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Afgørelse – Omlægning af den offentlige vej ved Lindekildevej nr. 80,  

5762 Vester Skerninge 
 

Svendborg Kommune har den 3. april 2019 modtaget en ansøgning om omlægning af en del af den 

offentlige vej ved Lindekildevej nr. 80, 5762 Vester Skerninge, for at få vejen ført uden om ejendommen. 

Vejstrækningen omlægges på en strækning på ca. 175 meter. Placeringen fremgår af bilag 1. 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 10e 

og 13a hhv.: ”Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er 

omfattet af bilag 1)” og  ”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som 

allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige 

indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).” 

På baggrund af den fremsendte ansøgning har Svendborg Kommune med udgangspunkt i kriterierne i 

miljøvurderingslovens bilag 6 gennemført en vurdering af, om projektet kræver udarbejdelse af en egentlig 

miljøvurdering. 

Vurdering og begrundelse for afgørelsen fremgår af bilag 1 og 2 til denne afgørelse. Vi gør opmærksom på, 

at hvis projektet ændres, er ansøger forpligtet til på ny at søge om ændringen jf. lovens § 18, med henblik 

på at få afgjort om ændringen udløser pligt om en miljøkonsekvensvurdering. 

Projektet har været i høring i perioden den 25. februar 2019 til den 23. april 2019 i henhold til Vejlovens og 

forvaltningslovens bestemmelser1. Svendborg Kommune betragter også dette som en høring efter 

Miljøvurderingslovens § 35.   

Afgørelse 
Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at omlægning af en del af Lindekildevej ved nr. 80, 

5762 Vester Skerninge, ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der derfor ikke skal 

udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med omlægningen. Afgørelsen træffes efter 

Miljøvurderingslovens § 21. 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan i henhold til lovens § 49, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår 

retlige spørgsmål. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen vil blive annonceret på Svendborg 

Kommunes hjemmeside og klagefristen er dermed den 13. juni 2019. 

                                                           
1 LBK nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltning (Forvaltningsloven). 
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Klageberettiget er Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 

varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og har vedtægter eller love, som 

dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med din 

NEM-ID. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i 

brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. 

Du skal betale et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret 

betalt tilbage. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der herefter 

træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Søgsmål 
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen, jf. § 54 i 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Søgsmålsfristen er dermed den 

13. november 2019.  

Har I spørgsmål til afgørelsen er I velkomne til at kontakte os. 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Høj 

Ingeniør 

 

 

 

 

  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Kopimodtagere 
Organisationer og myndigheder: 

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

 Naturstyrelsen, nst@nst.dk  

 Svendborg Museum, info@svendborgmuseum.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   

 Friluftsrådet, sydfyn@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Svendborg sportsfiskerforening, post@svendborgsportsfiskerforening.dk  

 Fyns Politi, fyn-bs-vejsager@politi.dk 

 

Berørte parter med interesse i sagens udfald: 

 Lindekildevej nr. 80, 5762 Vester Skerninge 

 Lindekildevej nr. 82, 5762 Vester Skerninge 

 Lindekildevej nr. 84, 5762 Vester Skerninge 

 Lindekildevej nr. 85, 5762 Vester Skerninge 

 

 

  

mailto:mst@mst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:info@svendborgmuseum.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:sydfyn@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:post@svendborgsportsfiskerforening.dk
mailto:fyn-bs-vejsager@politi.dk
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Bilag 1 
Der er søgt om at omlægge en del af den offentlige vej Lindekildevej ved nr. 80, 5762 Vester Skerninge. 

Strækningen er ca. 175 m lang og de berørte matrikler er: 

Matr. nr. 21a og 56a, V. Skerninge By, V. Skerninge.  

 

Figur 1: Illustration af strækningen, hvor Lindekildevej omlægges. 

Vejen udlægges som eksisterende vej i 5,5-6,0 meters bredde med 3 meter kørespor med asfalt og 1,0-1,5 

meter yderrabat i begge vejsider. 



 

5 
 

Sidehældningen på vejen bliver 25 ‰. 

Der befæstes ca. 1.050 m² i forbindelse omlægning af vejstrækningen, men der tillægges ikke ekstra 

befæstelse, da den nuværende vejstrækning gennem ejendommen Lindekildevej 80 nedlægges og fjernes. 

