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Afgørelse – delte cykelstier på Viebæltet/Dronningemaen, Svendborg 
Sweco A/S har på vegne af Svendborg Kommune den 31. oktober 2018, indsendt en ansøgning om 

etablering af delte cykelstier i begge sider af Viebæltet/Dronningemaen på en strækning på ca. 900 m. 

Placeringen af cykelstierne fremgår af bilag 1. 

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

og 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 27. februar 2019 til den 13. marts 2019 i henhold til 

Miljøvurderingslovens § 35 samt forvaltningslovens bestemmelser1.  

Svendborg Kommune skal i øvrigt bemærke, at i denne sag er kommunen både bygherre for projektet, og 

myndighed. Jf. § 40 stk. 2 i Miljøvurderingsloven, er der i nærværende sag sikret en funktionel opdeling af 

kompetencerne ved, at bygherre og myndighed i Svendborg Kommune er adskilt på afdelingschefniveau (- 

2. ledelsesniveau). Derudover har Sweco A/S udarbejdet selve ansøgning om miljøvurdering og et udkast til 

afgørelse for Svendborg Kommune.  

Afgørelse 
Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at etablering af delte cykelstier i begge sider af 

Viebæltet/Dronningemaen i Svendborg ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der derfor 

ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med etableringen af cykelstierne. 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. 
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Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen vil blive annonceret på Svendborg 

Kommunes hjemmeside og klagefristen er dermed den 12. april 2019. 

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 

15. september 2019.  

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

 

Venlig hilsen 

Nicolai Wøldike Schmith 

Biolog 

 

 

 

 

 

  

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, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, ejer af Broholmsvej 2, 5884 Gudme; 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  

 

Berørte parter med interesse i sagens udfald: 

Ejere, beboere og virksomheder på følgende adresser: 

 Viebæltet nr. 1-5  

 Dronningemaen nr. 1-57 

 Grubbemøllevej 15+30 

 Dronningholmsvej 2+4 

 Ravnemøllevej 1A 

 

  

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
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Bilag 1 
Der er søgt om at etablere delte cykelstier i begge retninger på Viebæltet/Dronningemaen i Svendborg. 

Strækningen er ca. 900 m lang og de berørte matrikler er: 

67s, Svendborg Bygrunde, samt 13l og 6eq Svendborg Markjorder. 

 

 

Figur 1: Illustration af strækningen, hvor der etableres cykelstier på Viebæltet/Dronningemaen. 

Nedenstående skitse viser det planlagte tværsnit af vejtraceet. 

 

Figur 2: Planlagte tværsnit af vejtraceet.  

Der befæstes 0,03 ha i forbindelse med etableringen af de delte cykelstier, og det samlede grundareal er på 

0,45 ha. 
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Vurdering og begrundelse for afgørelse 
Vurderingen af, om de ansøgte delte cykelstier ved Viebæltet/Dronningemaen 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 uden nye vertikale elementer og etablering i tilknytning til eksisterende 

vejanlæg vurderer Svendborg Kommune, at etablering af delte cykelstier på begge sider af 

Viebæltet/Dronningemaen ikke vil berøre eller påvirke fredede brygninger, der ligger op til traceet 

væsentligt.  

Landskab 

Projektområdet er delvist omfattet af udpegningen som værdifuldt kulturmiljø ”Institutionsmiljø ved 

Viebæltet” i Svendborg Kommuneplan 2017-2029. Området er ikke omfattet af yderligere udpegninger i 

kommuneplan 2017-2029. 

Området ved Viebæltet har gennem århundreder været et fælles sted for byens borgere. I første omgang 

som fælles græsningsjord og markedsplads, senere som stedet, hvor en række af byens vigtige sociale 

institutioner og skoler blev lokaliseret. Institutionsmiljøet vidner blandt andet om en vigtig del af 

velfærdsstatens historie. 

Det er byrådets mål, at: 

• kulturmiljøet Institutionsmiljø ved Viebæltet bevares og synliggøres som et unikt bymiljø med 

mange tidligere institutionsbygninger fra velfærdssamfundets opbygning, 

• udviklingen indenfor kulturmiljøet sker på baggrund af stedets kvaliteter, særpræg og lokal 

identitet. 

