i stedet. 
 
Kloakeringen i området ligger inden for den 
økonomiske ramme på 100.000 kr. og 
kloakering sikrer en bedste løsning for 
miljøet. 
 

Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
 
  

23 Hesselager-
vej 33 
(5884)  

Holger Vil-
lebro An-
dreassen  

Kloakering Ønsker nedsivningsanlæg Se Hesselagervej 30. Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes.  

24 Hesselager-
vej 39 
(5884)  

Torben 
Sørensen  

Kloakering Ønsker nedsivningsanlæg Se Hesselagervej 30. 
 

Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 

25 Hesselager-
vej 44 og 50  

Annette 
Hansen  

Kloakering Ønsker nedsivningsanlæg Se Hesselagervej 30. Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 

26 Hesselager-
vej 47 

Svend 
Aage Dahl 

Kloakering Ønsker nedsivningsanlæg Se Hesselagervej 30. Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 

27 Hesselager-
vej 48 
(5884)  

Flemming 
Drost 
Jensen  

Kloakering Ønsker nedsivningsanlæg Se Hesselagervej 30. Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 

28 Hesselager- Jens Arne Kloakering Ønsker nedsivningsanlæg, samt Se Hesselagervej 30. Kloakering for 
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ej 52 (5884)  Jensen  anmoder om fritagelse for anlæg, 
idet ejendom er ubeboet siden år 
2000.  

Da ejendommen er ubeboet sætter Vand og 
Affald pumpebrønden. Selve tilslutningen 
kan udskydes indtil ejendom bebos igen. 
Tilslutningsbidraget betales nu. 

ejendommen fast-
holdes.  
Pumpebrønd 
sættes. Fristen for 
tilslutning udsky-
des til ejendomme 
bebos. 
  

29 Hesselager-
vej 54 
(5884)  

Thomas 
Jessen  

Kloakering Ønsker nedsivningsanlæg, samt 
økonomiske forhold. 

Se Hesselagervej 30. 
Ejendomme ligger ud til Hesselagervej, dvs 
der er ikke ”unormale” udgifter til lange 
kloakstik 
 

Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
 

30 Hundstrup-
vej 75 
(5762)  

Hans Chr. 
Jeppesen 

Kloakering Ønsker ikke kloakering, da der 
ikke er udefra kommende krav 
hertil 

Hundstrupvej 61, 63,65,69 og 80 er 
foreslået kloakering. 
 
For at Vand og Affald opnår en fornuftig 
økonomi i kloakprojektet medtages 
Krarupvej 71, 73, 75,77,84,86 og 90 i 
kloakprojektet, selvom der ikke er krav i 
den kommende vandplan om indsats.  
 
For ejendommene Krarupvej 57, 66, 72,74, 
76,78 vil der komme krav til forbedret 
renseløsning med den kommende Vand-
plan. For disse vil der i et senere tillæg til 
Spildevandsplan blive foreslået egen rense-
løsning, idet det er vurderet, at kloakering 
ikke ligger inden for den økonomiske 
grænse på 100,000 kr. 
 

Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
 

31 Hundstrup-
vej 84 
(5762)  

Ole Sø-
rensen  

Kloakering  Ønsker ikke kloakering, da den 
nuværende udledning fungerer 
fint. 

Se punkt 30 for Hundstrupvej 75. Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
 

32 Knudsbølle-
vej 6 

Bjarne 
Hansen 

Kloakering Ejer ønsker FBR i form af 
nedsivning. 

Af hensyn til et samlet kloakeringsprojekt, 
hvor også Bjernemarksvej 75 (se nr. 18) 
indgår, samt at kloakering vurderes at være 
den bedste løsning for miljøet, bør 
kloakeringen fastholdes. 

Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
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33 Knudsbølle-

vej 9 
Erik Larsen Kloakering Ejer ønsker FBR i form af 

nedsivning. 
Se Knudsbøllevej 6 Kloakering for 

ejendommen 
fastholdes. 
 

34 Knudsbølle-
vej 13 

Ulrik Skov Kloakering Ejer ønsker FBR i form af 
nedsivning. 

