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Afgørelse om tilladelse til forlængelse af stenkiste under jernbane i 

privat vandløb matr.nr. 126, Lunde By, Lunde. 

 
Banedanmark har ansøgt Svendborg Kommune om tilladelse til forlæn-
gelse og ændring i dimensionen af en stenkiste under jernbanen i forbin-
delse med renovering af overkørslen over et privat vandløb. Banedan-
mark ejer matr.nr. 126, Lunde By, Lunde. Beliggenheden af overkørslen 
er markeret på nedenstående kort (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Overkørslen er markeret med en rød ring. 

 
Formålet med projektet er at få forstærket stenkisten under overkørslen, 
så den ikke er til fare for jernbanedriften. I den forbindelse ønsker Ba-
nedanmark at trække et Ø50 cm rør af glasfiberarmeret polyester (GAP-
rør) igennem stenkisten og derved forlænge overkørslen på hver side af 
banelegemet.  
 
Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven1. 
 
Da det er vurderet, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandlø-
bets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen 

 
1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 
af lov om vandløb. 
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undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller fo-
retage offentlig høring, jf. §17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og 
-restaurering m.v.2 
 
Afgørelse efter vandløbsloven  
Forlængelsen af jernbaneoverkørslen med et Ø50 cm plastikrør over det 
private vandløb godkendes hermed i henhold til § 47 i vandløbsloven, jf. § 
9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering m.v. på følgende vilkår:  

• Overkørslen placeres samme sted, som den eksisterende over-
kørsel.  

• Der anvendes det størst mulige rør, dog mindst Ø50 cm. 

• Der skal etableres en fliseseng ved både ind- og udløb for at sikre 
mod erosion. 

• Projektets gennemførelse må ikke resultere i tilførsel af jord eller 
sand til vandløbet. 

• Der må midlertidigt bortpumpes vand under projektets gennemfø-
relse. 

• Det bortpumpede vand skal ledes tilbage til vandløbet nedstrøms 
overkørslen, hvor der skal sikres mod erosion. 

• Såfremt anlægsarbejdet, den fremtidige vedligeholdelse eller 
overkørslen i øvrigt forårsager skade på vandløbstracéet (bund og 
brinker) påhviler det bredejerne at reetablere disse.  

• Det er bygherres ansvar, at overkørslens stabilitet sikres ved at 
anvende et rør med en tilstrækkeligt høj PN-værdi. 

• Projektejer varetager alle forhold vedrørende renovering af over-
kørslen.  

• Den fremtidige vedligeholdelse af overkørslen og renholdelse af 
gennemløbet under jernbanen påhviler Banedanmark.  

• Banedanmark bærer alle følger for overkørslen i tilfælde, hvor 
vandløbet senere skal reguleres eller på anden måde ændres.  

• Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der findes tegn på kulturhi-
storiske værdier (oldsager, knogler, større mængde træ o.l.) i for-
bindelse med anlægsarbejdet.  

• Bygherre skal færdigmelde etablering af overkørslerne til vand-
løbsmyndigheden, når arbejdet er udført.  

 
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet senest 3 år fra d.d.  
Det er bygherres ansvar, at overnævnte vilkår overholdes.  
 

Begrundelse for afgørelsen 

Svendborg Kommune vurderer, at stabiliseringen af stenkisten med et rør 

ikke vil få nogen negativ konsekvens på de afvandingsmæssige eller mil-

jømæssige forhold i vandløbet. 
  

 
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om 
vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
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Miljøvurderingsloven 

Banedanmark har drøftet en model for miljøvurdering af mindre projekter 

med Banedanmarks VVM-myndighed, som jf. jernbanelovens3 bestem-

melser er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). Parterne er blevet 

enige om, at TBST inddrages, hvis f.eks. projektomfang eller projektets 

evt. miljøpåvirkninger ikke gør det muligt at drage en entydig konklusion 

om, hvorvidt projektet har en væsentlig påvirkning på miljøet. 

 

Banedanmark har i nærværende sag om vedligeholdelse af én stenkiste i 

Svendborg Kommune vurderet, at projektet ingen væsentlig påvirkning 

har på miljøet, hvorfor TBST ikke er anmodet om en screeningsafgørelse. 

 

Anden lovgivning 

Det private vandløb, der løber under jernbanen, er ikke beskyttet  

efter naturbeskyttelseslovens4 §3, og det har heller ikke nogen umiddel-

bar forbindelse til andre beskyttede naturtyper. Det er derfor ikke nødven-

digt med en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

 

Ansøgers oplysninger 

Banedanmark har i forbindelse med vedligeholdelse af jernbanen fundet, 

at stenkisten ved matr.nr. 126, Lunde By, Lunde (fig. 2) er i en sådan for-

fatning, at denne skal forstærkes, således der ikke er fare for jernbane-

driften. 

 

Fig. 2. Stenkistens nuværende tilstand. Billedet til venstre viser udløbet og bille-

det til højre viser indløbet. 

