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Høring vedr. anlæg af nyt vandløb samt medbenyttelse af eksiste-

rende vandløb/dræn 

 

Ejerne af Løgeskov 26, Stenstrup, Fie Frederikke Hansen og Martin 

Lundsgaard Larsen har ansøgt om at få lovliggjort et tidligere anlagt 

dræn, der er tilsluttet et eksisterende dræn. Drænet er beliggende på 

matr. nr. 27e Stenstrup By, Stenstrup. 

 

Projektet sendes i høring fra d. 26. januar til 25. februar 2019, hvorefter 

en afgørelse vil blive truffet. 

 

 
Kort 1. Kort over projektets placering. 

 

Høring 

Svendborg Kommune har valgt at fremme projektet, hvorfor det nu sen-

des i høring frem til den 25. februar 2019. 

 

Høringsberettiget er alle, der er angivet på listen over berørte parter. 

 

«Navn» 
Att.: «Attention» 
«Adresse» 
«Postnr» «By» 
«Land» 

 

Miljø, Erhverv og Teknik 

Natur og Miljø 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

25. januar 2019 

 

Sagsid: 18/14410 

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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Eventuelle høringssvar skal være skriftlige og kan indsendes til na-

tur@svendborg.dk. 

 

Efter partshøringen vil den egentlige behandling efter vandløbsloven1 

finde sted. Når den endelige afgørelse foreligger, er der 4 ugers klage-

frist. 

 
Baggrund for projektet 

Den tidligere lodsejer oplevede problemer med vand på arealet mellem 

beboelsen på Løgeskov 26 og den kommunale vej (Løgeskov).  

 
Projektets udførelse 

Der er anlagt et dræn som angivet på nedenstående kort, der er tilsluttet 

et eksisterende dræn ved en tilslutningsbrønd. 

 

 
Kort 2. Den nye streg angiver det nyanlagte dræn med angivelse af tilslutningsbrønd. 

 

Naboerklæring 

Forud for ansøgningen er der indhentet naboerklæring fra nedenstående, 

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

 

Thomas Olsen, ejer af matr. nr. 27b, Stenstrup By, Stenstrup, Løgeskov 

23, 5771 Stenstrup. 

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

vandløb. 

mailto:natur@svendborg.dk
mailto:natur@svendborg.dk
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Økonomi og fremtidig vedligeholdelse    

Alle udgifter i forbindelse med projektet er afholdt af tidligere ejer/lejer af 

ejendommen. Ansøger afholder alle udgifter forbundet med den fremtidi-

ge vedligeholdelse af rør på egen grund. 

 
Vedligeholdelsen (f.eks. spuling, rodskæring eller udskiftning af rør) af det 

eksisterende rørlagte vandløb foretages af den lodsejer hvorpå rørlednin-

gen ligger. Ansøger vedligeholder således kun den del, der ligger på 

egen grund. 

 

Tidsplan 

Projektet er gennemført. 

 

Vandløbsmyndighedens bemærkninger 

 

Afvandingsmæssige konsekvenser 

Af nedenstående kort 3 fremgår en del af det rørlagte vandløb syd for 

Løgeskov med en sag betegnet ”F541”. Nummeret refererer til, at der på 

et eller andet tidspunkt har været en form for sag på dette. Det kan f.eks. 

være i forbindelse med etablering. Firmaet ”Orbicon” har et arkiv, hvor 

sagerne kan købes, hvis ejerne ikke selv har oplysningerne. Svendborg 

Kommune har ingen oplysninger om rørledningen og kender derfor ikke 

kapaciteten af røret. 

 

Det er oplyst, at det rør der er anlagt på Løgeskov 26, er et drænrør til 

kun at opsamle overfladevand fra arealet foran huset. Overfladevandet vil 

således bliver forsinket inden tilslutningen til det eksisterende rørlagte 

vandløb/dræn. Svendborg Kommune vurderer, at det ikke vil få afvan-

dingsmæssige konsekvenser for lodsejerne nedstrøms tilslutningen. 
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Kort 3. Uddrag af oversigtskort fra firmaet Orbicon, der viser gamle drænsager og lignen-

de. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Det anlagte dræn er forbundet til en eksisterende brønd, hvor der løber et 

rørlagt vandløb mod syd under vejen Løgeskov. Omtrent der hvor den 

røde streg slutter mod syd på nedenstående kort 4, løber det videre dels 

som mere eller mindre defineret åbent vandløb/mose til det ender i 

Hundstrup Å. 
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Kort 4. Gul streg (nyanlagt dræn). Rød cirkel (tilslutningsbrønd). Rød Streg (Eksisterende 

rørlagt vandløb). Brun skravering (beskyttet mose). Blå skravering (beskyttet sø). Lyseblå 

stiplet streg (beskyttet vandløb) 

 

Der hvor vandløbet bliver åbent er det registreret som beskyttet mose og 

sø efter §3 i naturbeskyttelsesloven2. Vandløbet løber derefter mere eller 

mindre diffust gennem mosen og søen inden det ender i det beskyttede 

vandløb Hundstrup Å. Det er vurderet, at udledningen ikke medfører en 

tilstandsændring af disse områder eller påvirker vandløbet Hundstrup Å 

negativt. 

 

Vandløbsmyndigheden har vurderet projektet i henhold til bekendtgørelse 

om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-

der, herunder Natura 2000 områder, samt beskyttelse af visse arter3. 

Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke vil påvirke området 

negativt.  
 

Lovgivning 

Vandløbslovens1 bestemmelser finder anvendelse for projektet jf. lovens 

§ 2. 

                                                
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 af lov om natur-

beskyttelse. 
3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Tilkobling til private drænledninger kræver en medbenyttelsestilladelse 

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

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

 

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. 

 

Anlæggelse af et nyt vandløb/dræn kræver desuden en tilladelse efter §5 

i bekendtgørelse om vandløbsregulering og - restaurering5, jf. vandløbs-

lovens1 §21.   

 

Anden lovgivning 

Udover tilladelse efter vandløbsloven1 kræver projektet yderligere be-

handling efter miljøvurderingsloven6. Vandløbsregulering er en anlægsty-

pe, der er opført på bilag 2 i miljøvurderingsloven6 (VVM). Det betyder, at 

der skal laves en screening af om der er risiko for, at projektet vil påvirke 

miljøet. Afgørelsen vil bliver truffet samtidig med afgørelse efter vandløbs-

loven. 

 

 

 

 

 

Har I spørgsmål i forbindelse med høring af dette projektforslag, er i vel-

kommen til at kontakte undertegnede. 

 

Venlig hilsen 

 

Lene Strøm Pedersen 

Miljøtekniker 

 
Dir. tlf. +4562233426 

 

 

 

Bilag 

 
1. Underskreven naboerklæring 

 

 

                                                
4 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven. 
5 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsre-

gulering og –restaurering m.v. 
6 Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1225 af 25, oktober 2018 af lov om 
miljøvurderings af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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Kopi til 

 

Berørte parter: 

 

Thomas Olsen, ejer af matr. nr. 27b og 27i, Stenstrup By, Stenstrup, Lø-

geskov 23, 5771 Stenstrup. 
 
Tom y Tiplopa, ejer at matr. nr. 27h, 27c, 27d og 27k, Stenstrup By 
Stenstrup, Løgeskov 21, 5771 Stenstrup. 
 
Sally Lundgren Hyldal, ejer at matr. nr. 27d, Stenstrup By Stenstrup, 
Knarrebjergvej 24, 5762 Vester Skerninge. 

 




