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Ansøgning
Sweco har på vegne af Lolland Spildevand A/S den 23. september 2019, søgt om tilladelse til at aflede regnvand fra befæstede arealer på del af Søndre Boulevard og Refshalevej
samt Søbakken, Maribo til Kommunevandløb 48. Regnvandet afledes gennem et åbent
sandfangsbassin med olieudskillerfunktion. Herfra ledes regnvandet til Kommunevandløb
48.
Tilladelsen omfatter et totalt areal på 7,7 ha, svarende til et reduceret (befæstet) areal på
1,73 ha.
Udledningen fra udløbsnummer O4_mar omlægges fra overløb til et regnvandsudløb.

Afgørelse
Lolland Kommune har behandlet ansøgningen og meddeler hermed tilladelse til udledning
af regnvand fra befæstede arealer i kloakopland 640_4, 640_5, 640_8 og del af 640_21
(Maribo Ø) til Kommunevandløb 48.
Miljøministeren, ved Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at vilkårene i denne tilladelse overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, er det Miljøstyrelsen, der træffer afgørelse efter mil jøbeskyttelsesloven.
Vilkårene i denne tilladelse skal være opfyldt senest den dag, udledningen tages i brug.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug senest, 3 år efter den er meddelt.
Udledningstilladelsen gives efter miljøbeskyttelsesloven 1, § 28, stk. 1, samt spildevandsbekendtgørelsen 2 kapitel 9 på følgende vilkår:

Vilkår
Generelt
1. Tilladelsen omfatter kloakoplandene, som fremgår af bilag 1 og 2.
2. Anlægget skal indrettes og placeres som vist på bilag 3.
3. Der skal være et mindst 5 meters bredt arbejdsbælte mellem sandfangsbassinet og
den øverste vandløbskant af Kommunevandløb 48.
4. Alt overfladevand, der ledes til Kommunevandløb 48, skal passere et anlæg, der kan
tilbageholde bundfældelige stoffer samt olie, f.eks. et sandfang med olieudskillerfunktion.
5. Udledningen må ikke give anledning til slamaflejringer, misfarvning, flydestoffer, olie
og lignende, herunder påvirkning af sediment i Kommunevandløb 48 eller nedstrøms
recipienter.

1
2

Lov om Miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019.
Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019, om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
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6. Udledningen må ikke medføre fysiske skader på kommunevandløbet eller oversvømmelse af naboarealer.
7. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at Lolland Spildevand A/S bekoster gennemførelse
af afhjælpende foranstaltninger, hvis udledningen medfører uacceptable forhold i recipienten.
Indretning
8. Sandfang med olieudskillerfunktion skal være dimensioneret for tilbageholdelse af
bundfældeligt stof og dykket afløb for tilbageholdelse af olie. Sandfanget skal desig nes ud fra et vådt volumen på mindst 20 m3 pr. reduceret hektar opland.
9. Sandfangets skråninger skal udføres med anlæg på mindst 1:4 under vandspejlet og
1:5 over vandspejlet.
10. Udløbet til Kommunevandløb 48 skal udformes som angivet i bilag 4.
11. Der skal være uhindret adgang til anlægget, af hensyn til pasning, vedligeholdelse, tilsyn og evt. prøvetagning.
Drift
12. Sandfangsbassinet skal til enhver tid, ved oprensning og anden vedligeholdelse, fun gere forsvarligt – dvs. således, at den nødvendige rensning af regnvandet sikres. Ophobet sediment skal oprenses, senest når udgør 50 % af bassinets vådvolumen. Der
må ikke dannes slambanker eller strømrender, som hindrer korrekt funktion af forbassinet. Endelig må vegetationen højst dække 70 % af forbassinets vandspejl, målt når
det våde bassin er fyldt.
13. Oprensning må kun foretages i perioden den 1. september til 1. februar. I forbindelse
med oprensningen skal det sikres, at der ikke udledes sediment, vegetation og andet
materiale. Inden der foretages oprensning af sediment og/eller fjernelse af vegetation,
skal Teknik- og Miljømyndigheden kontaktes med henblik på evt. fastsættelse af vil kår i forbindelse med arbejdets udførelse samt bortskaffelse af sediment.
Egenkontrol/driftsjournal
15. Der skal mindst én gang om året føres tilsyn med:
a. ophobningen af sediment i sandfangsbassinet
b. dannes slambanker eller strømrender
c. vegetationens udbredelse i bassinet
d. de tilknyttede afløbstekniske installationer.
Resultatet af tilsynet skal noteres i en driftsjournal – notatet skal som minimum indeholde oplysning om tilsynstidspunkt, hvem der har foretaget tilsynet, et skøn over ophobningen af sediment, dannes slambanker eller strømrender og vegetationens udbredelse, bygværker og afløbstekniske installationer. Driftsjournalen skal omhandle de
seneste 5 år og enten forevises eller sendes til tilsynsmyndigheden i kopi på forlan gende.
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Uheld
16. I tilfælde af uheld med risiko for udslip af forurenende stoffer fra bassinet skal tilsynsmyndigheden eller Miljøvagten straks kontaktes.
17. I tilfælde af udslip af forurenende stoffer fra bassinet er det anlæggets ejers ansvar,
at der straks lukkes for afløbet.
18. Ejers skal hurtigst muligt, dog senest efter 14 dage, sende en uheldsrapport til tilsynsmyndigheden. Rapporten skal beskrive uheldet, uheldets omfang, indsatsen mod skader på miljøet – samt beskrive fremtidige forebyggende foranstaltninger for begrænsning af risiko for nye uheld.

