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Dispensation for åbeskyttelseslinje  

LUNDEVEJ 16 (5882) OPFØRELSE EN UISOLERET STÅLHAL TIL 
BRUG FOR LANDBRUGSMASKINER 
 

Sagsnr.: 2019-0130 

Ejendommen: Lundevej 16 

Ejendomsnr.: 203302 

Matr. nr.: 13-g, Brudager By, Brudager 

Ejer: Nanna Let Wittenhoff 

 

 
 

Begrundelse for afgørelse 

Maskinhuset/stålhallen der ønskes opført er beliggende indenfor 150m fra 
Vejstrup å, og er derfor indenfor åbeskyttelseslinjen.  

Formålet med åbeskyttelseslinjen er at sikre åer som værdifulde land-

skabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for dyre- og 

planteliv. Åbeskyttelseslinjen administreres restriktivt. 

Følgende kort viser ejendommens placering i forhold til åbeskyttelseslin-

jen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftfoto med markering af Lundevej 16, matr. nr. 13g, i forhold til åbeskyttelseslinje. 

 

 

Byg og BBR 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge  

 

Tlf. 62 23 33 33 

 

byg@svendborg.dk  

www.svendborg.dk/byggeri  

7. juni 2019 

Sagsnr. 2019-0130 

ESDH: 19/2933 

Afdeling: Byg og BBR 

Ref. VIC 

 

Åbningstider: 

mandag-tirsdag Kl. 10.00-14.00 

onsdag                  LUKKET 

torsdag Kl. 10.00-16.30 

fredag Kl. 10.00-14.00 

 

mailto:byg@svendborg.dk
http://www.svendborg.dk/byggeri


 Side 2 af 5   

Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 og Bilag IV-arter 

De nærmeste Natura 2000 områder er nr. 100 Centrale Storebælt og Vre-

sen og nr. 102 Søer ved Tårup og Klintholm, beliggende ca. 9,5 km fra 

det ansøgte projektområde.  

Svendborg Kommune vurderer, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan 

påvirke overstående Natura 2000 område væsentligt.  

Endvidere vurderer Svendborg Kommune, at projektet ikke forringer leve-

vilkårene for dyre og plantearter omfattet af Habitatsdirektivets bilag IV.  

 

Afgørelse  

Svendborg Kommune meddeler hermed dispensation fra Naturbeskyttel-

ses-lovens § 16 stk. 1, til at opføre den ansøgte uisoleret stålhal indenfor 

åbeskyttet areal. Dispensationen er meddelt jf. samme lovs § 65 stk. 2.   

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at åens værdi som landskabs-

æstetisk element ikke forringes det aktuelle sted, hvorfor en stålhal ikke 

vil have negativ indflydelse på denne. Det vurderes, at den ansøgte be-

byggelse ikke vil påvirke dyre- og plantelivets levesteder negativt, da der 

allerede i dag i samme placering er en staldbygning, som skal rives ned. 

Derfor kan disse dyre- og plantelivs levesteder fremefter netop fortsætte 

uforstyrrede i forhold til den aktuelle anvendelse som landbrugsjord.  

Derudover vil en anden placering af stålhallen udenfor åbeskyttelseslinjen 

udmunde i fragmenteret udtryk af bygningsmassen på ejendommen, da 

stålhallen vil skulle placeres mere end 50m fra resterende bygninger.  

 

Udnyttelse af tilladelse 

Vi gør opmærksom på, at tilladelsen først kan udnyttes, når klagefristen 

på 4 uger er udløbet. Klagefristen regnes fra datoen for afgørelsen.  

Klagefristen udløber d. 5. juli 2019. 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 

meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. 

En rettidig klage har opsættende virkning medmindre, Natur- og Miljøkla-

genævnets bestemmer andet. Natur- og Miljøklagenævnets endelige af-

gørelse må da afventes. Du vil blive underrettet om eventuelle klager. 
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Hjemmel og klagemulighed 

Denne afgørelse er truffet med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65, 

stk. 1 og kan påklages efter § 78, stk. 1 i samme lov, se vedlagte klage-

vejledning. 

 

 

Venlig hilsen 

Victoria Canterbury 
Byggesagsbehandler 
Tlf. 62233746 

 

 

 

 

 

Afgørelsen sendes videre til:  

 Dansk Botanisk Forening toni.reese.naesborg@gmail.com   

 Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening Svendborg svendborg@dn.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening Svendborg svendborg@dof.dk 

 Friluftsrådet Sydfyn@friluftsraadet.dk  
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mailto:svendborg@dn.dk
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 Side 4 af 5   

Klagevejledning: Naturbeskyttelsesloven  
 
Hvis du ønsker at klage over en afgørelse efter naturbeskyttelsesloven, 

kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.na-

evneneshus.dk.  

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du log-

ger på som du plejer, typisk med NEM-ID. 

 

På hjemmesiden www.naevneneshus.dk er der en vejledning til hvordan 

du klager. Når du klager skal du betale et gebyr på kr. 900 for borgere eller 

kr. 1800 for virksomheder. Klagen bliver først sendt videre til behandling, 

når gebyret er betalt. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets 

hjemmeside på www.naevneneshus.dk.  

Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage 

er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

 

 

OBS: Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 

klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde 

til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 

sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Kommunen vi-

deresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 

træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Hvad kan du klage over? 

Du kan klage over kommunens afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven.  

 

Klagefrist 

Du skal indgive din klage inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 

Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendt-

gørelsen. 

 

Hvad sker der med klagen? 

Kommunen orienteres om klagen via klageportalen. Kommunen skal her-

efter afgive en udtalelse om sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og 

indsende det sagsmateriale, der er anvendt i forbindelse med den pågæl-

dende afgørelse. 

 

Du vil modtage en kopi af kommunens udtalelse til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet. 

 

 

 

 

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


 Side 5 af 5   

Virkning af en klage 

Hvis der klages rettidigt over en afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven, 

har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyt-

tes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet be-

stemmer andet. 

 

Indbringelse for domstolene 

Du kan indbringe Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse for domsto-

lene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Natur- 

og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt. 

 

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- 

og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme 

noget andet. 

 

Yderligere vejledning om klage 

Du kan finde yderligere vejledning og hjælp til klageportalen på Miljø- og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside på https://naevneneshus.dk/  
 

 

 

 

 

 

Svendborg Kommune 

Byg og BBR 
 

https://naevneneshus.dk/