 

 
3 Transport- og Boligministeriets lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbaner. 
4 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyt-

telse. 
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Banedanmark vurderer, at forholdene kan udbedres ved at trække et nyt 

glasfiberarmeret rør gennem stenkisten og derved forlænge røret på 

begge sider. På eksisterende stenkiste skal der forud for videre projekte-

ring udføres TV-inspektion og opmåling for at klarlægge den indvendige 

tilstand af eksisterende stenkiste. Med baggrund i opmålingen anvendes 

den størst mulige rørdiameter for det nye rør. 

 

Dæmningen skal derefter udvides med trappesammenbygning. Hulrum-

met mellem ny ledning og eksisterende stenkiste bliver omstøbt således, 

at der ikke ved en senere lejlighed kan opstå et progressivt brud. Dæm-

ningen udvides i begge sider med trappesammenbygning til geometri til-

svarende tilstødende dæmningsstrækning. 

 

Der etableres fliseseng ved både ind- og udløb bestående af betonfliser 

for at sikre mod erosion af vandløbsbunden (fig. 3) 

 

Fig. 3. Skitse, der beskriver princippet med etablering af en fliseseng ved indløb 

(øverst) og udløb (nederst). 

 

Ud fra de geotekniske boringer, som er udført på lokationen træffes på 

banes venstre side (øst) 0,3 m slam, der underlejres af senglacialt/glacialt 

ler til den borede dybde af 1,0 m under terræn. På banens højre side 

(vest) træffes 0,2 m slam underlejret af senglacialt/glacialt ler til den bo-

rede dybde af 0,7 m under terræn. Under forlængelsen af stenkisten skal 
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de mindre mængder af slam bortgraves og udskiftes med stabilgrus eller 

med sten i størrelsen 16-32 mm ud fra, hvad der er mest hensigtsmæs-

sigt ift. håndteringen af vandet under anlægsarbejdet. Banedanmark vur-

derer, at det kan blive nødvendigt med overpumpning. 

 

Vandløbsmyndighedens bemærkninger 

 

Afstrømningsmæssige forhold 

Banedanmark ønsker at trække et Ø50 cm rør af glasfiberarmeret poly-

ester (GAP-rør) igennem stenkisten for at forstærke overkørslen. 

 

Stenkisten har målene H: 70 cm og B:60 cm, og med et rør med en dia-

meter på 50 cm halveres tværsnitsarealet fra 42 cm2 til 20 cm2. Plastikrø-

ret vil dog yde mindre modstand mod det gennemstrømmende vand, og 

da overkørslen blev etableret, blev det vurderet, at et Ø30 cm rør ville 

have tilstrækkelig kapacitet. 

 

Det er derfor Svendborg Kommunes vurdering, at gennemføringen af et 

rør efter ovenstående vilkår, ikke vil påvirke de afstrømningsmæssige for-

hold væsentligt. 

 

Miljømæssige forhold 

Vandløbsstrækningen er ikke målsat i henhold til Statens Vandområde-

plan 2015-2021. Det er kommunens vurdering, at vandløbet heller ikke vil 

blive målsat i fremtiden. 

 

Vurdering af påvirkning af Bilag IV-arter 

Af bilag-IV håndbogen fremgår det, at der indenfor det 10 x 10 km kva-

drat, forekommer følgende bilag IV-arter: springfrø, spidssnudet frø, 

markfirben, hasselmus, sydflagermus og dværgflagermus. 

For paddearterne vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke disse, 

da der ikke er vandhuller indenfor projektområdet. Det vurderes at flager-

mus ikke påvirkes af det ansøgte, da der ikke fældes træer. Da det an-

søgte ikke påvirker egnede levesteder for markfirben, vurderes det at 

markfirben ikke påvirkes af det ansøgte. Det vurderes endvidere at yngle- 

og rasteområder for hasselmus ikke påvirkes af det ansøgte. 

 

På grundlag af ovenstående vurderer Svendborg Kommune, at projektet 

ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters yngle- og rasteområder 

eller ødelægge plantearter på habitatdirektivets bilag IV. 

 
Økonomi  
Bygherre afholder alle udgifter til anlæg og fremtidig vedligeholdelse. 
 
Tidsplan  
Projektet forventes udført i april 2021.  
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Klagevejledning 

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

Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort. 

Afgørelsen vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside 

den 18. februar 2021. Klagefristen på denne afgørelse er således den 18. 

marts 2021. 

 

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.naevneneshus.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.  

 

Som privatperson skal du betale et gebyr på 900,- kr. til Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist 

medhold, får du gebyret betalt tilbage.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Kristoffer Skinnebach 

Naturgeograf 

 
Dir. tlf. +4521226496 

  

http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag: 

 
1. Projektbeskrivelse 

 

Kopi til: 

 

Parter 
 
Banedanmark, Fornyelse og Sikring, Anlæg Vest, Arealer, Carina Olan-
der Rasmussen (Corn@bane.dk) 
 
Anker Christensen, Hovedvejen 83, 5771 Stenstrup 
 
Inge Christensen, Hovedvejen 83, 5771 Stenstrup 

 

Relevante myndigheder og interesseorganisationer: 
 

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)  
Fiskeriinspektorat ØST (inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk) 
Fiskeriinspektorat ØST- Fredericia v/ Jimmy Langelund Jensen (jlj@fiske-
ristyrelsen.dk) 
Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk) 
Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk) 
Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk) 
Svendborg Vandløbslaug (rodmenygaard@hotmail.com)  
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