
Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse 

     

 A.  Oplysninger om ansøger  

 

Ansøger er den, som ønsker at etablere kystbeskyttelsen, og ansøger er ikke nødvendigvis ejer af  

ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres. Er der tale om flere ansøgere, kan oplysninger om disse fremgå af 

samtykkeerklaeringer (udfyld pkt. A) vedlagt ansøgningen. Samtykkeerklaering kan findes på den kompetente 

myndigheds hjemmeside.   

     

 Navn  

 Svendborg Spildevand A/S   v/ Lone Riis Vinther  

     

 Adresse  

 Ryttermarken 21  

     

 Postnr. By  

 5700 Svendborg  

     

 Telefon nr. Mobil nr. E-mail  

 6321 5552 29601584 LRV@Vandogaffald.dk  

     

 Er ansøger ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres?  

 

 
Ja 

 

 

 
Nej. Oplysninger om ejer fremgår af samtykkeerklæring vedlagt ansøgningen 

 

     

     

 

  

mailto:LRV@Vandogaffald.dk


     

 B.  Oplysninger om eventuel repræsentant for ansøger    

 

Punktet udfyldes, hvis ansøger ønsker at lade sig repræsentere eksempelvis af nabo, rådgiver, entreprenør e.l. 

Denne vil være kontaktperson til den kompetente myndighed under sagens forløb.  

Husk samtykkeerklæring fra ansøger. Eksempel på samtykkeerklæring (udfyld pkt. B) kan findes på den kompetente 

myndigheds hjemmeside. 

 

     

 Navn    

 Sweco Danmark A/S   v/ Sune Hald  

     

 Adresse    

 Storegade 86  

     

 Postnr. By  

 6100 Haderslev  

     

 Telefon nr. Mobil nr. E-mail  

 73 52 25 10 27 23 25 15 sune.hald@sweco.dk   

     

     

     

  

mailto:sune.hald@sweco.dk


 C.  Projektets placering  

 Hvis projektet strækker sig over flere matrikler, skal disse nævnes under punkt O ”Andre oplysninger”.   

 Hvis ejendommen, hvorpå projektet ønskes etableret, ikke udelukkende ejes af ejeren som oplyst  

under punkt A, skal der vedlægges samtykkeerklæringer fra samtlige andre ejere. Eksempel på samtykkeerklæring 

kan findes på den kompetente myndigheds hjemmeside. Hvis projektet strækker sig over flere matrikler, skal disse 

nævnes under punkt O ”Andre oplysninger”.  

 

     

 Adresse  

 Bratenvej 22  

     

 Postnr. By Kommune  

 5700 Vindeby Svendborg  

     

 Matrikel nr. Ejerlav  

 34a Vindeby, Bregninge  

     

 
Hvad er projektets karakteristika?  

 

 Udløb af regnvand via 3 styk Ø400 mm sorte plastrør i strandkanten af Svendborgsund. Rørene placeres i 

udløbspunktet i kote 0,45 mDVR med en indbyrdes afstand på ca. 0,8 m. Rørenderne skæres i smig og der udlægges 

erosionssikring i form af Ø150-Ø400 mm marksten omkring rørudløbene. Se tegning 2013k008-26. 

 

     

     

 

  



 

 

 D. Projektets indvirkning på miljøet  

     

 
Beskriv indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning 

Kystsikringen omkring rørudløbene har en udbredelse på ca. 8 × 6 m. Se tegning 2013k008-26. 

Beskriv indvirkningens art 

Projektet indvirkning på miljøet består af de ca. 50 m2 som erosionssikringen dækker. Da erosionssikringen befinder 
sig på en kyststrækning, hvor der hverken er tendens til erosion eller sedimentation, vurderes stensikringen omkring 
rørudløbene ikke at få indvirkning på den omkringliggende kyststrækning. 

Beskriv indvirkningens grænseoverskridende karakter 

Ingen. 

Beskriv indvirkningens intensitet og kompleksitet 

Der er tale om regnvandsudløb. Når oplandet til udløbene er fuldt separatkloakeret, vil der under kraftig regn 
strømme ca. 700 l/s ud på forstranden. Ud for udløbene sikres forstranden med sten i niveau med den eksisterende 
forstrand. Dette for at modvirke bortskylning af sand fra forstranden når rørudløbene er i funktion. 

