
 
Odder Spildevand A/S 
Rude Havvej 9 
8300 Odder 
 
Att: Matthew Earnshaw (mae@samn.dk) 

 

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra 
regnvandsbassin ved Fensten 
 
Der meddeles hermed tilladelse til udledning af tag- og overfladevand 
via regnvandsbassin fra Fensten by efter Miljøbeskyttelsesloven1 på 
nedenstående vilkår. Overfladevandet renses og forsinkes i regnvands-
bassin E5BR inden udløb til åben grøft i udløbspunkt E5UR. Grøften 
leder vandet til Fensten Vestergrøft og videre ud i Malskær Bæk. 
 
Regnvandsbassinet etableres på matr.nr. 11a, Fensten By, Gosmer, og 
ejes af Odder Spildevand A/S. 
 
Vilkår  
Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår: 

1. Udledning af regn- og overfladevand skal ske som beskrevet i 
ansøgningen, medmindre andet er angivet i øvrige vilkår. 

2. Området ligger inden for Gylling Vandværks indvindingsopland. 
For at sikre, at forurenet overfladevand ikke siver ned til grund-
vandet, skal bassinet etableres med tæt membran i hele basin-
net. 

3. Overløbsbygværk ØG9.2U nedlægges. 
4. Udledningen fra regnvandsbassinet sker til åben grøft som løber 

nord for Malskærvej, ud i Fensten Vestergrøft og videre ud i 
Malskær Bæk. 

5. Det samlede bassinanlæg etableres med stuvningsvolumen på 
minimum 770 m³.  

6. Udledningen til recipienten skal neddrosles med vandbremse til 
maksimum 8,6 L/s, svarende til 1 L/s/red. ha.  

7. Bassinet etableres med mulighed for afspærring til håndtering af 
mulige forureningshændelser i oplandet. 

8. Bassinet skal anlægges med et skråningsanlæg ikke stejlere 
end 1:5. 

9. Bassinet skal have dykket udløb. 
10. Gentagelsen for overløb fra bassinerne er maksimalt 1 gang 

hvert 5. år (T = 5). 
11. Der skal etableres et sandfang på minimum 18 m3 ved indløbet 

til bassinet. 

                                                
1 LBK nr. 100 af 19/01/2022 
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12. Bassinet udformes med en samlet permanet vådvolumen på mi-
nimum 490 m3 svarende til minimum 200 m3 pr. red. ha.  

13. Dybden af det permanente vådvolumen skal være mellem 1 og 
1½ meter. 

14. Odder Spildevand A/S står for vedligeholdelse af bassinanlæg-
get. Bassinanlægget skal oprenses regelmæssigt for sand og 
slam, således at vilkår 12 og 13 opretholdes. Det skal sikres at 
75-80 % af det angivne permanente vådvolumen til enhver tid er 
til stede.  

15. Sandfanget ved indløbet i bassinet skal tømmes efter behov, 
senest ved fyldningsgrad på 80 %. 

16. Opgravet materiale skal bortskaffes i henhold til Miljøbeskyttel-
seslovens § 19. 

17. Odder Kommune, Miljø skal kontaktes før oprensning, da op-
rensning eventuelt kan kræve en dispensation fra Naturbeskyt-
telseslovens § 3. 

18. Opstår der problemer med udledningen, vil tilladelsen blive taget 
op til fornyet vurdering og evt. revision. Tilladelsen gives under 
forudsætning af, at den gældende målsætning for Malskær Bæk 
kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af til-
ladelsen kræves revideret. 
 

Tilladelsen skal udnyttes inden 3 år, fra den dato den er meddelt. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den 3. juni 2022, hvor afgørelsen er annonce-
ret på kommunens hjemmeside. Eventuel klage skal være Odder Kom-
mune i hænde senest den 1. juli 2022. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anette Baisner Alnøe 
Teknik & Miljø 
Miljøsagsbehandler 
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Baggrund  
Odder Spildevand A/S har i forbindelse med nedlæggelse af overløbs-
bygværk og separering af Fensten by, søgt om tilladelse til udledning af 
tag- og overfladevand via et regnvandsbassin (Figur 1).  
 
