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Afgørelse - medbenyttelse af privat vandløb 
 

Ejendommen Skovsbovænge 10 ApS, v. Jørgen H. Holm, Kogtvedparken 

98, 5700 Svendborg har ansøgt om tilladelse til medbenyttelse af et privat 

vandløb, hvor en strækning er rørlagt (Ø 20 cm), til afledning af overflade-

vand fra nyetableret regnvandsbassin på et areal lige nord for Pauline-

lundskoven (matr. nr. 11 Skovsbo By, Egense). Vandløbet er beliggende i 

Paulinelundskoven. 

 

Projektet har været i partshøring i perioden 31. juli – 11. august 2020. Der 

er ikke indkommet bemærkninger, hvorfor Svendborg Kommune kan 

træffe afgørelse i sagen. 

 

 
Figur 1: Oversigtskort, udledningspunkt vist med rød prik 

 

 

 

 

 

 

 

Ejendommen Skovsbovænge 10 ApS 

Att.: Jørgen H. Holm 

Kogtvedparken 98 

5700 Svendborg 

Miljø og Teknik 

Natur og Miljø 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

13. august 2020 

 

Sagsid: 20/12069 

Afdeling: Natur og Miljø 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

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

post-og-selvbetjening 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 

 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Afgørelse efter vandløbsloven 

Svendborg Kommune meddeler i henhold til vandløbsloven1
 §§ 5 og 63 

tilladelse til medbenyttelse af det private vandløb, der forløber gennem 

den østlige ende af Paulinelundskoven på følgende vilkår: 

  

 Op- og nedstrøms beliggende ejere af det rørlagte vandløb må 

ikke påvirkes negativt i forhold til afstrømningen. 

 Såfremt der ændres på tilkoblingen, rørdimensionen eller andet i 

forbindelse med benyttelsen, skal Svendborg Kommune kontak-

tes. 

 Projektet må ikke medføre problemer med sand eller andre stoffer 

nedstrøms i vandløbet. 

 Projektet må ikke medføre tilstandsændring af de § 3 beskyttede 

arealer i Paulinelundskoven. 

 Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der findes tegn på kulturhi-

storiske værdier (oldsager, knogler, større mængde træ o.l.) i for-

bindelse med anlægsarbejdet.  

 

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

dato.  

 
Begrundelse for afgørelsen  

Svendborg Kommune vurderer, at de nedstrøms beliggende arealers af-

vandingsevne og miljøtilstand ikke påvirkes væsentligt af projektet.  

 
Baggrund for projektet 

Ansøger vil udstykke 10 parcelhusgrunde nord for Paulinelundskoven på 

Skovsbovænge 10, 5700 Svendborg, hvorfor der vil være en øget udled-

ning af overfladevand fra befæstede arealer. 

 

 

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

vandløb. 
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Figur 2: Detailtegning 

 

 

Udløbet fra regnvandsbassinet etableres som dykket udløb med en regu-

latorbrønd, hvor der monteres en vandbremse til neddrosling af vandfø-

ringen til vandløbet. Udløbet i det private vandløb sikres med sten for at 

modvirke erosion og har 45 graders medløb ud i vandløbet. Der vil maksi-

malt blive udled 3 l/s fra regnvandsbassinet. 

 

Naboerklæring 

Forud for ansøgningen er der indhentet naboerklæring fra nedenstående 

ejere, der har givet samtykke til projektet, jf. bilag 1. 

 

Alf Morten Espensen, Skovsbovej 184, Skovsbo, 5700 Svendborg ejer af 

matr. nr. 13z, Skovsbo by, Egense. 

 

Anders Alfred Espensen, Skovsbovej 128, Skovsbo, 5700 Svendborg ejer 

af matr. nr. 13z, Skovsbo by, Egense. 

 

Økonomi og fremtidig vedligeholdelse    

Alle udgifter i forbindelse med projektet afholdes af ansøger. Dog afholder 

Svendborg Kommune en andel svarende til den andel, der afledes fra 

den kommunale del af Skovsbovænget. 

  

Bygherre, Ejendommen Skovsbovænge 10 ApS afholder udgifterne til 

den fremtidige vedligeholdelse af regnvandsbassinet og udløb. 