Vurdering og begrundelse for afgørelse 
Vurderingen af, om den ansøgte omlægning ved Lindekildevej 80 vil medføre en væsentlig virkning på 

miljøet foretages med udgangspunkt i Miljøvurderingslovens2 bilag 6, og i følgende kriterier: 

1. Projektets karakteristika 

2. Anlæggets placering 

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 

Der er i bilag 2 vedlagt et skema, der gennemgår alle kriterier, der skal inddrages i vurderingen af, om 

projektet skal underkastes en egentlig miljøkonsekvensvurdering. 

 

I det efterfølgende fremgår en kort opsummering af de parametre, der er mest relevant for det konkrete 

projekt, og som kan have betydning for projektets samlede miljøpåvirkning. 

Væsentlige miljøparametre 

Kulturarv 

Der er ingen fredninger inden for projektområdet, ligesom der ikke findes beskyttelseszoner omkring 

fortidsminder inden for projektområdet.  

På baggrund af projektets karakter vurderer Svendborg Kommune, at omlægning af en del af Lindekildevej 

ikke vil berøre eller påvirke området væsentligt. 

Ansøger/bygherre er bekendt med, at arbejdet vil blive standset og Svendborg Museum kontaktet, hvis der 
i etableringsfasen gøres arkæologiske fund i området.  
 

Landskab 

Projektområdet er i kommuneplanen 2017-2029 omfattet af området V. Skerninge Moræneflade Syd.  

Landskabskarakteren er betinget af let bølget terræn, store markfelter og levende hegn. Middelstore gårde 
ligger spredt på fladen med indbyrdes stor afstand. Terrænform og de store markfelter, som opdeles af 
linjeformede hegn og spredtliggende gårde betinger et enkelt middel- til storskala landskab med 
transparent rumlig afgrænsning. De lange kig ud over landskabet som findes i størstedelen af 
karakterområdet understreger områdets transparente fremtoning og middel til store skala. 

I området nær kysten findes udsigt over vandet. I det sydvestlige hjørne ligger bebyggelserne Strandhuse 
og Fjællebroen med udsigt over vandet og karakteren er her kraftigt betinget af nærheden til kysten og 
udsigterne til vandet. 

Endvidere er karakteren uforstyrret af større tekniske anlæg. 

                                                           
2 LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
(Miljøvurderingsloven). 
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Strategi og indsats 
Område som skal beskyttes. 
Området er særligt karakteristisk, har særlige visuelle oplevelsesmuligheder og en god tilstand 

 Området bør fortsat dyrkes. 
 De karakteristiske levende hegn bevares og vedligeholdes. 
 Området skal friholdes for skov og lignende bevoksning, som vil bryde områdets åbne og enkle 

karakter. 
 Området skal friholdes for tekniske anlæg og ny bebyggelse, som vil bryde områdets enkle og 

uforstyrrede karakter. 
 Ved placering af nyt byggeri skal det placeres i forbindelse med de eksisterende bebyggelser og 

således at den eksisterende karakter, med spredte gårde og mellemliggende åbent landskab 
opretholdes. Endvidere skal nyt byggeri holdes lavt, som den eksisterende bebyggelse, og følges af 
skærmende beplantning. 

 De lange kig henover landskabet skal beskyttes og friholdes for ny beplantning, nye anlæg og ny 
bebyggelse. 

 Udsigterne over Øhavet og de visuelle sammenhænge til og fra de modstående kyster skal 
beskyttes i mod forstyrrende beplantning og bebyggelse 

Kystforlandet 

 I kystforlandet skal der i særlig grad tages hensyn til de visuelle sammenhænge til og fra det 
omkringliggende øhav. 

 Den uforstyrrede karakter af de kysterne (Fyn, Drejø, Avernakø, Skarø og Ærø skal forsat holdes 
uforstyrrede. Nyt byggeri og tekniske anlæg af større dimensioner skal således undgås indenfor 
eller i umiddelbar nærhed til kystforlandet. 

Området ligger ikke indenfor strandbeskyttelseslinjen. 