Inden for kulturmiljøet må der kun gives tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og 

anlæg, såfremt der er tale om aktiviteter, som ikke forringer kvaliteten og oplevelsen af kulturmiljøet, og de 

bærende bevaringsværdier ikke tilsidesættes. 

Af redegørelsen til kommuneplanen fremgår at de bærende bevaringsværdier er: 

                                                           
2 LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
(Miljøvurderingsloven). 



 

6 
 

• de enkeltstående bygningers udformning og arkitektur 

• sammenhængen mellem bygningskroppene med ensartethed i materialevalg, volumener og 

proportioner. 

Svendborg Kommune vurderer på baggrund af projektets art uden vertikale elementer samt i umiddelbar 

tilknytning til eksisterende teknisk anlæg (vej/fortov), at projektet ikke vil medføre arkitektoniske 

forandringer, der kan forstyrre de helstøbte tidsbilleder i institutionsmiljøet ved Viebæltet.  

Projektområdet er omfattet af følgende lokalplaner/byplanvedtægter: 

- Partiel byplanvedtægt nr. 34-1973 – Svendborg, offentligt område ved Viebæltet. 

- Lokalplan 365: Svendborg, Forsorgscenter Dronningemaen. 

- Lokalplan 375, Svendborg, Zoologisk Museum. 

- Lokalplan 232 Svendborg, Område ved Dronningemaen og Skolegade. 

- Lokalplan 220, Svendborg, Området Dronningemaen-Møllergade-Torvet. 

- Lokalplan 349, Svendborg, Svendborg Havn og Banearealer. 

- Lokalplan 290 Svendborg, Facade og skilte. 

Svendborg Kommune vurderer, at projektet ikke er i strid mod formålsbestemmelserne i ovennævnte 

plandokumenter. 

Grundvand 

Projektområdet forventes ikke at påvirke drikkevandinteresser/grundvand. 

De nye delte cykelstier forventes vinterbehandlet som eksisterende kørebane/fortov. Idet det samlede 

befæstede areal forøges med ca. 300 m2, vurderer Svendborg Kommune, at der er tale om en relativ lille 

mængde øget overfladevand fra befæstet areal, der skal håndteres. Dette vil ske som i nuværende situation 

med afvanding af kørebanen. Der forventes således ikke øget udvaskning til grundvandet, ligesom de 

aktiviteter der foregår på de nye cykelstier ikke vurderes at være grundvandstruende for så vidt angår 

forurenende stoffer. 

Overfladevand/regnvand 

Ansøger oplyser, at der både i anlægs- og driftsfasen vil blive anvendt det eksisterende afløbssystem i vejen 

til håndtering af regnvand. Det befæstede areal forøges med ca. 300 m2 som følge af etablering af 

cykelstierne. 

Da etableringen af cykelstierne indebærer en mindre udvidelse af den samlede vejbelægning, er det 

Svendborg Kommunes vurdering, at mængden af overfladevand, der skal håndteres, øges. Det betyder, at 

afvandingsforholdene er ændret, og der skal derfor udarbejdes en spildevandstilladelse til denne ændring. 

Eventuelle krav til håndtering af regnvandet vil blive fastsat i denne tilladelse. 

På baggrund af den fremtidige håndtering af overfladevand, og når kommunens vilkår i en  

spildevandstilladelse følges er det Svendborg Kommunes samlede vurdering, at håndteringen af regnvand i 

forbindelse med etableringen af cykelstierne ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. 

Forurenet jord 

Det fremgår af ansøgningen, at etableringen af cykelstierne vil medføre, at der skal håndteres jord omfattet 

af kommunens områdeklassificering, som betyder, at jorden som udgangspunkt betragtes som lettere 

forurenet. 
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Flytning og bortskaffelse af lettere forurenet jord skal følge gældende lovgivning, og kommunens 

retningslinjer – som fremgår af kommunens hjemmeside www.svendborg.dk – under fanebladet Erhverv, 

Miljø og vand. 