 
Øvrig vedligeholdelse (f.eks. spuling, rodskæring eller udskiftning af rør) 

af det eksisterende private rørlagte vandløb foretages af den lodsejer 

hvorpå rørledningen ligger. Ansøger vedligeholder således kun den del, 

der ligger på egen grund. 
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Tidsplan 

Projektet er planlagt gennemført ultimo 2020. 

 

Vandløbsmyndighedens bemærkninger 

Afvandingsmæssige konsekvenser 

Overfladevandet ledes fra regnvandsbassinet til det private vandløb i 

Paulinelundskoven. Vandløbet er rørlagt på en kortere strækning, ca. 200 

meter. Rørdimensionen er 20 cm. 

 

Der er 2 lodsejere med interesse i det rørlagte vandløb, før vandløbet 

fortsætter i et åbent forløb. Begge lodsejere har afgivet en skriftlig erklæ-

ring (bilag 1) med accept af projektets gennemførelse. 

 

Svendborg Kommune vurderer, at det ikke vil få afvandingsmæssige kon-

sekvenser for lodsejerne nedstrøms tilslutningen, da der er stor opstuv-

ningskapacitet i Paulinelundskoven.  
 

Miljømæssige konsekvenser 

Det private vandløbet er ikke registreret som beskyttet vandløb efter §3 i 

naturbeskyttelsesloven2. Vandløbet er ikke målsat i Statens Vandområde-

planer (2015-2021).  

 

I umiddelbar nærhed af udstykningen er der 2 søer og et moseområde, 

der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Der er ikke i umiddelbar nærhed af udstykningen internationale naturbe-

skyttelsesområder, herunder Natura 2000 områder, samt beskyttelse af 

visse arter3. 
 

Det vurderes, at udledningen fra regnvandsbassinet ikke medfører en ne-

gativ tilstandsændring af disse områder, da der sandsynligvis stadig vil til-

føres vand til § 3 arealerne. 
 

Lovgivning 

Vandløbslovens1 bestemmelser finder anvendelse for projektet jf. lovens 

§ 2. 

 

Tilkobling til private drænledninger kræver en medbenyttelsestilladelse ef-

ter vandløbslovens1 § 63, da ledningerne er anlagt for en bestemt kreds 

af grundejere og med et formål, der ikke indbefatter det ansøgte jf. § 5. 

 

                                                
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om na-

turbeskyttelse. 
3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpeg-

ning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter. 
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I sager om medbenyttelse påføres den eksisterende ledning som regel 

mere vand end hidtil, hvilket kan være til ugunst for de allerede tilkoblede 

parter. Derfor sendes sagen ud i partshøring hos de berørte parter jf. for-

valtningslovens4 § 19. 
 

Klagevejledning 

Ovenstående afgørelse kan i henhold til vandløbslovens § 80 påklages til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgø-

relsen er meddelt.  
 

Klagefristen på denne afgørelse er den 10. september 2020. 

 

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

ger.dk eller www.virk.dk. eller via Nævnenes Hus hjemmeside https://na-

evneneshus.dk/ 
 

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

en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender an-

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

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

dekommes. 

 

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

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

berettiget.  

 

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

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

ret betalt tilbage.  

 

 

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte un-

dertegnede. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Berit Mogensen 

Landskabsingeniør 

 
Dir. tlf. 23 72 67 42 

 

 

                                                
4 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven. 

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

 

Bilag 1: Underskrevne naboerklæringer 

 

 

 

Kopi til 

 

Berørte parter: 

 

Alf Morten Espensen, Skovsbovej 184, Skovsbo, 5700 Svendborg ejer af 

matr. nr. 13z, Skovsbo By, Egense. 

 

Anders Alfred Espensen, Skovsbovej 128, Skovsbo, 5700 Svendborg ejer 

af matr. nr. 13z, Skovsbo By, Egense. 

 

Svendborg Kommune, CETS, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge 

 

 

 

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) 

Svendborg Vandløbslaug, v. Søren Hansen (Rodmenygaard@hot-

mail.com) 
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk) 
Svendborg Sportsfiskerforening (post@svendborg-sportsfiskerfor-
ening.dk) 
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)  
Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (soren@knabe.dk)  
Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk) 
Fiskeriinspektorat ØST (inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk) 
Fiskeriinspektorat Øst Fiskerikontrollør (bpwi@fiskeristyrelsen.dk) 
Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk) 
Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk) 
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