Beskriv indvirkningens sandsynlighed 

Ikke relevant. 

Beskriv indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet 

Når det regner vil der strømme mere eller mindre vand ud på forstranden. Uden for området med stensikring vil der 
kunne ske bortskylning af sand fra forstranden. Det forventes at der ret hurtigt vil indtræde en ligevægtssituation, så 
kun en svag fordybning på et kort stykke af forstranden almindeligvis vil være synlig. 

Beskriv kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte 
projekter. 

Ca. 20 meter længere henne ad stranden mod sydvest fra rørudløbene er der en længere sammenhængende 
kystsikring i form af en skråningssikring med sten. Stensikringen omkring rørudløbene vil komme til at matche denne 
eksisterende skråningssikring. NB: Kystdirektoratet har i forbindelse med en indledende drøftelse af projektet i januar 
måned 2018 udtrykt at de ikke gerne så en forlængelse af den eksisterende skråningssikring hen forbi rørudløbene; 
derfor ansøges kun om en minimal skråningssikring lige omkring rørudløbene. 

Beskriv muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne. 

 

 
Ansøger har overvejet ikke at skråningssikre med sten omkring rørudløbene. Dette vil sandsynligvis betyde at 
enderne på rørene vil blive undermineret i forbindelse med bølgepåvirkning ved højvande, fordi selve kystskråningen 
det aktuelle sted består af tilkørt løst sand og grus fra tidligere aktiviteter på stedet. Se billederne af udløbsstedet. 

En løsning uden skråningssikring vil sandsynligvis sigt føre til at rørenderne blive synlige over flere meter af 
forstranden. Endvidere vil det udstrømmende vand sandsynligvis danne et ”vandhul/erosions-rende” på forstranden, 
der visuelt vil synliggøre installationen. Ansøger har derfor ud fra et miljømæssigt og visuelt synspunkt valgt at 
ansøge om skråningssikring omkring rørudløbene. 

 

     

     

 



        

 E.  Hvad søges der om beskyttelse mod?  

        

 
 

Erosion (kysten nedbrydes af havet) 
 

Oversvømmelse  

  Udfyld punkterne F-L  Udfyld punkterne J-F og M-N  

        

        

 

         

 F. Beskrivelse af eksisterende og/eller godkendte forhold   

 Findes der allerede kystbeskyttelse eller tilladelse til kystbeskyttelse på ejendommen?   

         

 
 

Nej  

         

 

 Ja, hvilken   
Skråningsbeskyttelse   

 
    

Sandfodring   

 
    

Høfde   

 
    

Bølgebryder   

 
    

Dige   

 
    

Andet: 
 

  

         

         

 Hvis ja, angiv dok.nr. for evt. tilladelse:    

 eller    

 Omtrentligt år for etablering: Formentlig mellem 1950 og 1970 jf. luftfoto   

        

 

Hvis ja, er der kumulation med det ansøgte 

projekt og eksisterende og/eller godkendte 

forhold? Beskriv hvilke forhold og 

kumulationen:  Visuel kumulation.   

        

         

         

      



 G. Værdier  

 Hvilke værdier ønskes beskyttet?  

 
 

Hus eller anden bebyggelse med faste installationer  

 
 

Infrastruktur (vej, sti, kloak m.v.)  

 

 

Andet (landbrugsjord, ubebygget 

areal, produktionsskov, have), 

hvilket:  

 

 

      

   

 Hvorfor er kystbeskyttelse nødvendig?  

Der er tale om erosionssikring af 3 styk Ø400 mm PE udløbsrør fra en ny regnvandskloak, der etableres til afvanding 

af et område i Vindeby beliggende syd for Bratenvej/Vindeby Birkevej. Kysten, hvor udløbet ønskes placeret er for 

nylig blevet retableret/ændret ifm. Vejdirektoratets arbejder ved Svendborgsundbroen. Kysten, hvor de 3 udløbsrør 

ønskes ført ud på forstranden, består af tilkørt grus, der interimistisk er forsøgt erosionssikret med sten; se den 

vedhæftede fil ”Billeder.pdf”. 