Se Knudsbøllevej 6 Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
 

35 Knudsbølle-
vej 15 
(5700)  

Vivi 
Lauring og 
Finn 
Hammer 

Kloakering Ejer ønsker FBR i form af 
nedsivning. Får udgifter til en ca. 
170 m stikledning, pumpebrønd 
samt reetablering af gårdsplads 
og privatvej på op til 200.000 kr. 

Se Knudsbøllevej 6. 
 
Det er Vand og Affald, der står for udgiften 
til pumpebrønden.  
 
Ud fra luftfoto ses, at det en stor del af stik-
ledningen kan lægges ved siden af vej-
anlæg. Der kan evt. lægges en fælles 
stikledning sammen med nr. 17 op til den 
offentlige vej. Udgiften til anlægget kan 
derved reduceres en del og vil derved blive 
på niveau med mange ejendomme, der 
enten er kloakeret eller skal det. 
 

Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
 

36 Knudsbølle-
vej 17 

Søren 
Ploug 

Kloakering Ejer ønsker nedsivning. 
Er vandkvaliteten i Strammelse 
Bæk undersøgt? 
Udgiften til anlæg vil ligge på 
mere end 100.000 kr.  

Se Knudsbøllevej 6 samt Knudsbøllevej 15. 
Administrationen har besvaret de øvrige 
spørgsmål og klage i indsigelsen. 
 

Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
 

37 Knudsbølle-
vej 19 

Hans og 
Ann-Loui-
se Lassen 

Kloakering Ejer ønsker FBR i form af 
nedsivning. 

Se Knudsbøllevej 6 Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
 

38 Knudsbølle-
vej 29 

Martin 
Stougaard 

Kloakering Ejer ønsker FBR i form af 
nedsivning. 

Se Knudsbøllevej 6 Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
 

39 Krarupvej 37 Kloakm. 
Kurt Hen-
driksen på 
vegne af 

Kloakering Ejer ønsker egen FBR løsning. 
Henviser til at ved udledning af 
spildevandet i nærmiljøet sikres 
grundvandsmængden. 

Kloakprojektet på Krarupvej omfatter 19 
ejendomme. 14 af disse er der krav om 
indsats i Vandplanen, herunder nr. 37.   
I Svendborg er der ikke behov for særlig 

Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
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ejer. fokus på grundvandsmangel. 
40 Landevejen 

90 (5882)  
Holger 
Stenderup 

Kloakering Ejer ønsker FBR.  
Der er meget langt til ske med 
dertil udgifter til en lang 
stikledning. 

Der er ca. 115 m til den offentlige vej. Det 
ligger inden for det niveau, hvor andre 
kloakeres. 

Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
 

41 Sømosevej 
4,5 og 11 

Beboerne  
3 ejen-
domme 

Kloakering Ejerne af de tre ejendomme 
ønsker egen renseløsning i stedet.  
Ønsker ikke at anvende unødige 
midler på at forbedre rensningen. 
 
Det er ikke bæredygtigt at kloa-
kere i så tyndt et område. 

Sømosevej 4 ligger helt ud til offentlig vej, 
Sømosevej 7 har ca. 30 m til offentlig 
vej.Sømosevej 11 har ca. 90 m til offentlig 
vej.  
 
Udgifterne til stikledninger ligger derfor 
indenfor, hvad mange andre ejere har ved 
kloakering. 
 
Ved at kloakere de 7 ejendomme på Sømo-
sevej ligger udgiften for Vand og Affald 
indenfor den økonomiske grænse på 
100.000. kr. Ved kloakering opnås den 
bedste miljøeffekt. 
 

Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
 

42 Tanghavevej 
37 

Henning 
Sørensen 

Kloakering Ejer ønsker FBR i stedet pga. lang 
indkørsel på ca. 150 m. 

Indkørslen er på luftfoto knap 140 m, 
hvilket ligger indenfor, hvad mange andre 
ejere har ved kloakering. 
 

Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
 

43 Ørbækvej 
253 (5892)  

Martin 
Øster-
gaard  

Kloakering Ejer ønsker FBR - har 236 m til 
skel 

De 236 m er af det længste, ejere har til 
stikledninger. 
 
Da kloakering sikrer miljøet bedst indstilles, 
at kloakering fastholdes. 
 

Kloakering for 
ejendommen 
fastholdes. 
 