Baggrund for tilladelsen
Dette materiale ligger til grund for kommunens behandling af sagen:
1. Ansøgningsmateriale udarbejdet af Sweco, indsendt 23. september 2019
2. Lolland Kommune spildevandsplan 2017-2027
3. MiljøGIS for Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland

Øvrige forhold
Affald
Materiale tilbageholdt i sandfangsbassinet skal bortskaffes i henhold til Lolland Kommunes
affaldsregulativ.
Uheld og driftsforstyrrelser
Lolland Kommune gør opmærksom på Miljøbeskyttelseslovens § 71, hvorefter den, der er
ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal
underrette tilsynsmyndigheden, såfremt en driftsforstyrrelse eller et uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.
Underretningen bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til, at søge følgerne
af driftsforstyrrelsen eller uheldet, ligesom det ikke fritager for pligten til at genoprette den
hidtidige tilstand.
Ændringer og udvidelser
Ejeren er ansvarlig for, at indretning og drift ikke afviger væsentligt fra det, der er beskrevet i denne tilladelse. Ved ønsker om fremtidige udvidelser eller ændringer skal Lolland
Kommune kontaktes.
Miljømyndigheden vil afgøre hvorvidt ønskede udvidelser eller ændringer er i overensstemmelse med tilladelsen, eller om der skal meddeles en ny tilladelse.
Revision af udledningstilladelsen
Lolland Kommune kan tage tilladelsen op til revision, når dette er begrundet. Gyldige begrundelser kan være udledningstilladelser, der af kommunen vurderes at være utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller utidssvarende – eller hvis indretningen og/eller driften ændres i forhold til det ansøgte.
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Andre tilladelser
o

Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt (VVM-screening)
(meddelt d. 12. november 2020)

Spildevandstekniske oplysninger
Regnvandsudledning
Tidspunkt for etablering
Udløbsnummer, kommune
Opland til renseanlæg

Kloakopland nr. og navn

Hovedopland
Udløbets placering3

Recipient
Vandområde
Totalt areal
Befæstelsesgrad
Reduceret areal
Rensning inden udløb
Sandfangsbassin, volumen
Oplyst størrelse, sandfang, vådt volumen
Klima- og sikkerhedsfaktor
Regnintensitet
Afløbsvandføring
Årsnedbør
Vandmængde

Miljømål for recipienter

3

2020/21
O4_mar
Hunseby Strand Renseanlæg
Opland 3:
Del af 640_4 – Maribo Ø (undtaget Refshalevej 81, 83 og
85)
Opland 4:
640_5 – Maribo Ø
640_8 – Maribo Ø
Del af 640_21 – Maribo Ø (kun Søndre Boulevard 86 og
88)
Maribo
661773; 6071904

Kommunevandløb 48  Maribo Søndersø  Nørresø
 Hunse Å (Kommunevandløb 28L)  Smålandsfarvandet