Ved separatkloakeringen af Fensten by, nedlægges et overløbsbyg-
værk (ØG9.2U), så overløb af opspædet urenset spildevand ikke ledes 
til Fensten Vestergrøft og Malskær Bæk længere. Spildevandet ledes 
fortsat til Odder Renseanlæg, men regnvandet ledes til et forsinkelses- 
og rensebassin. Ved nedlæggelse af overløbsbygværket og etablering 
af regnvandsbassin bliver håndteringen af både spildevand samt tag- 
og overfladevand fremadrettet håndteret efter gældende BAT standar-
der for rensning og neddrosling.  
 
 

 
Figur 1. Oversigtskort med kloakoplande der vil afvande til Fensten Vestergrøft via det 
planlagte bassinanlæg. Regnvandsbassin er placeret mod vest på kortet. 

Regnvandsbassinet skal håndtere tag- og overfladevand fra kloakop-
landene E5, E19, E22 og E24. På nuværende tidspunkt er de fire kloak-
oplande fælleskloakeret, men efter etablering af regnvandsbassinet 
bliver de separatkloakeret. Derudover har kloakopland E26 været koblet 
på overløbsbygværket, da det også var fælleskloakeret. Dette opland 
bliver i stedet for spildevandskloakeret, så regnvandet ledes ikke til 
regnvandsbassinet. 
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Afløbet fra regnvandsbassinet føres via en drænledning til en åben grøft 
nord for Malskærvej til Fensten Vestergrøft, som løber videre ud i Mal-
skær Bæk.  
 
Beskrivelse af det ansøgte bassinanlæg  
Der etableres et regnvandsbassin (E5BR) på en samlet volumen af mi-
nimum 770 m3, hvoraf de 490 m3 er permanent vådvolumen, svarende 
til ca. 200 m3/red. ha (Figur 2). Bassinet etableres som et vådt bassin 
med anlæg 1:5, som angivet i vejledning til etablering og renovering af 
regnvandsbassiner. Bassinet få en permanent vanddybde på mellem 1-
1,5 meter. Der etableres et sandfang ved indløb i bassinet og udløbet 
neddykkes.  
 

 
Figur 2. Oversigt over regnvandsbassin E5BR. 

Rensevolumen, der svarer til bassinets permanente våde volumen, di-
mensioneres efter forskrifterne i Faktablad om dimensionering af våde 
regnvandsbassiner (BAT). Forsinkelsesvolumen er dimensioneret  
efter spildevandskomiteens regneark version 4.1. 
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Der accepteres en gentagelsesperiode på 5 år, hvilket vil sige at bassi-
net løber over 1 gang hvert 5. år.  
 
Kommunens vurdering  
Vurdering af recipientens miljømæssige tilstand 
Vandet fra regnvandsbassinet løber via en åben grøft til Fensten Ve-
stergrøft og videre ud i Malskær Bæk. Fensten Vestergrøft er ikke mål-
sat, men Malskær Bæk er målsat til god økologisk tilstand jf. MiljøGIS 
for basisanalyse for vandområdeplaner 2015-2021. Med en moderat 
økologisk tilstand for både invertebrat- og fiskesammensætningen op-
fylder Malskær Bæk ikke miljømålet om god økologisk tilstand. Dette 
indikerer at dårlige fysiske forhold i vandløbet er årsagen til manglende 
målopfyldelse. 
 
Vurdering af recipientens hydrauliske tilstand 
Malskær Bæk vurderes til at være hydraulisk robust. På nuværende 
tidspunkt kommer der ved overløb pulse af opspædet spildevand ned 
gennem Fensten Vestergrøft og Malskær Bæk. Dette kombineret med 
de ringe faldforhold (1,3 ‰ på hele strækningen) i Malskær Bæk, gør at 
det vurderes at etablering af regnvandsbassinet og nedlæggelse af 
overløbsbygværket, vil betyde at pulsene forsinkes, hvorfor det vurde-
res at have en positiv påvirkning på den hydrauliske belastning af beg-
ge vandløb. 
 
