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Tilladelse til kystbeskyttelse under Svendborgsundbroen belig-

gende matrikel nr. 34a, Vindeby By, Bregninge samt afgørelse om 

ikke at projektet ikke er VVM-pligtigt. 

 

 

Svendborg kommune giver hermed tilladelse til kystbeskyttelse af en kor-

tere strækning på matrikel 34a, Vindeby By, Bregninge i forbindelse med 

etablering af udløb for regnvandsledninger fra Vindeby, og på de vilkår 

som fremgår nedenfor. 

 

Kommunen har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvens vur-

dering for projektet. 

 

 
Figur 1: Oversigtskort med placering af den ansøgte kysbeskyttelse vist med rød 

cirkel. 
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Att.: «Attention» 
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Miljø, Erhverv og Teknik 

Natur og Miljø 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

14. maj 2019 

 

Sagsid: 18/24872 

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-
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Åbningstider: 
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Lovgrundlag 

 

Kystbeskyttelsesforanstaltninger på privat ejendom kræver tilladelse fra Svendborg Kom-

mune. Tilladelsen gives med hjemmel i kystbeskyttelseslovens1 §3 stk. 1 og 2 og indehol-

der afgørelse efter miljøvurderingslovens2 §16. Svendborg Kommune skal vurdere, om pro-

jektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væ-

sentligt. Der er yderligere lavet en væsentlighedsvurdering i forhold til ”bekendtgørelse om 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 

for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse an-

læg på søterritoriet”3. Der er derfor vedlagt en væsentlighedsvurderingen som bilag. 

 

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven 

 

Svendborg Kommune giver hermed tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg beliggende på ma-

trikel 34a, Vindeby By, Bregninge som ansøgt. 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
1. Udformningen og etableringen af anlægget skal ske i overensstemmelse med det 

ansøgte. 
 

2. Der må ikke uden Svendborg Kommunes tilladelse foretages udvidelser eller æn-
dringer af det opførte anlæg eller anlægsmetoderne. 
 

3. Tilladelsen er tidsbegrænset til 20 år fra dags dato.  
 

4. Samtidigt med anlægsarbejdet afsluttes, skal kommunen (natur@svendborg.dk) un-
derrettes herom, og snarest herefter skal fremsendes en færdigmelding, som doku-
menterer at anlægget er opført i overensstemmelse med tilladelsen. 
 

5. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig tilstand.  
 

6. Tilladelsen til at etablere anlægget, og det opførte anlæg må ikke uden tilladelse fra 
Svendborg Kommune overdrages til andre. 
 

7. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 2 år fra udste-
delsen af denne tilladelse. 
 

8. At der sker en tinglysning af tilladelsen med vilkår på ejendommen matrikel 34a, 
Vindeby by, Bregninge for ansøgers regning i form af en deklaration med Svend-
borg Kommune som påtale berettiget. Deklarationen skal orientere om, at den til en-
hver tid værende ejer af anlægget er forpligtet til at overholde de i tilladelsen anførte 
vilkår. Servitutten skal være tinglyst senest 1 år fra denne tilladelses datering. 

 

                                                
1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 57 af 21.januar 2019 af lov om kystbeskyttelse 
m.v. 
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurde-
ringer af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1062 af 21. august 2018 om administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyt-
telsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet. 

mailto:natur@svendborg.dk
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9. Anlægget eller dele heraf kan af Svendborg Kommune kræves fjernet, for ejeres 
regning, såfremt: 

 Anlægget ikke måtte blive fuldført, 

 Anlægget ikke længere anvendes til det ansøgte formål, 

 Anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks genetable-
res, eller 

 Vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes. 

 

Svendborg Kommune skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de for 

tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

 

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan 

være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i forbindelse 

med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt ansvar.  

 

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktionssikkerhed eller sta-

bilitet. 

 

Begrundelse for tilladelsen 

 

Svendborg Kommune har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med 

den begrundelse, at der ikke er væsentlige hensyn, der taler imod projektet. Det er samti-

digt kommunens vurdering, at skråningsbeskyttelse af rørudløbet er hensigtsmæssigt for, 

at undgå at afløbet fra rørledningen spuler sandet væk på kysten, og der dermed er et be-

hov for kystbeskyttelsen. 

Ifølge kystbeskyttelseslovens §1 er formålet med kystbeskyttelse at beskytte mennesker og 
ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, 
fjorde eller andre dele af søterritoriet.  

Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn: 
1) Behovet for kystbeskyttelse. 
2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a. 
3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet. 
4) Rekreativ udnyttelse af kysten. 
5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten. 
6) Andre forhold. 