Svendborg Kommune vurderer på baggrund af projektets art, at projektet ikke vil medføre arkitektoniske 

forandringer, der kan forstyrre de særlige karakteristika i området ved Lindekildevej.  

Projektområdet er ikke omfattet af lokalplaner/byplanvedtægter. 

Grundvand 

Området er beliggende inden for OSD-område (område med særlige drikkevandsinteresser). Ansøger har 
oplyst, at der ikke vil blive udledt mere overfladevand end det, der forekommer under de eksisterende 
forhold. 
Det er imidlertid kommunes vurdering, at der vil være tale om en udledning af overfladevand svarende til 
den nuværende mængde, idet det befæstede areal ikke øges i forbindelse med omlægningen af vejen. 
Håndteringen af overfladevandet er beskrevet under afsnittet om overfladevand/regnvand. 
 

Overfladevand/regnvand 

Ansøger oplyser, at overfladevandet vil blive ledt ud i rabat/mark, som det gør i dag på den nuværende 

vejstrækning. 

Da omlægningen ikke indebærer en udvidelse af den samlede vejbelægning, er det Svendborg Kommunes 

vurdering, at mængden af overfladevand, der skal håndteres, ikke øges.  
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Svendborg Kommunes samlede vurdering er, at håndteringen af regnvand i forbindelse med omlægningen 

ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. 

Forurenet jord 

Området er ikke indenfor kommunens områdeklassificering i forhold til jordforurening.  

Jorden betragtes som udgangspunkt som ren jord. 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at når gældende lovgivning og kommunens retningslinjer for 

håndtering af ren jord følges, vil der i forbindelse med håndteringen af jorden ikke forekomme en væsentlig 

påvirkning af miljøet. 

Natur 

Det nærmest placerede naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er et beskyttet engareal, der 

ligger ca. 150 m nordvest for vejomlægningen. Der sker ikke direkte påvirkning af naturområdet i 

forbindelse med realisering af projektet, idet der ikke udføres fysisk indgriben i naturområdet, ligesom evt. 

overfladevand ikke vil strømme direkte til området.  

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at eventuelle påvirkninger af dyrelivet i og omkring området 

primært vil forekomme i anlægsfasen, hvor der arbejdes med maskiner i området. Da der imidlertid er tale 

om en relativ begrænset anlægsperiode, og da engarealet ligger mere end 100 m fra projektområdet 

vurderer Svendborg Kommune, at omlægning af vejen ikke vil medføre en tilstandsændring af den § 3-

beskyttede eng. Øvrige naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 ligger i større afstand til 

projektområdet og vil heller ikke påvirkes af projektet. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Området ligger ikke i internationale beskyttelsesområder.  

Projektområdet ligger ca. 2,5 km fra nærmeste Natura 2000-område, som er Det Sydfynske Øhav 

(Habitatområde nr. 127). Habitatområdet forventes ikke at blive påvirket af det ansøgte. 

Bilag IV-arter 

Svendborg Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker egnede levesteder for arter opført på 

Habitatdirektivets Bilag IV (Bilag IV-arter). Projektet vil derfor ikke skade Bilag IV arter eller deres 

levesteder. Det forudsættes dog at det beskyttede dige ikke ændres, idet diger kan være rastested for Bilag 

IV-arter. 

Beskyttede diger 

Der er et beskyttet dige indenfor eller tæt på projektområdet, jf. Museumslovens § 29. Digets tilstand må 

ikke ændres uden forudgående dispensation fra kommunen. 
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Angivelse af beskyttede diger og beskyttet natur (§ 3 natur) 

Gener 

Lys 

Ansøger oplyser, at anlægsarbejdet ikke har behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse 

naboarealer eller omgivelser. Der etableres ikke selvstændig belysning på vejstrækningen. 

Støj 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der i anlægsfasen vil kunne forekomme støj fra maskiner mv. og 

at der ikke vil forekomme væsentlige støj- eller vibrationsgener.  

Ansøger har oplyst, at anlægsperioden vil vare ca. 14 dage.  

Hvis der mod forventning alligevel skulle opstå væsentlige støj- eller vibrationsgener over en længere 

periode har kommunen mulighed for at stille krav om, at ansøger f.eks. skal reducere generne eller helt 

ophøre med aktiviteten. 

