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Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 til udledning af drænvand til 
vandløbet Bondemoserenden  og nedsivning i grøfter fra baneterræn  ved Ullerslev 
Station  
 
Nyborg Kommune har den 11. november 2015 modtaget en ansøgning om etablering af ned-
sivningsgrøfter i forbindelse med sporomlægning ved Ullerslev Station. Ansøgningen er ind-
sendt af Atkins Danmark A/S på vegne af Banedanmark. 

Udkast til afgørelse (tilladelse til udledning og nedsivning af dræn- og overfladevand fra Ullers-
lev Station) blev sendt i høring den 8. februar 2016 hos Banedanmark og rådgiveren Atkins. 
Der var ved høringsfristens udløb ikke fremsendt bemærkninger, hvorfor vilkår i den endelige 
afgørelse er identisk med vikårene i det fremsendte udkast til afgørelse. 

Der er i ”Miljøteknisk redegørelse for etablering af afvandingssystem på Ullerslev Station” date-
ret den 11. marts 2016 nærmere redegjort for grundlaget for meddelelse af nærværende tilla-
delse 

 

Nyborg Kommunes tilladelse og vilkår 

Nyborg Kommune meddeler herved i medfør af Miljøbeskyttelseslovens1 § 19 og Spildevands-
bekendtgørelsens2 § 40 tilladelse til nedsivning og udledning af regn-/drænvand fra sporan-
lægget ved Ullerslev Station, beliggende på matr.nr. 123 a og 123 e begge Ullerslev by, Ullers-
lev. 

Nedsivning og udledning af drænvand sker fra  en strækning på 1000 m med et gennemgåen-
de dobbeltspor og et vigespor via nedsivningsgrøfter eller direkte til vandløbet Bondemoseren-
den. 

 

Vilkår for tilladelsen: 

Generelt: 

1.  Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 1 år fra godkendelsesdato. 

2.  Tilladelsen gives på baggrund af fremsendt ansøgning samt oplysninger givet pr. mail eller 
telefon                            

3.  Såfremt der sker ændringer i forudsætningerne for denne tilladelse skal Banedanmark eller    
dennes rådgiver meddele dette til Nyborg Kommune, så tilladelsen om nødvendigt kan tages 
op til revurdering 

                                            
1
 Lov om miljøbeskyttelse nr. 1317 af 19. november 2015 

2
 Bekendtgørelse nr. 46 af 12. januar 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens  

  kap. 3 og 4 
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Vilkår for nedsivning:  
 
4.  Drænvandet fra sporafvandingen skal ledes til nedsivning i eksisterende nedsivningsgrøf- 
     ter/render.  
 
5.  Afstand fra bund af nedsivningsgrøften til grundvandsspejlet anbefales at være min. 1 me- 
     ter.  
 
6.  Nedsivningen må ikke give anledning til forurening af vandindvindingsanlæg eller grund- 
     vand.  
 
7.  Det skal løbende sikres at nedsivningsgrøften har tilstrækkelig kapacitet og hydraulisk led- 
     ningsevne.  
 
8.  Ved eventuel overbelastning af nedsivningsgrøfter må der ikke forekomme overløb til vej- 
     arealer i området. 
 
9.  Såfremt der anlægges eller ændres  på eksisterende nedsivningsgrøfter skal der i umiddel- 
     bar nærhed af grøften foretages min. 3 infiltrationstests eller på anden måde dokumenteres,    
     at jordbunden har tilstrækkelig hydraulisk ledningsevne.  
 
10. Det påhviler Banedanmark ved tilsyn og oprensning at sikre at afvandings-/nedsivnings-  
      grøfter er funktionsdygtige herunder har de nødvendige kapaciteter.  
 
 
Vilkår vedr. udledning til Bondemoserenden/Ullerslevgrøften via  afvandingsgrøfter 
 
10. Der må ikke afledes andet end dræn-/overfladevand fra nedbør.  
 
11. Der skal på samtlige udløb til afvandingsgrøfter med udløb til Bondemoserenden/Uller-  
      slevgrøften være monteret sandfangsbrønde, der er dimensioneret efter gældende normer. 
 
12. Udledningerne må ikke give anledning til sand- eller slamaflejringer i Bondemoserenden  
       eller tilhørende moseområder 
  
13. Udledningsrør/render til Bondemoserenden skal vinkles medstrøms.  
 
14. Der må ikke forekomme erosion i Bondemoserenden  i forbindelse med udledningen.  
 
15. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i vandløbet eller på brinker omkring ud 
      løb.  
 
16. I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand m.v.  
 
 
Vilkår i øvrigt:  
 
17. Sandfangsbrønde skal oprenses efter behov, dog minimum 2 gange årligt. 
      Sandfang skal i øvrigt drives og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens      
      brugsanvisning. 
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18. Der må på arealerne ved Ullerslev Station ikke foretages oplag af farlige stoffer ligesom der  
      ikke må foretages afvaskning af maskiner, kørende materiel o.l. uden indhentning af de  
      nødvendige tilladelser. 
 
19. Senest 14 dage efter at anlægsarbejdet er afsluttet, skal Nyborg Kommune have meddelel- 
      se herom.                   
 
 
Tilbagekaldelse  
Opmærksomheden henledes på, at tilladelser meddelt efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven kan jf. 
§ 20 i samme lov tilbagekaldes eller ændres, hvis det skønnes, at nedsivningen er til fare for 
forurening af vandforsyningsanlæg eller naturområder.  
Tilbagekaldelse eller ændring af tilladelsen sker uden erstatning.  
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning  
Denne udledningstilladelse offentliggøres på Nyborg Kommunes hjemmeside den 11. marts 
2016 under Miljøafgørelser.  
 
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1, kan kommunens afgørelse, herunder betingel-
ser og vilkår, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at af-
gørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 8. april 2016.  
 
Klager skal indsendes via Klageportalen, som findes på enten www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Der ska logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med Nem-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Natur- og Miljø-
klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Anmodning om fritagelse for at bruge Klageportalen, skal 
sendes til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen med begrundelse herfor. Myndighe-
den videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.  
 
Klagegebyr  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbeta-
ler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. og indbetales med 
betalingskort på  
 
Klageportalen.  
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 
klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået. 
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Venlig hilsen 
 
Lars-Ole Christensen 
sagsbehandler, biolog 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:  
 
-  Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (nst@nst.dk)  

-  Sundhedsstyrelsen / Embedslægeinstitutionen Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding    

      (sesyd@sst.dk)  

-  Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Nyborg (dnnyborg-sager@dn.dk,     

-  Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, DK-1620 København V (natur@dof.dk)  

-  Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV (fr@friluftsraadet.dk)  
-  Atkins, Europaplads 2, 8000 Aarhus C, att.: Brian Linde Poulsen      
      (Bran.Poulsen@atkinsglobal.com) 
 