I højvandssituationer vil der være risiko for at de løse grusmaterialer, som strandbredden (brinken) nu består af, vil 

blive bortvasket med frilægning af udløbsrørende til følge. Rørene vil således kunne blive synlige og undermineret, 

såfremt disse ikke erosionsikres lige omkring udløbsstedet. Såfremt akut erosion forårsager frilægning af de 3 

udløbsrør, bliver rørende synlige på forstranden, hvilket vil være æstetisk utilfredsstillende og indebære en vis risiko 

for at rørene skal lægges om, hvis de forrykker sig. 

 

      

 Ved sager om kommunale fællesprojekter: Ansøgers overvejelser omkring værdien og levetiden af det, der ønskes 

beskyttet i forhold til udgifterne til etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsen over en længere periode på 25-

50 år: 

En kort (6-8 m) skråningsbeskyttelse udført lige omkring rørudløbene vil formentlig kunne udføres for omkring 30.000 

kr., hvilket ansøger vurderer er fordelagtigt frem for løbende at skulle tilse og vedligeholde terrænet omkring rørene. 

Rørudløbene vil næsten blive skjult i skråningssikringen, der udføres nogenlunde tilsvarende den eksisterende 

skråningssikring af kysten, der begynder ca. 20 meter vest for udløbsstedet. Der forventes ikke behov for løbende 

vedligeholdelse af den påtænkte skråningssikring ved rørudløbene. 

 

      

 

 

     

 

  



      

 H. Skovloven  

 Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for 

at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v. 

 

      

 Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal, der er fredskovspligtigt efter skovloven, 

oplyses, om det er muligt at placere anlægget uden for det fredskovspligtige areal?  

Skråningssikringen etableres i kanten af det på matrikel 34a udpegede skovpligtige område. Der er i dag ingen 

bevoksning ved udløbsstedet. Sandsynligvis vil der ikke kunne vokse træer, der hvor skråningssikringen er planlagt 

udført. 

Beskriv de samfundsmæssige interesser, der begrunder, at kystbeskyttelsesforanstaltningen udføres på det 

fredskovspligtige areal.  

Det er som skrevet usikkert om der er fredsskovspligt på arealet hvor skråningssikringen er projekteret – dette må 

bero på en nærmere vurdering/besigtigelse. I praksis vil anlægget ikke indskrænke det fredsskovpligtige areal på 

matrikel 34a. 

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med ”skovbryn af løvtræer og buske” der 

er omfattet af § 27 i skovloven, beskrives, hvorvidt områdets økologiske funktionalitet forsat kan opretholdes, når 

projektet er udført.  

Der er pt. ingen bevoksning ved den projekterede skråningssikring 

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med ”søer, moser, heder, strandenge eller 

strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 pga. for lille 

størrelse” der er omfattet af § 28 i skovloven, beskrives, hvorvidt områdets økologiske funktionalitet forsat kan 

opretholdes, når projektet er udført. 

Det er ikke ansøgers vurdering, at arealet, hvor den projekterede skråningssikring er placeret, falder ind under 

ovennævnte kategorier af beskyttede naturtyper. Se de til ansøgningen vedhæftede billeder. 

 

      

 

 

     

  



 

      

 I. Jagt- og vildtforvaltningsloven  

 Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for 

at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v. 

 

      

 Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger skal udføres i et vildtreservat, beskrives den nærmere begrundelse 

for dette indgreb.  

Svendborgsund (vandfladen)  er udpeget som et natur- og vildtreservat af type 5 ”By-reservat” jf. Danmarks 

Miljøportal. Skråningssikringen er beliggende på landsiden af dagligvandslinien. 

Beskriv projektets omfang og anlægsfasen, herunder hvilke maskiner, der skal anvendes og hvilket tidspunkt på 

året projektet ønskes gennemført.  

Projektet ønskes udført i sommerhalvåret. Ved anlæg af regnvandsledningerne vil der blive gravet en ledningsgrav fra 

den nuværende kystskråning og indlands. Som led i arbejdet med stensikring af kystskråningen vil der blive gravet i 

kystskråningen sat i  forstranden (sand), hvor der skal nedlægges sten. Arbejdet vil sandsynligvis blive udført med en 

25 tons gravemaskine. 