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

håndtering af forurenet 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 Mølledammen (sø), der 

ligger ca. 105 m syd for cykelstitraceet. 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 søen.  

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

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

relativ begrænset anlægsperiode, da søen ligger mere end 100 m fra projektområdet placeret bag 

eksisterende bebyggelse,  og da der allerede i dag er eksisterende vej/fortov meget tæt på søen, vurderer 

Svendborg Kommune, at etableringen af de delte cykelstier ikke vil medføre en tilstandsændring af den § 3-

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

projektområdet og vil heller ikke påvirkes af etablering af delte cykelstier. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Området ligger ikke i internationale beskyttelsesområder. Projektområdet ligger ca. 6,4 km fra nærmeste 

Natura 2000-område, som er Thurø Rev (Habitatområde nr. 242). Habitatområdet forventes ikke at blive 

påvirket af det ansøgte. 

Bilag IV-arter 

Ifølge bilag IV-håndbogen3 kan følgende bilag IV-arter forekomme indenfor det område (10 x 10 km 

kvadrat), hvor cykelstierne ønskes etableret: 

Vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, dværgflagermus, hasselmus, markfirben, 

stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø. 

Da projektområdet i dag primært er udlagt til vej og fortov i vejmatriklen, og da de nye arealinddragelser 

sker i umiddelbar tilknytning hertil, vil de nuværende forstyrrelser i nærområdet i forbindelse med 

trafikafviklingen i området ikke ændres væsentligt i forbindelse med projektet. Derfor vurderer Svendborg 

Kommune, at sandsynligheden for, at projektområdet fungerer som levested for de ovenfornævnte bilag 

IV-arter er minimal på baggrund af områdets bynære placering og det eksisterende niveau af forstyrrelser. 

Endvidere findes der ingen gamle træer inden for projektområdet, der kan fungere som levested for 

flagermus.  

Svendborg Kommune vurderer samlet på baggrund af ovenstående, at det ansøgte ikke indebærer 

forringelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. 

Der er ikke planter omfattet af habitatdirektivets bilag-IV i området. 

                                                           
3 https://www2.dmu.dk/Pub/FR635.pdf  

https://www2.dmu.dk/Pub/FR635.pdf
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Gener 

Lys 

Ansøger oplyser, at anlægsarbejdet kan nødvendiggøre arbejdslys i den mørke periode. Belysningen vil ikke 

være rettet direkte mod nabobeboelser eller mod vejbanen. Der etableres ikke selvstændig belysning på 

cykelstierne, der vil være dækket ind af vejbelysningen på strækningen. 

Belysning i anlægsfasen vurderes ikke at give anledning til væsentlige gener, hvis den er udført som 

beskrevet. Strækningen er etableret med eksisterende belysning, så omgivelserne er i dag eksponeret for 

lys. Da der i driftsfasen ikke sker ændringer i forhold til den eksisterende belysning, og denne overholder 

gældende regler, vurderer Svendborg Kommune, at der ikke vil forekomme væsentlige lysgener. 

Støj 

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

Ansøger har oplyst, at anlægsperioden vil være fra marts til og med oktober/november 2019, og at 

anlægsarbejdet vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibrationer. 

Det er kommunens vurdering, at eventuelle støjgener primært vil forekomme i opstarten af anlægsfasen. 

Da ansøger har oplyst, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibrationer vil blive 

overholdt, vurderer Svendborg Kommune, at der ikke vil forekomme væsentlige gener fra støj eller 

vibrationer.  

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 etableringen af cykelstierne ikke vil give anledning 

til en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø. 

Konklusion 
Samlet konkluderer Svendborg Kommune, at etablering af en ca. 900 m delt cykelsti i begge sider af 

Viebæltet/Dronningemaen i Svendborg 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 områdeklassificeret areal. 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 erhverves jordarealer fra naboejendommene samtidig med, at der 
inddrages arealer der ligger i eksisterende vejmatrikel. 