Beskyttet naturtype 
Malskær Bæk er §3-beskyttet vandløb, hvilket betyder at der ikke må 
ske tilstandsændringer af vandløbet, uden dispensation fra Odder 
Kommune. Odder Kommune vurderer ikke at projektet selv eller i for-
bindelse med andre planer eller projekter vil ændre på tilstanden af 
vandløbet.  
 
På baggrund af den reduceret hydrauliske belastning og den forbedret 
rensning af vandet, er det således Odder Kommunes vurdering, at man 
med projektet opnår den mest optimal løsning for miljøforholdene i både 
Fensten Vestergrøft og Malskær Bæk. 
 
Natura 2000-områder og Bilag IV-arter 
Regnvandsbassinet udleder til Fensten Vestergrøft og videre ud i Mal-
skær Bæk, som munder ud i Natura 2000 område nr. 56 ”Horsens 
Fjord, havet øst for og Endelave”. Området er Ramsar-, fuglebeskyttel-
ses- og habitatområde med en lang række fugle, dyr og naturtyper på 
udpegningsgrundlaget.  
Der anvendes BAT-løsning til projektet. Erfaringstal fra BAT-løsninger 
viser, at rensegraden for fosfor er omkring 70 % og 40 % for kvælstof. 
Fosfor anses for at være den begrænsende faktor for algernes vækst, 
formering og udbredelse i nedstrøms beliggende søer. Når BAT-
bassiner etableres, forventes de også at tilbageholde en del af de foru-
renende stoffer som tungmetaller, olie og miljøfremmede stoffer ved 
sedimentation og omsætning. Der sker en forbedret rensning af det 
vand der tilføres recipienten ift. nuværende forhold og samtidig undgås 
den kortvarige hydrauliske belastning. Det ansøgte vurderes derfor ikke 
at udgøre en negativ påvirkning af dette eller andre Natura 2000-
områders udpegningsgrundlag, hverken selv eller i forbindelse med 
andre planer eller projekter.  
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Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller øde-
lægge yngle- og rasteområder for dyre- og plantearter, som fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. Der er i området ikke kendskab til bilag IV-
arter. Det er kommunens vurdering, at den ansøgte udledning ikke vil 
påvirke områdets økologiske funktionalitet som levested samt yngle 
og/eller rasteområde for bilag IV-arter.  
Der vil til gengæld ved etablering af regnvandsbassin være mulighed for 
at specielt padder kan yngle i bassinet. Ligeledes er bassinet større end 
100 m2, så der er potentiale for at denne bliver registreret som § 3 sø 
med tiden. 
 
Der sker ikke fældning af træer, der vil kunne påvirke eventuelle yng-
lende eller rastende flagermus.  
 
Andre tilladelser  
 
Miljøvurderingsloven (VVM) 
Rense– og forsinkelsesbassinet er omfattet af bilag 2, pkt. 10f, 10g og 
11c i Miljøvurderingsloven. Odder Kommune har foretaget en screening 
af det ansøgte og på baggrund af oplysningerne i ansøgningen 
vurderet, at anlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at 
anlægget dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-
pligt). VVM-screeningsafgørelsen er offentliggjort på kommunens 
hjemmeside og vedlagt som bilag. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 
uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Eventuel klage skal være Od-
der Kommune i hænde senest den 1. juli 2022. 
 
Der klages digitalt via Klageportalen, som findes via borger.dk eller 
virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune 
via Klageportalen.  
 
Der er et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, 
organisationer og offentlige myndigheder. 
 
I Klageportalen sendes klagen automatisk først til Odder Kommune. 
Hvis Odder Kommune fastholder afgørelsen, sender Kommunen klagen 
videre til behandling i nævnet via Klageportalen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser en klage, hvis den sendes 
uden om Klageportalen, medmindre klager forinden er blevet fritaget for 
brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet; mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør 
herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan se 
betingelserne på klagenævnets hjemmeside. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen skal jf. Miljøbeskyttelseslo-
vens § 101, stk. 1 anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra afgø-
relsen er meddelt. 
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Bilag 
Afgørelse om ikke VVM-pligt 
 
Kopi til 
Sundhedsstyrelsen Embedslægen, senord@sst.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; odder@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@ sportsfiskerforbundet.dk; oestjyl-
land@sportsfiskerforbundet.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen, gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
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