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på særligt for det pågældende vildtreservat sårbare 

tidspunkter, fx yngletid, rastetid el.lign., beskrives hvorfor det er nødvendigt.  

Anlæggelsen at rørudløbene og skråningssikringen vurderes ikke at være nævneværdigt forstyrrende for dyrelivet i 

området. Arbejdet udføres formentlig på ca. 1-2 ugers tid. Området omkring arbejdsstedet er vegetationsfrit og ikke 

ynglested for fugle eller pattedyr. 

 

      

 

 

     

  



 

 

      

 J. Lov om vandløb og lov om vandplanlægning  

 Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for 

at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v. 

 

      

 Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger 

og dræn, søer eller andre lignende indvande. 

Anlæg af skråningssikringen influerer ikke på vandløb, grøfter, rørledninger eller søer og lignende. 

Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på diger, sluser, broer og andre anlæg i 

og ved vandløb.  

Projektet har Ingen indvirkning på ovennævnte typer af anlæg. 

Oplysning om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger har indvirkning på vandløb eller søer, der er omfattet af 

et miljømål efter bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder eller grundvandsforekomster. 

Projektet har Ingen indvirkning på vandløb eller søer. 

 

      

 

 

     

 

         

 K. Kystbeskyttelsesmetode mod erosion  

         

 Hvilken type kystbeskyttelse søges der om 

tilladelse til: 

 Er der tale om:  

 
 

Fodring (sand/ral)  
 

Etablering af ny kystbeskyttelse  

 
 

Skråningsbeskyttelse  
 

Genopbygning af anlæg til oprindelig stand  

 
 Høfde  

 

Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner og/eller 

materialer 

 

 
 

Bølgebryder  
 

Fjernelse af eksisterende anlæg*  

 
 

Andet:    *) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en 

forudgående tilladelse ikke nødvendig 

 

       

         

         



    

 L. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion   

 Materiale på nedenstående liste vedlægges ansøgningen   

   

 

•  Kort, der viser matrikelgrænser, bebyggelse/infrastruktur og skræntkant. På kortet skal afstanden fra 

bebyggelse til strandkanten angives, og kystbeskyttelsens placering skal fremgå tydeligt.  

•  Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. For sandfodring skal 

mængde udlagt materiale pr. løbende meter kyst samt lagets tykkelse og profil oplyses. For 

kystbeskyttelsesanlæg skal materialestørrelse, tykkelse af lag, hældning og top- og bundkote i DVR90 

fremgå.  

•  Redegørelse for anlæggets dimensionering. Den kompetente myndighed forbeholder sig ret til at stille krav 

om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis 

dette skønnes nødvendigt.  

 En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af kystbeskyttelsesforanstaltningen.  

•  En redegørelse af, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen for erosion over tid, herunder at den  

eksisterende adgang til og langs stranden bevares.  

•  Kystbeskyttelse, som etableres på søterritoriet, skal indtegnes på søkort. Ikke relevant. 

•  Fotos af stedet hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser afstanden mellem skrænten og det, der 
ønskes beskyttet. Vedlæg også gerne fotos der viser strækningen på hver side af lokaliteten.  

•  Samtykkeerklæringer  

1) Ved flere ansøgere. Ikke relevant. 

2) Når der er en repræsentant for ansøger.  

  3) Når kystbeskyttelse etableres på anden ejendom end ansøgers.  

  4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative på‐  
virkning af deres ejendom. Ikke vedhæftet. 

 

 

 

   

 

  



         

 M. Kystbeskyttelsesmetode mod oversvømmelse Ikke relevant  

         

 Hvilken type kystbeskyttelse   Er der tale om:  

 
 

Dige  
 

Etablering af ny kystbeskyttelse  

 
 

Højvandsmur  
 

Genopbygning af anlæg til oprindelig stand  

 
 Fodring (hævning af terræn med sand/ral)  

 

Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner 

og/eller materialer 

 

 
 

Andet   
 

Fjernelse af eksisterende kystbeskyttelse*  

      *) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en 

forudgående tilladelse ikke nødvendig 

 

       

         

         

 

    

 N. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod oversvømmelse Ikke relevant  

 Nedenstående liste skal vedlægges ansøgningen  

   

 

 Kort, der viser matrikelgrænser og højdekurver. På kortet skal bebyggelse/infrastruktur samt 
højvandsbeskyttelsens placering fremgå tydeligt. 