44 Bregningevej 
18 

Kaj 
Madsen 

Separering Ejer foreslår regnvandsledning 
lægges i Bregningevej . 
Ønsker en længere tidsfrist pga. 
stor udgift til opgravning af have 
og terrasse. 

Vand og Affald vil lægge evt. regn-
vandsledning til ejendommes skel. Stikkets 
placering afklares i forbindelse med 
projektering. 
 
 

Forslaget om 
separering 
udsættes, se 
indstilling om 
separering på side 
6-7. 

45 Bregningevej 
22 

Thorvald 
Emil 
Jakobsen 

Separering  Ejer ønsker ikke separering, pga 
høj alder, opgravning af 
haveanlæg, urimelige udgifter til 
ændring. 

Vand og Affald vil lægge evt. 
regnvandsledning til ejendommes skel. 
 

Do 



19 

 

 
46 Bregningevej 

34 (5700) 
Erik 
Dahlgaard  

Separering Princippet om separering, ønsker 
alternative løsninger, hvad med 
resten i kommunen, hvad med 
bymidten? 
Ønsker beslutningen udsat til en 
bedre og mere solidarisk måde. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering Do 

47 Buen 13 Erik 
Mathiesen 

Separering  Ejer supplerede 
bemærkninger/spørgsmål, er med 
i indsigelse fra Sct. Jørgens 
lodsejerlav. 
 
Kommenterer på servicemålet 
om, at der som hovedregel kun 
sker kloakering fra stueplan, at 
det ikke ændres med tilbage-
virkende kraft for ejendommens 
kælder. 
 

 
Se det fælles afsnit 2 om separering. 
  
Vedr. servicemålet om kloakering fra 
stueplan, sker der ikke ændringer i ved de 
nuværende husspildevandsforhold. 

Do 

48 Buen 15 
(5700)  

Dorthe og 
Anders 
Gerhardt-
Hansen  

Separering Princippet - økonomi- mangler 
alternative løsninger. 

Se det fælles afsnit om separering Do 

49 Buen 16 Camila 
Flensborg 
og Tor-
sten R. 
Madsen 

Separering  Princippet - ønsker alternative 
løsning som fx Orm, eller faskiner 
mangler vurdering i forhold til 
økonomi og miljø. 

Se det fælles afsnit om separering Do 

50 Diget 6 Ib Frank 
Nielsen 

Separering Ønsker alternative løsninger. Se det fælles afsnit om separering Do 

51 Egense 
Birkevej 7 

Bente M 
Larsen 

Separering  Forslag om placering af ny 
regnvandsledning øst for 
nuværende regnvandsledning. 
 

Forslaget vil indgå i et konkret projekt. Do 

52 Fåborgvej 34 
(5762)  

Per 
Sulsbrück 

Separering Princippet. Se det fælles afsnit om separering Do 

53 Herman 
Nielsens Vej 
8 (5700)  

Poul Flindt  Separering  Ejer har ikke fået oplyst ved køb, 
at separering var planlagt. Hvem 
betaler - kommunen? 

Ejendomme var i Spildevandsplan 1996-
2003 udlagt til separering. Der kan blive 
tale om et erstatningsforhold. 

Do 
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54 Herman 
Nielsens Vej 
Kvarteret  

23 ejen-
domme i 
Herman 
Nielsens 
Vej 
kvarteret 

Separering Princippet/økonomi/tid. 
Efterlyser en kommunegaranti for 
lån. 
Ved separering løber der mindre 
vand i ejers egne kloakker, 
hvilket kan medføre tilstopning og 
behov for rensning med tilhøren-
de ekstra udgifter. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
Kommunen må kun stille garanti overfor 
forsyningsselskabet, ikke overfor private 
borgere. 
Det kan ikke afvises, at der ved mindre 
vandmængder kan blive behov for højtryks-
spulinger af egne kloakker. 

Do 

55 Kogtvedvej 
44 

Erik 
Pedersen 

Separering  Foreslår faskineløsning på egen 
grund. Ejer anser, at det er bedst 
at regnvandet bliver på egen 
grund i stedet for at blive ledt ud i 
havet. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
Forslaget vil i givet fald blive behandlet 
konkret.  