 

I kommunens vurdering er der blandt andet lagt vægt på, at der er et begrundet behov for 

kystbeskyttelse, at der ikke er indkommet indsigelser mod projektet, og at der er tale om et 

begrænset anlæg i form af skråningsbeskyttelse på en kort strækning af regnvandslednin-

ger fra Vindeby By.  

 

Anlægget ligger i en strækning med overgang mellem lille kronisk erosion og fremrykning af 

kysten. Det antages derfor, at den kroniske erosion er meget begrænset, og der på kort 

sigt ikke er nødvendig med kompenserende sandfodring. Tilladelsen er gjort tidsbegræn-

set, da der ikke er redegjort for, hvor længe den ansøgte løsning vil leve op til det overord-

nede formål med at reducerer risikoen for erosion. Projektet vil, efter de 20 år tilladelsen er 
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givet til, blive revurderet, og der vil blive taget stilling til, om det fortsat er den rette løsning i 

forhold til det konkrete behov.  

 

Det er videre vægtet, at anlægget ikke medfører gener for naboerne i form af negative ind-

virkninger på nabo kyststrækninger, og anlægget ikke hindrer adgangen langs kysten. 

 

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven 

 

VVM-screening 

Kystbeskyttelsesanlæg er omfattet af miljøvurderingslovens4 § 16 og fremgår af bilag 2 pkt. 

10k. Bygherren har fremsendt VVM-screeningskema, som er vedlagt som Bilag 1. På bag-

grund af den fremsendte ansøgning og det vedlagte screeningsskema har Svendborg 

Kommune med udgangspunkt i kriterierne i lovens bilag 6 gennemført en vurdering af om 

projektet kræver udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering (VVM). 

 

Afgørelse 

Svendborg Kommune har på baggrund i VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.  

 

Kommunen træffer hermed afgørelse om af kystbeskyttelsesprojektet med skråningsanlæg 

beliggende på matrikel 34a, Vindeby By, Bregninge ikke antages at kunne få en væsentlig 

indvirkning på miljøet, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen er 

truffet efter miljøvurderingslovens § 21.  

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene afgørelse om at projektet ikke er om-

fattet af krav om miljøvurdering. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

 

Anlægsarbejdet i forhold til støv og støj 

Anlægsarbejdet kystbeskyttelsen forventes udført i sommeren 2019 og maksimalt af en 2-3 

ugers varighed. Arbejdet vil blive udført indenfor normal arbejdstid 8-16 i hverdagene, og 

der forventes ikke støjniveauet vil være større en 85 dB. I forhold til støvgener vurderes det 

at være begrænset, da der hovedsageligt udlægges sten i og omkring skråningen med fast 

jord og indenfor et meget begrænset område. 

 

Natura 2000 

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er det Sydfynske Øhav (Natura 2000-

område nr. 127, Habitatområde H111) og ligger ca. 5,4 km fra projektområdet. Svendborg 

Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil påvirke internationale naturbeskyttelsesom-

råder. 

 

Bilag IV-arter 

                                                
4 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurde-
ringer af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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Der er ikke kendskab til registrerede bilag IV-arter i eller omkring projektområdet. Projektet 

ligger indenfor et område af 10x10 km, hvor der er registreret følgende bilag IV-arter: Mar-

svin, Hasselmus, Sydflagermus, Dværgflagermus, Markfirben, Stor Vandsalamander, 

Spidssnudet Frø og Springfrø. Projektet medfører ikke fældning af træer, og Svendborg 

Kommune vurderer, at projektet ikke heller ikke på anden vis vil kunne påvirke områdets 

økologiske funktionalitet for flagermus. Vi vurderer desuden at projektområdet ikke rummer 

egnede levesteder for hasselmus, markfirben eller stor vandsalamander. Projektområdet 

rummer heller ikke egnede yngle- eller rasteområder for padder. Da anlægget etableres på 

land vurderes det ikke at have en effekt på marsvin. Svendborg Kommune vurderer samlet, 

at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.  

 

Samlet konklusion 

Der er i afsnittet ovenfor redegjort for de parametre, som er fundet relevant for projektet. På 

den baggrund og sammenholdt med screeningen er det Svendborg Kommunes vurdering, 

at kystbeskyttelsesprojektet ikke vil medfører en væsentlig påvirkning på miljøet. Samlet 

vurderer Svendborg kommune, at der med gennemførelsen af projektet ikke vil være en ku-

mulativ miljøpåvirkning, der kan udløse et krav om udarbejdelse af VVM-redegørelse. 