2.5 Smålandsfarvandet
4,07 (opland 3) + 3,7 ha (opland 4) = 7,77 ha
Opland 3: 0,17
Opland 4 : 0,28
(0,17 x 4,07 ha) + (0,28 x 3,7 ha ) = 1,73 ha
Vejbrønde, åbent sandfangsbassin med olieudskillerfunktion
Min 34,6 m 3 (ved reduceret areal = 1,73)
39 m 3 vådt volumen
100 m 2 vådt areal
1,3
110 l/s/ha x 1,3 = 143 l/s/ha
Højest 99 l/s (opland 3), inkl. klima- og sikkerhedsfaktor
Højest 148 l/s (opland 4), inkl. klima- og sikkerhedsfaktor
630 mm
Max 10.899 m 3/år ved 630 mm pr. år samt 1,73 ha red.
areal
Kommunevandløb 48 er ikke målsat i Statens Vandområdeplan 2015-21 for Sjælland.
Både Søndersø, Nørresø, Kommunevandløb 28L og Smålandsfarvandet er målsat således: ”Der må ikke ske forringelse af aktuel tilstand, herunder for de enkelte kvalitetselementer. God økologisk tilstand senest 22. december
2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015”.

Ved udledning til Kommunevandløb 48
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Placeringen og indretningen af sandfangsbassinet samt afløb til Kommunevandløb 48 kan
ses på bilag 3.

Redegørelse og Vurdering
I henhold til kommunens Spildevandsplan gennemfører Lolland Spildevand A/S en separatkloakering i en del af Søndre Boulevard i Maribo, som vist på bilag 1. Separatkloakeringen gennemføres i lighed med andre kloakoplande omkring Refshale Mose for at opfylde
krav i Statens Vandområdeplan 2015-21 for Sjælland om reducering af overløb fra fælleskloak til Refshale Mose.
Det nuværende overløb (udløbsnummer O4_mar) erstattes af et separat regnvandsudløb,
hvor der etableres rensning inden udløb til Kommunevandløb 48.
Regnvandet ledes til Kommunevandløb 48 gennem regnvandsledning, sandfangsbassin
med olieudskillerfunktion. Tilladelsen omfatter et totalt areal på 7,77 ha, indeholdende et
befæstet areal på 1,73 ha. Det reducerede areal er fastlagt til 1,73 ha i det der anvendes
en afløbskoefficient på 1.
For at beskytte Maribo Søndersø, som er en beskyttet sø i henhold til Naturbeskyttelsesloven, mod forurening af sand/slam og olie etableres der et sandfang med olieudskiller funktion. Sandfanget indrettes som et åbent sandfangsbassin med anlæg 1:4 under vandspejlet og 1:5 over vandspejlet. Overfladearealet bliver ca. 300 m2 hvoraf de ca. 100 m2
bliver med permanent vandspejl.
Der etableres et 5 meter arbejdsbælte rundt om bassinet.
Tilløbet til bassinet sker via eksisterende ledning fra Søndre Boulevard og frem til ny grøft
(med skråninger med anlæg 1:5) frem til tilløb i sandfangsbassinet. Udløbet fra bassinet
sker via bygværk med dykket udløb for tilbageholdelse af bl.a. olie og løber herfra i en
ø350 mm ledning til Kommunevandløb 48, se tegning i bilag 3.
Udløb fra sandfangsbassinet sker via bygværk med dykket udløb for tilbageholdelse af olie.
Placering af sandfang med olieudskillerfunktion m.v. til udløb i Kommunevandløb 48 er vist
på bilag 3.
Det er Teknik- og Miljømyndighedens vurdering, at fjernelse af overløb af spildevand til
søen via vandløbet vil gavne vandkvaliteten i Maribo Søndersø.
Sandfangsbassinet indrettes med et permanent vandspejl og dykket afløb. Denne løsning
med tilbageholdelse af slam, olie m.v. medvirker til, at det afledte regnvand ikke forringer
vandkvaliteten af Kommunevandløb 48 og dermed Maribo Søndersø.
Planlægning for området
Området er en del af lokalplan (byplanvedtægt) 363-BP1, Lolland, Revshaleområdet i Maribo, der udlægger området til grønt område. Kommuneplanramme "363-1.D.12 – Rekreativt område ved Refshale Mose i Maribo" fastlægger områdets anvendelse til "Rekreativt
område - rekreative grønne anlæg, nyttehaver mv.", det vurderes, at etableringen af sandfangsbassinet er i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelsen og ikke vil ændre det
rekreative områdes karakter, men vil bidrage til opfattelsen af området som rekreativt
område.
Sandfangsbassinet ligger inden for skovbyggelinjen, hvor der ikke må placeres bebyggel se, campingvogne og lignende. Søer og sandfangsbassiner graves ned i jorden og tager
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dermed ikke indsigt til eller fra skoven og det vurderes derfor, at sandfangsbassinet kan
etableres uden dispensation for skovbyggelinjen.
Sandfangsbassinet placeres uden for de områder af Refshale Mose, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens-§3 beskyttede naturtyper.
Der er ikke kortlagt jordforurening, og området er uden for områdeklassificering.