Støv 

Ansøger har oplyst, at projektet ikke forventes at medføre støvgener.  

Svendborg Kommune vurderer, at det ikke kan udelukkes, at der i varme, tørre og blæsende perioder kan 

forekomme støvgener i forbindelse med anlægsarbejdet, der pågår henover sommerperioden. 

Hvis der skulle opstå væsentlige støvgener over en længere periode kan kommunen stille krav om 

støvreducerende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod aktiviteten. På den baggrund er det 

kommunens vurdering, at eventuelle væsentlige støvgener vil blive håndteret med gældende regler, og det 

derfor i forhold til denne afgørelse kan konkluderes, at omlægning af vejen ikke vil give anledning til en 

væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø. 

Konklusion 
Samlet konkluderer Svendborg Kommune, at omlægning af ca. 175 meter vej ved Lindekildevej 80, 5762 

Vester Skerninge, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af landskabet og det omkringliggende miljø. 
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Bilag 2 
 

Udvælgelseskriterier omfattet af § 21 i henhold til bilag 6 i Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018). 

 

Projektets karakteristika 
Projektets karakteristika skal især anskues i forhold til: 

 

Hele projektets karakteristika Omfanget fremgår af bilag 1. 

Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter Ingen. 

Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet 

Der inddrages jordarealer til projektet. 
Der forventes ikke grundvandssænkning. 

Affaldsproduktion Der skal håndteres overskudsjord fra projektområdet. Punktet uddybes i 
bilag 1. 

Forurening og gener Uddybes i bilag 1. 

Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det 
pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af 
klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden 

Ingen. 

Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som af vand- eller 
luftforurening) 

Ingen. 

 

Projektets placering 
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan 
forventes at blive berørt af projektet, skal tages i betragtning, navnlig: 

 

Den eksisterende og godkendte arealanvendelse Der foretages en arealoverførsel mellem ejendommene i området. 

Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og 
biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og 
regenereringskapacitet i området og dettes undergrund 

Der anvendes et minimum af ressourcer i anlægsfasen. I driftsfasen 
forventes ikke anvendt ressourcer ud over glatførebekæmpelse. 
 

Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende 
områder: 
• Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger 
• Kystområdet og havmiljøet 
• Bjerg- og skovområder 

 
 
Ikke relevant. 
Ikke relevant. 
Ikke relevant. 
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• Naturreservater og –parker 
• Områder, der er registreret eller fredet ved national 
lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater 
i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF 
• Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med 
hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes 
– at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i 
EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet 
• Tætbefolkede områder 
• Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller 
arkæologisk betydning 
 

Ikke relevant. 
Ikke relevant. 
 
 
 
Ikke relevant. 
 
 
 
Ikke relevant. 
Ikke relevant. 
Svendborg Museum kontaktes, hvis man støder på fund i området. 

 

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 
Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation 
til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under 
hensyn til projektets indvirkning på de i § 20 stk. 4 nævnte faktorer, idet 
der skal tages hensyn til: 

 

Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk 
område og antallet af personer, der forventes berørt) 

Vejstrækningen strækker sig over ca. 175 m. Der ligger 3 stk. boliger, 
hvor omlægning af vejen etableres.  

Indvirkningens art Hvis der opstår en påvirkning i forbindelse med omlægning af 
vejstrækningen, er det Svendborg Kommunes vurdering, at der primært 
vil være tale om gener i form af støj og støv i anlægsfasen. 
I driftsfasen vurderes, der ikke at være parametre, der vil kunne give 
anledning til en væsentlig indvirkning. 

Indvirkningens grænseoverskridende karakter Ubetydelig. 

Indvirkningens intensitet og kompleksitet Ubetydelig. 

Indvirkningens sandsynlighed Svendborg Kommune vurderer, at omlægningen i givet fald kun vil give 
anledning til en relativ begrænset påvirkning, og at det derfor ikke vil 
være relevant at vurdere på sandsynligheden for en eventuel 
indvirkning. 

Indvirknings forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet Ubetydelig. 
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Kumulation af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre 
eksisterende og/eller godkendte projekter 

Ingen. 

Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne 
 

Ikke relevant. 

 

 

 