 

Inklusion af anden lovgivning 

 

Svendborg vildtreservat5  
Reservatet omfatter et areal på 660 ha og dækker sundene mellem Svendborg, Tåsinge og 
Thurø. Vestgrænsen for reservatet er en lige linje fra Sætting Strandvejs udmunding på 
Fynssiden til Horseskov på Tåsinge. Østgrænsen er ved de gamle dæmninger i Skårupøre 
Sund. Mod syd afgrænses reservatet af en lige linje fra Lodshuset på Tåsinge til anløbs-
broen ved Grasten på Thurø. Reservatet omfatter kun fiskeriterritoriet i området og har til 
formål at sikre et jagtfrit område af hensyn til rastende vandfugle og områdets bynære be-
liggenhed. Det er Svendborg Kommunes vurdering at kystbeskyttelsesanlægget ikke vil 
have en påvirkning på vildtreservatet. 

 

Skovbyggelinjen 

Projektet ligger indenfor skovbyggelinjen og i byzone. Kystbeskyttelsesanlægget har et me-

get begrænset omfang og vil ikke hindre udsyn til skov og skovbryn. Projektet har været i 

høring ved de to grundejere af skoven og der er ikke fremkommet bemærkninger til projek-

tet. Anlægget gavner samfundsmæssige interesser. Det er Svendborg Kommunes vurde-

ring at kystbeskyttelsesanlægget ikke vil påvirke skovbrynet som værdifuldt levested for 

plante og dyreliv eller hindre udsyn til skov og skovbryn.  

 

Yderligere afgørelser tilknyttet projektet om kystbeskyttelsen 

Kystdirektoratet har truffet afgørelse om dispensation efter naturbeskyttelsesloven (vedlagt 

som bilag 2) og Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse til anlægget efter skovlo-

ven (vedlagt som bilag 3).  

 

Projektbeskrivelse 

 

                                                
5 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 11071 af 15. november 1999 om Svendborg 
Vildtreservat.  
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Der er indsendt en ansøgning fra Vand og Affald der beskriver beskyttelsesanlægget, an-

søgningsmaterialet er vedlagt som bilag 4. 

 

Der er tale om etablering af nyt regnvandsudløb for Vindeby i forbindelse med separat klo-

akering. Der etableres tre udløb med en rørdimension på Ø 400 mm som ved kraftig regn 

kan føre ca. 700 l/s ud på forstranden. Ud for udløbene sikres forstranden med sten i ni-

veau med den eksisterende forstrand, for at modvirke bortskylning af sand. Ved højvandsi-

tuationer vil der være risiko for, at de løse grusmaterialer omkring rørene bliver eroderet 

væk, og rørene dermed blotlægges. Derfor er der søgt om skråningsbeskyttelse med sten 

lige omkring rørudløbene. 

 

Kystbeskyttelsesanlægget består af et skråningsanlæg med stensikring som bliver udlagt 

omkring de 3 udløbsrør i en udbredelse på ca. 8 x 6 m, se figur 2 nedenfor og vedlagt som 

bilag 4a. Rørudløbene vil næsten blive skjult i skråningssikringen, der udføres et lag af 30 

cm natursten med en diameter på ca. Ø 200-400 mm. Skråningssikringen bygges op med 

geotekstil nederst og efterfølgende et 20 cm lag med håndsten, inden det dækkes med de 

30 cm natursten. Skråningsanlægget følger det omgivende terræn.  

  
 

 
Figur 2: Øverst i figuren ses tværsnit af skråningsanlæg og nederst ses en plantegning med de tre 
udløbsrør, og skråningsbeskyttelsen omkring udløbene.  

 

Forstrand 

Skråningsbeskyttelse 
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Sagsgennemgang 

 

Ansøgningsmaterialet for kystbeskyttelsen har været sendt i 4 ugers høring hos naboer og 

relevante myndigheder og interesseorganisationer.   

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til høringen fra naboer og interesseorganisationer. 

 

Vejdirektoratet har i mail af 6. marts 2019 svaret, at de ikke har bemærkninger til projektet i 

forhold til miljøvurderingsbekendtgørelsen. 