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 

 
 
Ikke relevant. 
Ikke relevant. 
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• Bjerg- og skovområder 
• 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. 
Er beliggende inden for udpegning for værdifuldt kulturmiljø. Nærmere 
vurdering fremgår af bilag 1. 

 

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) 

Stierne strækker sig over 900 m , hvor den følger eksisterende vej. Der 
ligger relativt få boliger ud til Viebæltet/Dronningemaen, hvor 
cykelstierne etableres. Derimod vil mange cyklister opleve forbedrede 
fysiske forhold på strækningen, ligesom opfattelsen af bedre 
trafiksikkerhed forventes hos brugerne. 

Indvirkningens art Hvis der opstår en påvirkning i forbindelse med etableringen af 
cykelstien 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 cykelstien i givet fald kun vil give 
anledning til en relativ begrænset påvirkning, og at det derfor ikke vil 
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være relevant at vurdere på sandsynligheden for en eventuel 
indvirkning. 

Indvirknings forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet Ubetydelig. 

Kumulation af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre 
eksisterende og/eller godkendte projekter 

Ingen. 

Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne 
 

Ej relevant. 

 

 

 



 

Skema1 til anmeldelse af projekter (VVM) der er omfattet af Lovens2 bilag 2, jf. § 21 

 

Vejledning 
 
Skemaet skal udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og 
vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som 
projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til 
overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 
 
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet 
væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. 
Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. 
 
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en 
offentlig myndighed. 
 
Skemaet angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. 
Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens2 bilag 6, når skemaet udfyldes. 
Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets 
oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 
 

 

Basisoplysninger Tekst 

 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) 

 

På Viebæltet/Dronningemaen i Svendborg fra Møllergade til Vestergade/Tinghusgade, skal der etableres delte stier i 

begge sider af vejen, således at der både er fortov og cykelsti. I dag er der kun fortov i begge sider af vejen. 

Vejstrækningen er ca. 900 meter lang. For tværsnit af cykelstien jf. bilag 4. 

Det tilstræbes at anlægget etableres på eksisterende vejareal, men det er nødvendigt at erhverve areal på dele af 

strækningen for at få plads til projektet. 

                                           
1 Bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM) 
2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelsen nr. 448 af 10. maj 2017. 



 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre 

 

Svendborg Kommune  

Center for Ejendomme og Teknisk Service   

Trafik og infrastruktur  

Svendborgvej 135  

5762 Vester Skerninge   

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson 

 

Kontaktperson: Jeanette Høj  

Telefon: 3017 5377  

E-mail: jeanette.hoj@svendborg.dk  

Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Trafik og infrastruktur  

Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge   

 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav  

 

Matrikeloversigt fremgår af bilag 3. 

 

Projektet berører følgende kommune eller kommuner  

(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, 

som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af 

projektet) 

 

Svendborg Kommune. 

 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 

Målestok angives: 

Vedlagt bilag 1 - 1:50000. 

 Målestok angives: 

Vedlagt bilag 2 - 



 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af 

anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) 

 

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej  

 

Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse2? 

  

x 

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. 

Angiv punktet på bilag 1:  

 

Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse2? 

 

x 

 Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 

10b - Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. 

Projektets karakteristika Tekst 

 

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter 

angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. 

og ejerlav 

 

De matrikler, der ikke er ejet af ansøger vil blive opkøbt i forbindelse med nærværende projekt.  

Matrikelliste fremgår af bilag 3. Tilkøbt jord vil blive om matrikuleret til vejareal.  

 

 
2. Arealanvendelse efter projektets realisering 
 
- Det fremtidige samlede bebyggede areal í m2  
 
- Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
 
- Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 
 

 

Der opføres ikke bebyggelse i forbindelse med projektet. Der er ikke eksisterende bebyggelse. 

Sti anlægges på eksist. belagt areal, som inddrages til ny sti. 

Der vil være en begrænset udvidelse til et nyt befæstet areal, som udgør ca.: 0,03 ha 

 
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
 
- Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet 
  og i givet fald hvor meget i m 
 
- Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
 
- Projektets bebyggede areal i m2 
 
- Projektets nye befæstede areal i m2 
 

 

Der forventes ikke foretaget grundvandssænkning i forbindelse med etablering af nys stier.  