Begrundelse for de stillede vilkår
Generelt
I følge bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 4 er almindeligt belastede separate regnvandsudledninger ikke omfattet af bekendtgørelsens krav. Dette begrundes især med, at udledninger af tag- og overfladevand fra befæstede arealer sker med varierende mængder og
afløbstid. Kvalitetskrav fastsættes for at give en beskyttelse af vandområder over for en
langtidsvirkning fra udledninger. Det vil sige, at vurderingen af, om kvalitetskravet kan
opfyldes, skal ske for længere tidsperioder, end det normalt er aktuelt for regnhændelser.
Ved længere regnhændelser vil koncentrationerne i øvrigt være forholdsvist lave og fortyndingen høj.
Jf. vandløbsregulativet for Kommunevandløb 48 må bygninger, bygværker, faste hegn,
beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art ikke uden kommunens til ladelse anbringes øverste vandløbskant nærmere end 6 m af hensyn til transport af maskiner og arbejdet med vandløbsvedligeholdelsen. Det er vurderet af Lolland Kommune,
at sandfangsbassinet kan placeres langs Kommunevandløb 48, hvis der er et arbejdsbæl te på minimum 5 meter.
Indretning
I forbindelse med uheld, hvor der spildes olie eller kemikalier på belægninger, som afleder til regnvandssystemet, er der etableret dykket udløb, som opfanger flydende stoffer.
Da oplandet til udledningen udgøres af et villakvarter med fjernvarme, vurderes det ikke
nødvendigt med et krav om afspærringsspjæld, da risikoen for et uheld med udledning af
større mængder olie eller lignende til bassinet ikke er stor.
Det fremgår af ”Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner” (Aalborg Uni versitet, 2012)5, at et forbassin med vådvolumen på mellem 20 og 50 m 3/red. ha er et
fornuftigt valg med hensyn til bassinets renseeffekt. Teknik- og Miljømyndigheden har i
den anledning vurderet, at bassinet er dimensioneret i overensstemmelse hermed, idet
vådvolumenet er udlagt med ca. 22,5 m 3/red. ha.
Det er Teknik- og Miljømyndighedens vurdering, at sandfangsbassinet skal etableres med
så flade brinker som muligt, af hensyn til det naturlige dyreliv, som formodes at indfinde
sig i søen og eventuelle børn der leger på området.
Den opgravede jord kan fordeles på det omgivende terræn i maksimalt 30 cm tykkelse,
men ikke i de nærliggende § 3 områder.

Bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017.
J. Vollertsen, T. H. Jacobsen og A. H. Nielsen: Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet 2012
4
5
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Sandfangsbassinet vil komme til at fremstå som et vandhulslignede bassin, omgivet af flade græsdækkede skråninger.
Drift
Sandfangsbassinet skal betragtes som et teknisk anlæg, der vil blive belastet med bundfældelige stoffer, suspenderede stoffer, næringssalte, olie m.v. Det er vigtigt løbende at
sørge for fornøden pleje af sandfangsbassinet. Dette medvirker til at sikre en rensning af
regnvandet samt at undgå, at sandfangsbassinet udvikler sig til en naturtype, der begrænser anlæggets oprindelige funktion.
For at sikre at bassinets egenskaber som bundfældningsbassin opretholdes, er der stillet
vilkår om, at ophobet sediment skal fjernes i nødvendigt omfang, og senest når det udgør
50 % vådvolumenet. Sedimentbanker og/eller vegetation må ikke give anledning til, at der
opstår strømrender gennem bassinet: Det vil reducere effektiviteten af bassinets bundfældningsegenskaber.
Vejvand afledes i øvrigt gennem vejbrønde med dykket afløb og sump. Vejbrøndene skal
tømmes efter behov. Tømmes de mindst én gang om året, vil dette mindske behovet for
oprensning af bassinet. Det er Park og Vej, Lolland Kommune, der står for tømning af vejbrøndene.
Vegetationen er med til at give en roligere strømning gennem bassinet og dermed øge
bundfældningen af suspenderet stof. Endvidere optages og adsorberes tungmetaller i og
på planter. De forurenende stoffer overføres dermed til sedimentet og akkumuleres ved
planternes henfald. Derfor kan sedimentet være forurenet med tungmetaller, PAH-forbindelser m.v. og der er derfor stillet vilkår om, at Teknik- og Miljømyndigheden skal kontaktes, inden oprensning af sediment eller fjernelse af vegetation påbegyndes.
Egenkontrol/driftsjournal
Driftsjournalen skal bruges som dokumentation for at anlægget passes og drives efter vil kårene i denne tilladelse.
Recipientens tilstand og miljømål
Regnvandet afledes til Kommunevandløb 48 ved gravitation. Vandet ledes herfra til Smålandsfarvandet via Maribo Søndersø, Nørresø og Kommunevandløb 28L, Hunse Å, se Figur
1.

10/23

28L

48

Figur 1: Afledning fra kloakoplande via vandløb og søer til
Smålandsfarvandet

I Statens Vandområdeplan 2015-21 for Vandområdedistrikt Sjælland er Kommunevandløb
48 ikke vurderet.
Både Maribo Søndersø, Nørresø, Kommunevandløb 28L og Smålandsfarvandet er alle målsatte i Statens Vandområdeplan 2015-21 for Vandområdedistrikt Sjælland:
Recipient
Maribo Søndersø og Nørresø
Kommunevandløb 28L

Smålandsfarvandet

Miljømål
God kemisk tilstand senest
22. december 2015
God økologisk tilstand senest 22. december 2021
God kemisk tilstand senest
22. december 2015
God økologisk tilstand senest 22. december 2021
God kemisk tilstand senest
22. december 2015
God økologisk tilstand senest 22. december 2021

Tilstand
Ukendt kemiske tilstand
Moderat økologisk tilstand
Ukendt kemiske tilstand
Dårlig økologisk tilstand
Ukendt kemisk tilstand
Moderat økologiske tilstand
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Det vurderes, at vilkårene i denne tilladelse medfører, at udledningen ikke hindrer opfyl delsen af miljømålene god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.
Natura 2000 områder, beskyttede naturtyper
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel sesområder samt beskyttelse af visse arter 6 skal der i afgørelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 ske en konsekvensvurdering af udledningen.
Internationale naturbeskyttelsesområder er en samlebetegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder. Hvert internationalt naturbeskyttelsesområde
består af et eller flere af disse særligt udpegede områder. Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Generelt benyttes betegnelsen
”Natura 2000-områder”.
Udledning af spildevand kan påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er
udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via søer og vandløb. Det gælder
også for næringssalte, der udledes til f.eks. kystnære farvande.
Udledningen til Kommunevandløb 48 etableres inden for et opland til det meget sårbare
Natura 2000-område: nr. 177 Maribosøerne, se Figur 2.

6

Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018
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Figur 2: Natura 2000-områderne og de tilhørende oplande

Natura 2000-omårdet 177 har desuden sammenfald med et område omfattet af Ramsarkonventionen (nr. 24), der er en international konvention til beskyttelse af vådområder,
EU-fuglebeskyttelsesområde (nr. 87) samt EU-habitatområde nr. 156.
Lolland Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig negativ effekt
på de arter og habitatnaturtyper, som er opført på udpegningsgrundlaget for Natura 2000
område nr. 177 Maribosøerne. Ligeledes har vi vurderet, at det ansøgte ikke vil have en
væsentlig negativ påvirkning af arter opført på Habitatdirektivets bilag IV.
I vurderingen er det lagt til grund, at det ansøgte ikke ligger inden for, eller i umiddelbar
geneafstand af de arter og habitatnaturtyper, som er på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Det er derfor vurderet, at det ansøgte ikke vil have en væsentl ig negativ
påvirkning.
Mht. arter opført på habitatdirektivets bilag IV er det vurderet, at bassinet kan være med
til at understøtte flere af især paddearterne såsom stor vandsalamander, spidssnudet frø
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og springfrø, som alle lever i området. Samlet er det vurderet, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af områdets samlede økologiske funktionalitet.