Do 

56 Kogtvedvej 
63 (5700)  

Inge Friis 
og Ole 
Romer 
Jørgensen 

Separering Princippet - for dyrt på egen 
grund ønsker andre løsninger. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. Do 

57 Kogtvedvej 
67 (5700)  

Merete og 
Søren 
Østerbye  

Separering  princippet - resultat står ikke i 
forhold til udgifter og gener der 
påføres borgere. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. Do 

58 Kogtvedvej 
68 

Zeljko og 
Svetlana 
Lovreno-
vic 

Separering  Ejere er enige i separering, 
nervøs for at kloakrør på egen 
grund stopper til pga. for lille 
vandføring. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering 
Det kan ikke afvises, at der ved mindre 
vandmængder kan blive behov for højtryks-
spulinger af egne kloakker. 

Do 

59 Kogtvedvej 
86 (5700)  

Ole 
Ingemann 
Nielsen  

Separering Ejendom har nedsivning i dag, 
ejendom har stråtag. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
En ændring i spildevandsplanen er for 
denne ejendom uden reel betydning. 
 

Ejendom anføres i 
spildevandsplan til 
spildevandskloa-
keret. 

60 Kystvej 19 Fam.  
Grønne-
mose 
Jeppesen 

Separering  Princippet – økonomien. Se det fælles afsnit 2 om separering. Do 

61 Kystvej/Breg
ningevej 

Vindeby 
Grundejer
forening  

Separering Princippet - ønsker fælles 
økonomisk løsning, også truslen 
om de næste, der skal separeres. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. Do 
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62 Kystvænget 
17 

Poul 
Hansen 

Separering  Princippet -ønsker fælles 
økonomisk løsning.  
Er ikke tilsluttet den private fælle-
kloak, men i stedet til forsy-
ningsselskabets kloak. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
Det er korrekt, at ejendom ikke afleder til 
den private fælles kloak. Markering på 
kortlag ændres. 

 
Do 
Kortlag til Spilde-
vandsplanen for 
private fælles-
kloakker rettes til. 

63 Niels Han-
sens Vej 9 

Oluf 
Christen-
sen 

Separering Ejer påpeger fejl i kortlag - ønsker 
et område ved Kogtvedvej/Sct 
Jørgens kirke skal udgå. 
Økonomi. 
Foreslår, at separering bør kunne 
afvente et ejerskifte eller til der er 
 fundet en fornuftig økonomisk 
løsning for ejer. 
Ønsker høringsperioden forlænget 
til Vandplanens høringsperiode 
udløber. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
Hvis separering på egen grund først skal 
ske ved ejerskifte opnås fordelene ikke.  
Det er vanskeligt at administrere og følge 
op på, idet mange forventelig vil benytte 
sig af muligheden. Ved evt. tinglysning er 
der udgifter hertil samt administration. 

Forslaget om se-
parering udsættes, 
Se indstilling om 
separering på side 
6-7. 

64 Rantzausmin
devej 127-
129 

Per Norvig Separering  Ejer oplyser, området allerede er 
separeret 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
En ændring i spildevandsplanen er for 
denne ejendom uden reel betydning.   
 

Området angives i 
spildevandsplan 
som separeret. 

65 Rødeledsvej 
38 (5700)  

Vibeke 
Brünger  

Separering Princippet - ønsker alternativer 
Forventer problemer med 
tilstopning af kloakker. 

Se det fælles afsnit 2 om separering 
Det kan ikke afvises, at der ved mindre 
vandmængder kan blive behov for højtryks-
spulinger af egne kloakker. 
 

Do 

66 Rødeledsvej 
40 (5700)  

Sonja 
Schultz  

Separering  Princippet- ønsker alternativer Se det fælles afsnit 2 om separering. 
Det kan ikke afvises, at der ved mindre 
vandmængder kan blive behov for højtryks-
spulinger af egne kloakker. 
 

Do 

67 Rødeledsvej 
42 (5700)  

Ulla Bebe 
Krog  

Separering Princippet - mere tid Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

68 Rødeledsvej 
43 (5700)  

Bente 
Grønqvist 

Separering  Princippet - ønsker fælles 
økonomisk løsning 
Ønsker brug af ”Ormen”. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

69 Rødeledsvej 
44 (5762)  

Jeffrey 
Foster  

Separering Princippet - ønsker fælles 
økonomisk løsning. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 
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70 Rødeledsvej 
45 (5700 

Karin og 
Charsten 
Nielsen  

Separering  Princippet - mere tid, Regnvandet 
bør indvindes og genbruges til 
drikkevand. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 
Administrationen vurderer, at i Danmark er 
der ikke behov for at genanvende regnvand 
til drikkevand samt at det ville fordyre 
prisen på drikkevand betydeligt. 
 