Areal for nye stier inkl. ombygget fortov udgør ca. 0,45 ha. 

Der er ingen bebyggelse. 

Det nye befæstede areal er på ca. 0,03 ha. 



 

- Projektets samlede bygningsmasse i m3 
 
- Projektets maksimale bygningshøjde i m 
 
- Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbind- 
  else med projektet 
 

Der er ikke bygningsmasse. 

Der sker ikke nedrivningsarbejder. 

 
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 

 
 Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
 
- Vand- mængde i anlægsperioden 
 
- Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
 
- Spildevand – mængde og type i anlægsperioden 
 
- Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
 
- Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 
 

Der vil være et almindeligt forbrug af råvarer (jord, asfalt, beton, stabilgrus o.lign.) i anlægsfasen svarende til denne type 

anlægsarbejde. Der forventes anvendt ca. 1.500 m3. 

Der anvendes kun vand til mandskabsfaciliteter.  

Der forekommer alm. husholdningsaffald fra mandskabsfaciliteter, som bortskaffes via alm. dagrenovation. 

Spildevand forekommer kun fra mandskabsfaciliteter. Spildevand opsamles i beholder eller ledes til eksist. 

afløbssystem, der bortskaffes til godkendt modtager. 

Overfladevand afledes via eksisterende afløbssystem i vejen. 

Anlægsperioden forventes at være fra medio marts 2019 til oktober/november 2019. 

 

Projektets karakteristika Tekst 

 
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 
 
- Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
    
 - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
   
 - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
 
- Vandmængde i driftsfasen  
 

 

Der er ikke flow af råstoffer, mellemprodukter eller færdigvarer i driftsfasen. 

 

 
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:  
     
- Farligt affald: 
    
- Andet affald: 
   
- Spildevand til renseanlæg: 
 
- Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
 

 

Der produceres ikke affald i driftsfasen.  

Overfladevand afledes via eksisterende afløbssystem i vejen. 

Der sker ingen direkte udledning til vandløb, sø, eller hav. 



 

- Håndtering af regnvand: 
 

 

 

Projektets karakteristika Ja 
 

Nej Tekst 

 
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning 
 

 x  

 
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?  
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/miljoegodkendelse-af-
listevirksomheder/miljoegodkendelser/listepunkter-og-
standardvilkaar/ 
 

 x  
Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 10 

 
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår ? 

   
Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 
 

 
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?  
- http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/liste-over-alle-
brefer/  
 

 x  
Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12. 
 

 
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? 

   
Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. 
 

 
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? 
- http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/bat-i-
miljoegodkendelsen/  

 x  
Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 14. 
 

 

Projektets karakteristika Ja 
 

Nej Tekst 

 
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? 
 

   
Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 
 
 

 
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

 x  
Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. 
 
Hvis ”nej” gå til pkt. 17. 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/miljoegodkendelse-af-listevirksomheder/miljoegodkendelser/listepunkter-og-standardvilkaar/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/miljoegodkendelse-af-listevirksomheder/miljoegodkendelser/listepunkter-og-standardvilkaar/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/miljoegodkendelse-af-listevirksomheder/miljoegodkendelser/listepunkter-og-standardvilkaar/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/bat-i-miljoegodkendelsen/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/bat-i-miljoegodkendelsen/


 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejlednin
ger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm 
 

 

 
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 
 

   
Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 
 

 
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 
 

   
Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 
 

 
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om luftforurening? 
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/luft/luftforurening-fra-
virksomheder/ 

 

 x Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller 
bekendtgørelser. 
 
Hvis ”nej” gå til pkt. 20. 

 
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 
 

  Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 
 
 

 
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 
 

   
Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 
 
 

 
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener 

 
- I anlægsperioden? 
- I driftsfasen? 

 

 x  
Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse. 
 
 

 

Projektets karakteristika Ja 
 

Nej Tekst 

 
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener 
 

- I anlægsperioden? 
- I driftsfasen? 

 

 x  
Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse. 
Der forventes ikke lugtgener i forbindelse med etablering af cykelsti. Drift heraf medfører 
heller ikke lugtgener. 