Badevand

Umiddelbart syd for udløbet af Kommunevandløb 48 i Maribo Søndersø ligger
Maribo Søbadeanstalt, som vist på Figur
3.
Badestationen vurderes ikke at blive påvirket af udledningen af vandet fra Kommunevandløb 48.

Figur 3: Badeanstaltens beliggenhed i forhold til udløbet af Kommunevandløb 48

Badevandet ved Maribo Søbadeanstalt er for 2020 klassificeret som ”udmærket”. Klassifi kationen er beregnet på basis af kontrolprøver udtaget jævnligt i perioden 2017-20.
VVM
Etableringen af regnvandsbassiner er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10g
Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand.
Der er foretaget en VVM screening af projektet, og der er truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. afgørelse af 12. november 2020.
BAT – bedste anvendelige teknologi
Denne tilladelse bygger på, at det afledte vand fra området ikke må forringe vandkvaliteten i Søndersø og Nørresø samt Kommunevandløb 28L og dermed Smålandshavet.
Sandfangsbassinet indrettes med et permanent vandspejl og dykket udløb. Denne løsning
med tilbageholdelse af slam m.v. medvirker til, at det afledte vand ikke forringer vandkvaliteten i Kommunevandløb 48 og nedstrøms recipienter.
Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 3 skal der anvendes den bedste tilgængelige teknik (BAT),
herunder de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger. Teknik- og Miljømyndigheden vurderer på den baggrund, at BAT i forbindelse med udledning af overfladevand
fra befæstede arealer et boligområde er etablering af et sandfangsbassinet med permanent vandspejl og olieudskillerfunktion. Der er derfor stillet krav om, at sandfangsbassinet
skal forsynes med dykket udløb, således at olie og flydestoffer tilbageholdes i bassinet.
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Desuden er det vurderet, at bassinet er dimensioneret i overensstemmelse med gælden de praksis7, idet vådvolumenet er udlagt efter ca. 22,5 m3/red. ha.

Partshøring
Et udkast til denne tilladelsen blev den 15. oktober 2020 sendt i partshøring hos Sweco og
Lolland Spildevand A/S samt hos tilsynsmyndigheden, som er Miljøstyrelsen. Derudover er
ejerne af følgende ejendomme i området blevet hørt:




Søndre Boulevard 81, 4930 Maribo
Søndre Boulevard 83, 4930 Maribo
Søndre Boulevard 85, 4930 Maribo

I forbindelse med partshøringen er der modtaget bemærkninger fra Sweco, rådgiver for
Lolland Spildevand A/S:


Sweco er uforstående over for kravet om afspærringsventil (vilkår 11), da der ikke
tidligere har været lignende krav fx på bassinet lige nord for ved Refshale Mose.
Endvidere er nærværende bassin tilknyttet et opland, hvor størstedelen af overfladevandet afledes til rabatter og den øvrige del til vejbrønde med vandlås, hvorfor
evt. oliespild kun i meget begrænset omfang vil nå til bassinet. Bassinet vil blive
indrettet med dykket udløb (som krævet), således at op til ca. 20 m³ vil blive til bageholdt før olie udledes til recipient – det vurderes derfor at det krævede afspærringsspjæld er overflødigt. I dette tilfælde vurderer Lolland Kommune, at et krav
om afspærringsspjæld kan fraviges, da oplandet til udledningen er et villakvarter
med fjernvarme, og risikoen for et uheld med udledning af større mængder olie
eller lignende til bassinet ikke er stor. Vilkåret er derfor fjernet, og teksten rettet
tilsvarende.