Do 

71 Rødeledsvej 
47 

Ole Møller 
Andersen  

Separering Princippet - mere tid Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

72 Rødeledsvej 
48 (5700)  

Robin 
Eriksen og 
Mona 
Høegh  

Separering  Princippet - mere tid Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

73 Rødeledsvej 
49 (5700)  

Kim 
Strand-
gaard  

Separering Princippet – ønsker alternativer Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

74 Rødeledsvej 
51 

Anni og 
Hans 
Pedersen  

Separering  Princippet – frygter tilstopning af 
egne og forsyningsselskabets 
kloakker. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. Det 
kan ikke afvises, at der ved mindre vand-
mængder i egne kloakker kan blive behov 
for højtryksspulinger af egne kloakker. 
 

Do 

75 Rødeledsvej 
52 (5700)  

Erik 
Poulsen  

Separering Princippet - lille effekt i forhold til 
økonomi  - efterlyser alternativer. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

76 Rødeledsvej 
53 (5700)  

Van Tam 
Nguyen  

Separering  Princippet - ønsker fælles 
økonomisk løsning, for kort tid. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. Do 

77 Rødeledsvej 
55 (5700)  

Mogens 
Larsen  

Separering Princippet - ønsker fælles 
økonomisk løsning. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. Do 

78 Rødeledsvej 
56 (5700)  

Tina 
Henriksen 

Separering  Princippet – økonomi. Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

79 Rødeledsvej 
59 (5700)  

Hanne og 
Hans-Jørn 
Jensen  

Separering Princippet - mere tid. Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

80 Rødeledsvej 
61 (5700)  

Karin E. 
Nielsen  

Separering  Princippet - ønsker fælles 
økonomisk løsning. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

81 Rødeledsvej 
63 (5700)  

Karen og 
Erhard 
Hegaard 
Jensen  

Separering Princippet - økonomien, mere tid, 
frygter tilstoppede kloakker. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
Det kan ikke afvises, at der ved mindre 
vandmængder i egne kloakker kan blive 
behov for højtryksspulinger af egne 
kloakker. 

Do 
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82 Rødeledsvej 
65 (5700)  

Torben og 
Annette 
Rasmus-
sen  

Separering  Princippet - ønsker fælles 
økonomisk løsning. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

83 Rødeledsvej 
67 (5700)  

Grethe 
Holm 
Clausen  

Separering Princippet - ønsker fælles 
økonomisk løsning. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

84 Rødeledsvej 
69 (5700)  

Ib Nielsen 
og Karen 
M. Hjort  

Separering  Princippet - ønsker fælles 
økonomisk løsning. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

85 Slothsvej 9  Separering Ejer mener, flere ejendomme 
allerede er separeret. 

Se det fælles afsnit 2 om separering for 
Slothsvej, Svendborgvej m.fl. 
 

Do 

86 Solvænget 
(5700)  

20 ejen-
domme på 
Solvænget 

Separering Princippet. Det er usolidarisk at 
bymidten ikke er med.  
 
Efterlyser alternative løsninger og 
hvor mange skal i alt separatkloa-
keres? Skal alle med? 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

87 Solvænget 1 Jan 
Dahlgaard 

Separering  Princippet - har lige bygget helt 
om og anlagt have, fliser - 
hvorfor ikke fået besked på det 
tidspunkt? 
Har forespurgt om separering var 
På vej hos Byg - fik nej! 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

88 Solvænget 2 Anne-
Marie og 
Anders 
Barkling 

Separering  Princippet, specielle forhold på 
ejendom omafledning. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 
Rantzausmindevej 49, Solvænget 2,10,12 
og 18 separeres på et senere tidspunkt. 
Vil indgå i den samlede vurdering om 
separering. 
 