 
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning 
som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og 
omgivelserne.  
 

- I anlægsperioden? 
- I driftsfasen? 

 

 x  
Hvis ”ja” angives og begrundes omfanget. 
 
Anlægsarbejdet påtænkes påbegyndt i foråret 2019. Det kan være nødvendigt med kunstigt 
arbejdslys i anlægsfasen, hvis det er mørkt om morgenen og aftenen. Belysningen vil ikke 
være rettet direkte mod nabobeboelser eller mod vejbanen. 
Der etableres ikke selvstændig belysning på cykelstien, der vil være dækket ind af 
vejbelysningen på strækningen. 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/luft/luftforurening-fra-virksomheder/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/luft/luftforurening-fra-virksomheder/


 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179901 
 

 x  

 

Projektets placering 
 

Ja Nej Tekst 

 
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? 
http://kort.plansystem.dk/searchlist.html  
 

x   
Hvis ”nej”, angiv hvorfor:  
Projektområdet er omfattet af følgende lokalplaner/byplanvedtægter: 
Partiel byplanvedtægt nr. 34-1973 – Svendborg, offentligt område ved Viebæltet. 
Lokalplan 365: Svendborg, Forsorgscenter Dronningemaen. 
Lokalplan 375, Svendborg, Zoologisk Museum. 
Lokalplan 232 Svendborg, Område ved Dronningemaen og Skolegade. 
Lokalplan 220, Svendborg, Området Donningemaen-Møllergade-Torvet. 
Lokalplan 349, Svendborg, Svenborg Havn og Banearealer. 
Lokalplan 290 Svendborg, Facade og skilte. 

 
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  

 x  
Hvis ”ja” angiv hvilke: 
Der er ingen sammenfald mellem projektområdet og bygge-og beskyttelseslinjer. 

 
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 
 

x  I anlægsfasen vil der forventeligt blive gjort brug af et grønt areal ved Enghavevej til 
arbejdsplads. Arealet vil blive reetableret inden driftsfasen opstartes. For placering af 
påtænkt arbejdsareal jf. bilag 5. 
 
Jord udenfor eksisterende vejmatrikel inddrages til cykelsti. Der eksproprieres. 

 
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder? 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 x  

 
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

x   

 

Projektets placering 
 

Ja 
 

Nej Tekst 

 
29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et 
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 
 

 x  

 
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

 x Ingen fredgningen. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179901
http://kort.plansystem.dk/searchlist.html
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/


 

 http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf. 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

   
Mølledammen (sø), der ligger ca. 105 m syd for traceet, er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. 
 

 
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke? 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 x Der er ikke data om beskyttede/fredede arter i Naturdatabasen for nævnte naturområde. 

 
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

  Projektområdet ligger ca. 170 m nord for kulturarvsareal, lokalitetsnr. 090513-166: 
”Kulturarvsarealer af national betydning  
Svendborg Museum  
Det er uklart, hvornår Svendborg opstår. Byen omtales første gang i 1229, hvor Valdemar 
Sejr skænker svigerdatteren Svendborg som medgift. Allerede omkring midten af 1200-tallet 
var Svendborg et betydeligt bysamfund. Byens ældste privilegier stammer fra 1253. I 
middelalderen var byen befæstet med volde og grave, hvoraf resten endnu kunne påvises i 
begyndelsen af 1800-tallet. Mod øst lå den kongelige borg Ørkildslot, der beskyttede byen 
fra denne side. I middelalderen havde byen to kirker indviet til Skt. Nikolai og til Vor Frue. 
Hertil kom kirken, der hørte til gråbrødreklosteret. Klosteret oprettedes allerede i 1236 i 
byens østlige del. I dag er der intet tilbage af dette anlæg. Indenfor Svendborg 
middelalderlige vold og voldgrav er der gennem de seneste 30 år gennemført en række 
udgravninger, hvor flere har været med til at kaste nyt lys over dagliglivet i 
middelalderbyerne generelt. Middelalderens kulturlag er mellem 3 og 5 meter tykt med 
ekstremt gode bevaringsforhold på grund af høj grundvandsstand. I kulturlaget findes 
velbevarede bygningslevn etc. Kulturlag i Svendborg middelalderlige bykerne indenfor 
fortifikationen varierer mellem 3 og 5 meter i tykkelse. Bevaringsforholdene er særdeles 
gode”. 