 

 

 Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. 

Topkote, hældninger, bredde m.v. af konstruktionen skal fremgå af snittegningerne. 

 Redegørelse for anlæggets dimensionering. Kystdirektoratet forbeholder sig ret til at stille krav om 

udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis dette 

skønnes nødvendigt. 

  En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af kystbeskyttelsesforanstaltningen. 

 En redegørelse for, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen mod oversvømmelse over tid, herunder at den 

eksisterende adgang til og langs stranden bevares. 

 Fotos af stedet, hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser ejendom og det omkringliggende 

område. 

 Samtykkeerklæringer  

1) Ved flere ansøgere  

2) Når der er en repræsentant for ansøger 

3) Når kystbeskyttelse etableres, på anden ejendom end ansøgers 

4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative påvirkning af 

deres ejendom 

   



   

 O. Andre oplysninger af relevans for ansøgningen   

 Kan evt. uddybes i bilag   

   

 Nærværende reviderede ansøgning er tilvirket på Svendborg Kommunes foranledning. Tidligere ansøgning er 

fremsendt Kystdirektoratet den 01.06.2018 efter dialog med Lars Olsen fra KDI vedrørende forskellige design af 

udløbsarrangementet. 

Bilagsmaterialet fra ansøgningen af 01.06.2018 forudsættes at være overbragt Svendborg Kommune, og vedlægges 

derfor ikke dette reviderede ansøgningsskema. 

Svendborg Kommune har giver såkaldt udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. 

Vejdirektoratet, der administrerer Svendborgsundbroen, er hørt om deres syn på udløbsarrangementet. VD har 

ingen bemærkninger til udløbet i relation til Svendborgsundbroen. 

De vedlagte billeder er taget i en situation med vandstand 30 cm under daglig vande. 

Den påtænkte erosionssikring omkring rørudløbene vurderes ikke at påvirke nabostrækningerne, fordi den kroniske 

erosion på kysten er lille, forstranden er flad og skråningssikringen flugter med den eksisterende skråningssikring ca. 

20 meter mod SV.  

Skråningssikringen omkring rørudløbene vil på ingen måde forhindre offentligheden adgang til og langs med 

stranden. 

Ansøger, Svendborg Spildevand A/S, vil tinglyse afløbsanlægget herunder udløbsarrangementet efter dets 

etablering. Vedligeholdelsen af afløbsanlægget og ansvaret for at få det fjernet, når anlægget ikke længere er i 

funktion, vil ved tinglyst servitut komme til at påhvile Svendborg Spildevand A/S. 

Samtidig med nærværende ansøgning er 01.06.2018 indsendt revideret ansøgning om dispensation fra 

strandbeskyttelseslinien til samme afløbsanlæg (KDI er myndighed, sagsbehandler Simone Bruun). 

 

   

   

 

  



    

 P. Offentliggørelse af ansøgningen  

   

 Det er den kompetente myndigheds praksis, at ansøgningen offentliggøres på den kompetente myndigheds 

hjemmeside. Det sker som led i den høring og orientering, som den kompetente myndighed er forpligtiget til at  

gennemføre. Herved opnås en effektiv og hurtigere behandling af sagen. I henhold til persondataloven vil person‐ 

følsomme oplysninger og oplysninger om rent private forhold, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. Det 

samme gælder oplysninger, som efter offentlighedsloven er undtaget aktindsigt. 

 

   

    

 
 

Jeg er indforstået med at oplysninger, fra ansøgningen offentliggøres på den kompetente myndigheds 

hjemmeside 
 

    

    

 

 

     

 Q. Erklæring og underskrift  

     

 
Undertegnede (ansøger eller partsrepræsentant) erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i 

overensstemmelse med de faktiske forhold. 
 

     

 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  

 18.12.2018 SUNE HALD 
 

 

     

     

 

 