Do 

89 Solvænget 3 
(5700)  

Ulla Gabs 
og Lars 
Lykke 
Hansen  

Separering Ønsker dispensation for tagvand 
fra buildt-up tag ned gennem 
ejendom. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 
En hel eller delvis dispensationsbehandling 
vil ske i forbindelse med et konkret projekt. 

Do 
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90 Solvænget 
10 

Merete 
Lundmark 
og Erik 
H.A. 
Jakobsen 

Separering Princippet - ønsker alternative 
løsning som fx Orm, ønsker 
udskudt til ejerskifte. 
 
Har specielle forhold på ejendom-
men mht. fald og evt. placering af 
ny regnvandsledning. 
 
Ønsker krav om separering udsat 
til et ejerskifte eller egen større 
kloakrenovering.  
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 
Vand og Affald foreslår, at Rantzaus-
mindevej 49, Solvænget 2,10, 12 og18 
separeres på et senere tidspunkt. Vil indgå i 
den samlede vurdering om separering. 
 
Ved udsættelse til ejerskifte opnås ikke den 
ønskede effekt i et område.  
 

Do 

91 Solvænget 
20 (5700)  

Anni og 
Henning 
Stampe  

Separering Princippet - for lille effekt - ønsker 
alternative løsninger belyst, 
hvorfor kun 12 af 22 ejendomme?  
 
Kloakledning er renoveret i 2001. 
Privat fællesvej ønsker ikke ny 
opgravning, ødelægger vejbe-
lægning. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

92 Solvænget 
28 

Lilly 
Jeppesen 

Separering  Princippet -  ønsker alternativer 
Kloak er renoveret for nylig. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

93 Strandhuse 
59 
ejendomme 
på Sundbak-
ken, Buen, 
Diget, 
Strandbak-
ken, Strand-
huse og 
Kogtvedvej. 
 

Lodsejerla
vet for 
matr. nr. 
13a, Sct. 
Jørgens. 

Separering Princippet- flere økonomiske 
konsekvenser for borgerne 
efterlyses for separering, ønsker 
alternative løsninger. 
 
Ønsker også belyst økonomisk 
konsekvens for borgere for kloa-
kering i stueplan og for 
vandafledningsafgiften. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. Do 

94 Strandhuse 
71 (5700) 

Margrethe 
Albjerg  

Separering Princippet - efterlyser 
alternativer. 
 
 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 
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95 Strandhuse 
80 (5700)  

Karen og 
Carl Erik 
Bentzen  

Separering  Princippet - økonomi- mangler 
alternative løsninger. 
Er ikke miljøvenlig nok. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

96 Strandhuse 
89 (5700)  

Hans 
Christian 
Egebjerg 
og Antine 
Egebjerg  

Separering Princippet. 
Frygter problemer med tilstopning 
af egne kloakker. 
Ønsker mest miljø for pengene 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 
Det kan ikke afvises, at der ved mindre 
vandmængder i egne kloakker kan blive 
behov for højtryksspulinger af egne 
kloakker. 
 

Do 

97 Strandvæn-
get 

Strand-
vængets 
lodsejer-
lav - 15 
ejere. 

Separering  Princippet-  ønsker det alternative 
fælles system med en Orm. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

98 Strandvæn-
get 8 

Gurli og 
Ole 
Nielsen 

Separering Princippet - ønsker alternativer – 
økonomi. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

99 Strandvæn-
get 11 
(5700)  

Else og 
Per 
Jensen  

Separering Princippet - ønsker andre 
alternativer undersøgt. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

100 Strandvæn-
get 13 
(5700)  

Niels An-
dersen og 
Eva Clem-
mensen 

Separering  Princippet - økonomi- mangler 
alternative løsninger. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

101 Strandvæn-
get 13 
(5700)  

Eva 
Clemmen-
sen  

Separering 2 grunde er ubebyggede, forbliver 
som rekreativt område,  
skal derfor ikke udlægges som 
separatkloakeret. 
 

Ved beslutning om separering medtages 
området. Når de ikke bebygges sker der 
ikke yderligere. 

