
 

 Side 1 af 6 

 

Afgørelse efter vandløbsloven til krydsning af et privat vandløb ved 

Skovmarksvej med et fiberkabel.  

 

Jørgen Gammelgaard fra LandSyd Landinspektører har på vegne af 

Stofa A/S, søgt om tilladelse til at krydse et privat vandløb med et fiberka-

bel ved Skovmarksvej 35, 5762 Stenstrup, matr. nr. 10f Ollerup By, Olle-

rup. 

 

Formålet med krydsningen er at etablere fiberforbindelse under vandlø-

bet. 

  

 
 

Kort 1. Oversigtskort, der med stjerne viser krydsningens placering. 

 

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven1. 

 

                                                
1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 af lov om 

vandløb 

Stofa A/S 

Att.: Mari Møller-Hansen 

Fåborgvej 44 

5700 Svendborg 

 
 

Miljø, Erhverv og Teknik 

Natur og Miljø 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

6. juni 2019 

 

Sagsid: 19/10183 

Afdeling: Natur og Miljø 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 

 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets 

afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt 

at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheden m.v. eller foretage 

offentlig høring, jf. §17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og 

-restaurering m.v.2 

 

 

Afgørelse efter vandløbsloven 

I medfør af vandløbslovens1 §47, jf. §9, stk. 2 i bekendtgørelse om vand-

løbsregulering og -restaurering m.v.2 meddeles hermed tilladelse til at 

krydse et privat vandløb ved Skovmarksvej 35, 5762 Stenstrup med et fi-

berkabel på matr. nr. 10f Ollerup By, Ollerup. 

 

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår: 

 

 Krydsningsstedet skal afmærkes forsvarligt på begge sider af 
vandløbet, og afmærkningen skal stedse vedligeholdes af led-
ningsejeren. 

 Krydsningen af vandløbet skal ske ved at en styret underboring. 

 Boredybden skal minimum være 1 meter under nuværende vand-
løbsbund og montagehuller etableres minimum 2 meter fra vand-
løbets kronekant. 

 Ledningsejeren bærer alle følger for ledningen i tilfælde, hvor 
vandløbet senere skal reguleres eller på anden måde ændres. 

 Ethvert ansvar som følge af ledningens tilstedeværelse påhviler 
ledningsejeren. 

 Ændres placeringen eller ejerskabet af ledningen, skal dette med-
deles Svendborg Kommune, inden arbejdet udføres. 

 Bliver der under arbejdet observeret andre rørledninger, kan disse 
krydses efter aftale med ledningsejer. Sker der beskadigelse på 
ledningerne retableres disse i samme kote og rørdimension af 
bygherre. 

 Projektets gennemførelse må ikke resultere i tilførsel af jord eller 
sand til vandløbet, og såfremt anlægsarbejder, den fremtidige 
vedligeholdelse eller krydsningen i øvrigt forårsager skade på 
vandløbstracéet (bund, brinker og bræmmer) påhviler det led-
ningsejeren at reetablere disse. 

 Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der findes tegn på kulturhi-
storiske værdier (oldsager, knogler, større mængder træ o. lign.) i 
forbindelse med anlægsarbejdet. 

 Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra 
dags dato. 

 
 
Der gives samtidig tilladelse efter §30 i bekendtgørelse om vandløbsregu-
lering og -restaurering m.v.2 til at arbejdet kan iværksættes straks. Det vil 

                                                
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering 

m.v. nr. 834 af 27. juni 2016. 
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sige, at man ikke behøver at afvente til klagefristen er udløbet. Iværksæt-
telsen af arbejdet indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevarekla-
genævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse. 

 

 

 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Svendborg Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil få nogen negativ 

konsekvens på de afvandingsmæssige eller miljømæssige forhold i vand-

løbet. 

 

 

Anden lovgivning 

Svendborg Kommune har vurderet, at der ikke skal træffes afgørelse i for-

hold til miljøvurderingslovens3 §21, da projektet ikke direkte berører vand-

løbet. 

 

 

Ansøgers oplysninger 

LandSyd Landinspektører har oplyst, at Stofa A/S ønsker at krydse et 

vandløb med et fiberkabel. Krydsning ønskes udført øst for Skovmarksvej 

35, Stenstrup, på matr.nr. 10f Ollerup By, Ollerup. Ansøgers kort, der vi-

ser krydsningsstedet kan ses på næste side. 

 

Krydsning vil blive udført som styret underboring. 

 

Nedgravning udføres med 1.5 ton minigraver, monteret med 25 cm 

skovl. 

 

Arbejdet ønskes påbegyndt den 2. maj 2019. 

 

 

Vandløbsmyndighedens bemærkninger 

 

Afstrømningsmæssige forhold 

Det understyrede fiberkablet kommer ikke direkte i kontakt med vandlø-

bets profil. Det vurderes derfor ikke at have betydning for de afstrøm-

ningsmæssige forhold. 

 

 

Miljømæssige forhold 

Vandløbsstrækningen er ikke målsat i statens Vandområdeplaner (2015-

2021), og projektet vurderes ikke at have en negativ indvirkning på miljø-

forholdene i vandløbet. 

                                                
3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljø-

vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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Kort 2, krydsningens placering, angivet af ansøger. 

 

Vandløbsmyndigheden har vurderet projektet i henhold til bekendtgørelse 

om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-

der, herunder Natura 2000 områder, samt beskyttelse af visse arter4. 

Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke påvirker Natura 

2000 områder negativt, da der ikke er sammenhæng mellem vandløbet 

og nærværende Natura 2000 områder. 

 

 
Økonomi  
Ansøger afholder alle udgifter. 
 
 
 

                                                
4 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og admini-

stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Tidsplan  

Krydsningen ønskes påbegyndt den 2. maj 2019. 

 

 

Klagevejledning 

Ovenstående afgørelse kan i henhold til §80 i vandløbsloven1 påklages til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen 

vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 6. juni 

2019. Klagefristen på denne afgørelse er således den 4. juli 2019. 

 

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.bor-

ger.dk eller www.virk.dk. eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjem-

meside www.nmkn.dk. 

 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende 

en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender an-

modningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevare-

klagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imø-

dekommes. 

 
Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må an-

tages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald er klage-

berettiget.  

 

Du skal betale et gebyr på 900,- kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet for 

at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du geby-

ret betalt tilbage. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Terkel Broe Christensen 

Biolog 

 
Dir. tlf. +4562233438 
 

 

  

http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Kopi sendt til: 

 

Berørte parter:  

 

LandSyd, Landinspektører ved Jørgen Gammelgård (jg@landsyd.dk) 

Hvidkilde Gods (hvidkilde@hvidkilde.dk) 

 

Relevante myndigheder og interesseorganisationer 

 

Svendborg Kommune, Trafik og infrastruktur (ti@svendborg.dk) 

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Lars Christiansen (fynskred-

sen@botaniskforening.dk) 

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naes-

borg@gmail.com) 
Dansk Møllerforening- v./Susanne Jervelund (danskmoller@gmail.com) 
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk) 
Svendborg Sportsfiskerforening (post@svendborg-sportsfiskerfor-
ening.dk) 
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)  
Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (soren@knabe.dk)  
Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk) 
Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk) 
Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk) 
Svendborg Vandlaug – v./ Søren Hansen (rodmenygaard@hotmail.com) 
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