 

Kystdirektoratet har i deres høringssvar af 27. marts 2019 svaret følgende: 

”Risiko i forbindelse med erosion  

På denne kyststrækning, er der ifølge ansøgningens oplysninger, en minimal erosion. Kyst-

direktoratet er enigt heri, idet der mod SV er en lille erosion, mens der mod NØ er en frem-

rykning. Funktionen af skråningsbeskyttelsen er, at udstrømmende vand fra det ny regn-

vandsudløb ikke forårsager erosion og dermed skader samt synliggørelse af røret. Det 

fremgår af ansøgningen, at det ud fra et miljømæssigt og visuelt synspunkt er behov for en 

skråningsbeskyttelse. 

Vurdering af den ansøgte løsning  

Kystdirektoratet vurderer, at en skråningsbeskyttelse af sten til beskyttelse af rørudløbet er 

hensigtsmæssigt for at undgå, at udstrømmende vand fra røret spuler sandet væk. Da an-

lægget ligger i overgangen mellem lille kronisk erosion og fremrykning, må det antages, at 

den kroniske erosion er meget begrænset, og at der på kort sigt ikke er nødvendig med en 

kompenserende fodring. Det anbefales dog, at en eventuel tilladelse til projektet, på det fo-

religgende grundlag, bør gøres tidsbegrænset, da der ikke er gjort rede for hvor længe den 

ansøgte løsning vil leve op til det overordnede formål med kystbeskyttelse, som er at redu-

cere en risiko. Når en eventuel tilladelse udløber efter eksempelvis 20 år, kan sagen revur-

deres og der kan tages stilling til, om det fortsat er den rette løsning i forhold til det kon-

krete behov på stedet”. 

 

Med baggrund i Kystdirektoratets bemærkninger har kommunen valgt at gøre tilladelsen 

tidsbegrænset. 

 

Ansøger (Vand og Affald) har haft Kystdirektoratets bemærkninger i høring, men ikke frem-

sendt bemærkninger dertil. 
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Klagevejledning 

 

Dette dokument indeholder to afgørelser: 

 
1. Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven om tilladelse til projektet. 

 
2. Afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. 

 

Ovenstående afgørelser kan i henhold til Kystbeskyttelseslovens § 18, stk.1 og Miljøvurde-

ringslovens § 49 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 14. maj 2019. Klagefristen på 

denne afgørelse er derfor den 11. juni 2019.  

 

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller 

www.virk.dk. eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk 
 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet an-

modning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes. 

 

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en 

væsentlig individuel interesse i sagens udfald er klageberettiget. Lokale foreninger og orga-

nisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og 

organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller væsentlige rekreative 

interesser når afgørelsen berører sådanne interesser kan også klage over afgørelsen. 

Miljø- og Fødevareministeriet og andre offentlige myndigheder er klageberettigede vedrø-

rende kommunens afgørelser efter kystbeskyttelsesloven.  

 

Det koster 900,- kr. for privat personer og 1800,- kr. for virksomheder og organisationer i 

gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller 

delvist medhold i klagen, får du gebyret betalt tilbage.  

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 18b, i kystbeskyttelseslo-

ven. 

 

Venlig hilsen 

 

Anne Jensen 

Agronom 

 
Dir. tlf. +4562233422 

 

 

 

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

 

Bilag 1: VVM screeningsskema udfyldt af ansøger 

Bilag 2: Kystdirektoratets afgørelse i forhold til strandbeskyttelseslinjen 

Bilag 3: Miljøstyrelsens afgørelse i forhold til skovloven 

Bilag 4: Ansøgningsmateriale 

Bilag 4a: Tegningsbilag vedlagt ansøgningsmaterialet 

Bilag 5: Væsentlighedsvurdering  

 

Kopi sendt til: 

 
Naboer til kystbeskyttelsen: 

 

Charlotte Gravholt Faurhøj & Henrik Grønning Madsen, Bratenvej 10, 5700 Svendborg, ejer af matri-

kel 1i, Vindeby By, Bregninge. 

Vindeby Vandforsyning A.M.B.A., Jens Munks Vej 2, 5700 Svendborg, ejer af matrikel 34a, Vindeby 

By, Bregninge. 

Svendborg Spildevand A/S, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg, ejer af matrikel 34b, Vindeby By, 

Bregninge. 

 
Høringsberettigede interesseorganisationer og relevante myndigheder: 

 

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)  

Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)  

Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk) 

Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk) 

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Lars Christiansen (fynskredsen@botaniskforening.dk) 

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com) 

Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk) 

Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk) 

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) 

Miljøstyrelsen (mst@mst.dk) 

Vejdirektoratet (hoeringer@vd.dk) 

 

Orientering til: 

Fritidshusejernes Landsforening (sekretariat@mitfritidshus.dk) 

Ejendomsforeningen (info@ejendomsforeningen.dk)   

Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) 
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