Do 

102 Strandvæn-
get 15 og 
Niels Han-
sens Vej 16 
(5700)  

Pia og Pe-
ter Rosen-
bæk  

Separering Princippet - økonomi- mangler 
alternative løsninger. 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

103 Strandvæn-
get 19 
(5700)  

Bo Bene-
dictsen-
Nislev 

Separering Princippet- for dyr løsning, lille 
effekt, ønsker at bevare fælles-
skabsløsningen. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 
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104 Sundbakken 
4 

Preben E. 
Frederik-
sen 

Separering Princippet- ønsker alternativer + 
har bemærkninger til tilbage-
betaling. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

105 Sundbakken 
14 (5700) 

Lisbet 
Dahl og 
Niels Vibe 
Michelsen 
 

Separering  Princippet. Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

106 Sundbakken 
15 (5700) 

Per Ny-
kjær 
Jensen  

Separering Princippet - mere tid. Se det fælles afsnit 2 om separering. Do 

107 Sundbakken 
17 (5700)  

Birthe og 
Bent 
Ottesen  

Separering Princippet - mere tid, mere lang-
sigtet plan hvor alle områder med 
separering er medtaget. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. 
 

Do 

108 Svendborg-
vej 18  

Mette og 
Alfred 
Svendsen  

Separering Princippet – økonomien. Se det fælles afsnit 2 om separering for 
Slothsvej, Svendborgvej m.fl. 
 

Do 

109 Svendborg-
vej 28, 5762 

Iben 
Brøndum 
og Ole 
Folke Pe-
dersen 
 

Separering  Princippet - ønsker fælles løsning- 
evt. ledning placeres i Svendborg-
vej, da placering i baghave vil 
gøre det meget dyrt. 

Se det fælles afsnit 2 om separering for 
Slothsvej, Svendborgvej m.fl. 
 

Do 

110 Svendborg-
vej 56, 
60,62,64,58 

5 ejere Separering Princippet - ønsker en langtids-
planlægning for hele kommunen- 
genbrug af vand- risici for ny 
forurening af Syltemae Å. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering for 
Slothsvej, Svendborgvej m.fl. 
 

Do 

111 Svendborg-
vej 66 

ejer Separering Princippet - ønsker i stedet at de 
får lov til nedsivning via faskiner. 

Se det fælles afsnit 2 om separering for 
Slothsvej, Svendborgvej m.fl. 
 

Do 

112 Sætting 
Strandvej 11 
(5700)  

Ditlev 
Ramvad  

Separering Stor ombygning i 2008, hvorfor 
ikke info om plan for separering 
på det tidspunkt? 
Ønsker frafald af separering. 
 

Se det fælles afsnit 2 om separering. Do 
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113 Tankefuldvej 
(5700)  

13 ejen-
domme på 
Tanke-
fuldvej  

Separering  Privat fælleskloakering – ønsker 
alternativ løsning. 

Se det fælles afsnit 2 om separering om 
forslag til at Vand og Affald i tæt samarbej-
de indgår i et forsøg med LAR-løsninger. 

Do 

114 Tankefuldvej 
36 (5700)  

Frits 
Weber 
Petersen  

Separering Al overfladevand ledes i dag til 
vandløb. 

Se det fælles afsnit 2 om separering om 
forslag til at Vand og Affald i tæt samar-
bejde indgår i et forsøg med LAR-løsninger. 
Ejendommen behøver ikke indgå i forsøget, 
da overfladevand er løst på anden vis. 
 

Do 

115 Tankefuldvej 
43 (5700)  

Jørgen E. 
Jørgensen  

Separering Ejer er utilfreds med proces og 
hidtidig dialog, ønsker mere 
materiale og ny høringsrunde. 

Se det fælles afsnit 2 om separering om 
forslag til at Vand og Affald i tæt samar-
bejde indgår i et forsøg med LAR-løsninger. 
 

Do 

116 Trappebæks-
vej 46 
(5700) 

Herdis 
Nikkelborg 
Hansen og 
Karsten 
Hansen  

Separering  Princippet -  mere tid - ønsker 
selv at lave nedsivning. 

Se det fælles afsnit 2 om separering for 
Rødeledsvej. 

Do 

117 Trappebæks-
vej 48 
(5700)  

Christa 
Andersen  

Separering Princippet – økonomien. Se det fælles afsnit 2 om separering for 
Rødeledsvej. 

Do 

 
 
Birgitte Varming 
miljøtekniker 