Sweco bemærker, at det ikke kun er en mindre del af det opgravede jord (jf. side
9 nederst) men hele mængden af jorden, som ønskes fordelt på det omgivende terræn i max. 30 cm tykkelse. Dette er korrekt, og afsnittet er rettet tilsvarende.

Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 13. november 2020.
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er modtageren af afgørelsen og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i afgørelsen.
Følgende kan også klage: Sundhedsstyrelsen og landsdækkende organisationer og foreninger, der har beskyttelse af miljø som hovedformål.
Klagen skal være modtaget senest den 11. december 2020.
Du klager via klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. Du logger på klageportalen
med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lolland Kommune via klageportalen.

7

J. Vollertsen, T. H. Jacobsen og A. H. Nielsen: Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet 2012
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Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Lolland Kommune. Hvis kommunen
fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet. Du får besked om vi deresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fri taget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.
Lolland Kommune giver besked til den, der har fået afgørelsen om, at den er blevet påklaget.
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over denne afgørelse ikke opsættende
virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Søgsmålsfrist
Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er meddelt.

Henvendelse om denne afgørelse
Er der spørgsmål til afgørelsen, er I velkomne til at kontakte undertegnede pr. telefon,
5467 6442 eller pr. e-mail: tanh@lolland.dk.

Med venlig hilsen

Tanja Hansen
Miljøsagsbehandler
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Kopi af tilladelsen er sendt til:
Styrelsen for Patientsikkerhed

stps@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

dnlolland-sager@dn.dk

Friluftsrådet,
Scandiagade 13, 2450 København SV

storstroem@friluftsraadet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund,
Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten.

post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening,
Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia.

mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen,
Vormstrupvej 2, 7540 Haderup

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Vesterbrogade 140, 1620 København V.

natur@dof.dk

Sweco

larsmolbach.olsen@sweco.dk

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

mst@mst.dk

Ejerne af ejendommene

Søndre Boulevard 81, 4930 Maribo
Søndre Boulevard 83, 4930 Maribo
Søndre Boulevard 85, 4930 Maribo

17/23

Bilag 1: Oversigtskort over det område, som tilladelsen omfatter
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Bilag 2: Kloakoplande, som udledningstilladelsen omfatter
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Bilag 3: Placering og skitse af bassinet samt til- og afløbsforhold
Oversigtskort:
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Sandfangsbassin, inkl. til- og afløbsforhold:
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Bilag 4: Etablering af nyt udløb til vandløb
Retningslinjer for konstruktion af nye rørudløb fra spildevandsanlæg til vandløb.
 Rørudløbet til vandløbet skal pege i vandets strømretning og have en vinkel i forhold til vandløbskanten på 45o.
 Ved udløbet forstærkes bund og brinker med sten som vist på tegningen. Forstærkningen skal bestå af natursten (64-250 mm), som skal ligge i et 30 cm tykt
lag.
 Mellem rørudløb og bund og ½ meter til siden sættes stenene i beton. Se tegningen.
 Hvis vandløbet er mere end 2,0 meter bredt i bunden, behøves ingen stenforstærkning på den modsatte side af udløbet.
 Stenforstærkningerne skal have en udstrækning fra 0,5 meter opstrøms til 3 meter nedstrøms rørudløbet, dog 5 meter nedstrøms, hvis rørudløbet er over Ø50.
 Anlægsarbejdet må ud over det ovennævnte ikke ændre ved vandløbets nuværende bundforhold, bredder, leje eller forløb. Ved eventuelle skader skal der ske
en fuldstændig retablering.
 Anlægsarbejdet må ikke medføre, at der tilføres vandløbet sedimenterende materiale eller forurenende stoffer.
 Ansvaret for konstruktionen og vedligeholdelsen af anlægget påhviler ejeren.
 Hvis vandløbet flytter sig, påhviler det ejeren at flytte udløbet, så det igen følger
vandløbet.
 Når der er tale om et færdigprojekteret anlæg, forelægges det Vandløbsmyndigheden, som godkender placeringen af udløbet i vandløbet med angivelse af stationen. For øvrige højt målsatte vandløb skal kommunen godkende udløbsplaceringen for at undgå skader på særligt værdifulde vandløbsstrækninger, fx gydebanker.
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Tegning af spildevandsudløb
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