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Sweco Danmark A/S  
Granskoven 8 
2600 Glostrup 
 
Att: Sune Hald 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 18/00002-8 
Ref. Simone Bruun 
21-01-2018 
 

Dispensation til anlægselementer og brønddæksler inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 34a, Vindeby by, 
Bregninge, Svendborgsund, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune 
 
 
Ansøgning 
Der er den 28. august 2018 blevet ansøgt om etablering af anlægselementer og 
brønddæksler på matriklen 34a, Vindeby by, Bregninge i Svendborg Kommune.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til anlægselementer og brønddæksler. 
 
Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 
anden lovgivning kan være nødvendige. 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 
om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 
dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 
Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Redegørelse for sagen 
Nord for Bratenvej, etableres i alt 10 brønde, samt anlægselementer i form af sten 
nær kysten. På tegning 10 er brøndene nærmere specificeret. Med undtagelse af 
Ø3000 mm sandfang og olieudskillerbrønden, afsluttes de øvrige 8 brønde i 
terræn med ståldæksler med diameteren Ø600 mm eller Ø800 mm. De store 
brønde vil blive etableret på jordniveau. Området hvor de store brønddæksler skal 
placeres bliver belagt med stabilgrus. 
 
Selve krydsningsbrønden er en betonbrønd med indvendigt diameter på 1500 mm. 
Brønden afsluttes med et fladt betondæk, hvor i der sættes en karm og et Ø800 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1022 af 3. september 2018 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 36876115 • EAN (drift) 5798000893313 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 2 

 

mm jerndæksel, der reger op til terrænniveau. Det er altså kun jerndækslet, der 
bliver synligt. Dette princip er gældende for de øvrige brønde med undtagelse af 
olieudskilleren. 
 
Der ønskes yderligere anlagt regnvandsudløb på området. Selve 
udløbsarrangementet består at en Ø1500 mm fordelerbrønd, der er nedgravet i det 
eksisterende terræn. Dækslet på brønden vil bære i terrænniveau. Til brønden 
fører en Ø900 mm betonledning, der anlægges i grusvejen på vestsiden af 
Svendborgsundbroen. I fordeler brønden ledes vandet videre frem mod kysten via 
3 styk Ø400 mm PE ledninger (sort plastik), der ender i en stenbelagt skråning tæt 
ved dagligvandslinien i Svendborgsund. 
 
Der har tidligere være belagt med sten på skråningen, og der vil i forbindelse med 
anlægget af rørledningerne blive lag sted på skråningen igen.  
 

 
Skitse der viser fordelingsbrønden og de 3 rør vandet skal løbe ud igennem. Det 
grå område er de sten der placeres omkring rørene. Indsendt af ansøger.   
 

 
Billede af hvordan dækslet på 3 m vil se ud. Dækslet vil være på jordnivea. 
Indsendt af ansøger.  

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 36876115 • EAN (drift) 5798000893313 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 3 

 

Der påtænkes etableret et anlæg til udskillelse af sand og olie fra regnvandet, inden 
det udledes i Svendborgsund via en nye regnvandsledning, der skal forløbe lige 
vest for Svendborgsundbroen. 
 
Olieudskilleren afsluttes også med et stort fladt betondæk med diameteren Ø3380 
mm. Dette betondæk har overside i terrænniveau. Man kommer altså til at se en 
betonplade, men den er ikke hævet over terrænet. I betondækket etableres 
serviceadgang til olieudskilleren, der er af typen lamel-udskiller, som kræver 
regelmæssig vedligeholdelse. De to luger, som etableres i lameludskillerens 
betondæk måler hver 1100*1300 mm. Lugerne er såkaldt overvalsede, dvs. at de 
rager 5-10 cm over dæksniveauet. 
 

 
Skitse over de 2 store brønde mærkeret med blå cirkler. Det mørkegrå område 
illustrerer placering for stabilgruset. Indsendt af ansøger.  
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Billeder der viser området, hvor dækslerne vil blive opført. Indsendt af ansøger.  
 
Der vil ved nedgravning af brønde og dæksler være en midlertidig terrænændring. 
Denne er ikke dispensationskrævende, da området, hvor ledninger og rør 
nedgraves vil blive reetableret.  
 
Matriklen ligger ud til natur- og vildtreservat, Svendborgsund.  
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 
og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 
og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 
arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  
 
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 
bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b. 
 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 
en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 
fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  
 
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 
det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
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udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
På baggrund af sagens oplysninger, vurderes det, at der er tale om et særligt 
tilfælde, hvor der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen.  
 
Det tekniske anlæg anses værende nødvendigt, for at Svendborg Spildevand a/s på 
sigt kan separatkloakere Vindeby på Tåsinge. Et af de første tiltag i denne plan 
bliver at anlægge en stor regnvandskloak i Bratenvej og videre ned til 
Svendborgsund med udløb vest for Svendborgsundbroen. For at kunne udskille 
vand rent i sundt skal er opstilles et sandfang samt en olieudskiller, jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 28.  
 
Området er domineret af betonpillerne fra Svendborgsundbroen og det er 
Kystdirektoratets vurdering, at etableringen af de 10 brønde i jordniveau ikke vil 
skæmme i landskabet eller gøre skade på den omkringliggende natur. Dette er 
begrundet i, at 8 ud af 10 dæksler er af mindre størrelse, samt at alle dæksler er 
placeret i niveau med jorden.  
 
Ydermere er det Kystdirektoratets vurdering, at de anlægselementer, i form af sten 
der placeres omkring udløbet af rørene, ikke vil have en negativ indvirkning. Der 
er lagt vægt på, at der tidligere har været sten af denne art lagt i området.  
 
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Klagevejledning  

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 
hverdag.   
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det 
koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i 
gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 
anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 
naturbeskyttelsesloven. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Simone Bruun 
+45 91 33 84 20 
Sbr@kyst.dk 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Svendborg Kommune, svendborg@svendborg.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg, svendborg@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening Svendborg, svendborg@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 

fynskredsen@botaniskforening.dk 
 Svendborg Museum, per.thomsen@svendborgmuseum.dk 
 Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn v/ Rudi Rusfort 

Kragh, formanden@byogland-sydfyn.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk 
 Miljøstyrelsen, Fyn, fyn@mst.dk   
 Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
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