 
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

   
Ca. 6,4 km sydøst for projektområdet ligger nærmeste habitatområde nr. 242 Thurø Rev. 

 
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer 
af vandområder eller grundvandsforekomster? 
   

 x Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 
Overfladevand afledes via eksisterende afløbssystem i vejen. 

 
36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandsinteresser? 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 
 

x  Projektområdet forventes ikke at påvirke drikkevandinteresser/grundvand, idet der ikke vil 
være en væsentlig øget mængde overfladevand i forhold til nuværende situation 
(eksisterende vej). 

 
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  
 

 x  
Det forventes, at der ikke skal graves i kortlagte arealer. Der er i umiddelbar tilknytning til 
vejarealet følgende matrikler, der er omfattet af V2-kortlægning: 
 
 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/


 

Der er i umiddelbar tilknytning til vejarealet følgende matrikler, der er omfattet af V2-
kortlægning: 
Matr.nr. 36l, Svendborg Markjorder. Lokalitet 479-00013 
Matr.nr.  215l, Svenborg Markjorder. Lokalitet nr. 479-04070 
Matr. nr. 6eh, Svendborg Markjorder. Lokalitet 49-04006 
 
Der er i umiddelbar tilknytning til vejarealet følgende matrikler, der er omfattet af V1-
kortlægning: 
Matr.nr. 24a, Svendborg Byjorder. Lokalitet 479-00050. 
 
Hele projektområdet er omfattet af kommunens områdeklassificering.  
Såfremt det mod forventning bliver nødvendigt at grave på kortlagt areal, vil Svendborg 
Kommune blive orienteret herom, og de evt. nødvendige tilladelser i henhold til 
jordforureningsloven vil blive efterlevet. 
 

 
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er 
udpeget som område med risiko for oversvømmelse? 
 

x  
 

 

 
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, 
er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? 
 

 
 

x  

 

Projektets placering 
 

Ja 
 

Nej Tekst 

 
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)? 
 

 x  

 
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? 
 

 x  

 
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af 
projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 
 

   
Cykelstien komplementerer eksisterende vej tæt på Svendborg bymidte.  
Herved prioriteres cyklisternes fremkommelighed i en af 
de primære ruter i Svendborg By, ligesom cykelstien vil forbedre sikkerheden for lette 
trafikanter i området. Det kan forventes, at cykelstien medfører flere 
cyklister ad Dronningemaen, hvilket vil kunne nedbringe antallet af bilture i området. 
Endvidere forventes de forbedrede forhold for cyklister at medføre, at antallet af uheld og 
personskader med cyklister og knallerter kan reduceres. 
Det meste af anlægsarbejdet vil foregå i umiddelbar nærhed af eksisterende vej. 
Cykelstitraceet er planlagt i samråd med Svendborg Kommune, så omgivelserne påvirkes 
mindst muligt. 
Det er ansøgers vurdering, at de midlertidige og permanente påvirkninger fra projektet må 
betragtes som mindre væsentlige og uden negative, miljømæssige konsekvenser. 

 



 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.     

 
Dato: 

Christina Kittner, Sweco A/S – 29.10.2018. 

  
Bygherre/anmelder:  

 

  



 

Bilag 1 - Oversigtskort 

  



 

Bilag 2 - Situationsplan 

  



 

Bilag 3 – Matrikeloversigt 

 

Matrikel nr.: Ejerlav: Ejer:   

67s Svendborg Bygrunde Svendborg Kommune 

13l Svendborg Markjorder Svendborg Kommune 

6eq Svendborg Markjorder Svendborg Kommune 

  



 

Bilag 4 – Tværsnit 

 

  



 

Bilag 5 – Arbjedspladsareal ved Enghavevej i anlægsfasen. 

 


