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Afgørelse 
Vandløbsreguleringsprojekt, etablering af nye 
grøfter og frilægning af rørlagt vandløb på 
areal syd for Møllevejen og gennem Toftegård-
skoven i Marstal er ikke omfattet af krav om 
miljøvurdering (ikke VVM-pligt) 
 

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune 

og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbej-

der. 

 

Ærø Kommune har som bygherre den 17. juni 2020 efter Miljøvurderings-

lovens §181 anmeldt et vandløbsreguleringsprojekt i vandløb ved Mølle-

vejen i Marstal.  

 

Svendborg Kommune er myndighed for Miljøvurderingsloven, og det er 

kommunens vurdering, at det konkrete projekt er omfattet af Miljøvurde-

ringslovens bilag 2 punkt 10f, ”anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af 

bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb”.  

 

På baggrund af den fremsendte ansøgning har Svendborg Kommune 

med udgangspunkt i kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6 gennem-

ført en vurdering af, hvorvidt projektet kræver udarbejdelse af en egentlig 

miljøvurdering (VVM). Vurdering og begrundelse for afgørelsen fremgår 

af bilag 1.  Vi gør opmærksom på, at hvis projektet ændres, er ansøger 

forpligtet til på ny at søge om ændringen jf. lovens § 18, med henblik på 

at få afgjort om ændringen udløser pligt om en miljøkonsekvensvurdering.  

Projektet har været i 4 ugers høring i perioden 25. juni – 9. juli 2020 i hen-

hold til vandløbslovens bestemmelser for restaureringsprojekter. Der er 

fremsendt bemærkninger til projektet om at der er en fejl på bilag 5, hvor 

diget er placeret forkert. 

 

                                                
1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt projekter (VVM), LBK nr. 
1225 af 25. oktober 2018. 
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Bilag 5 vil blive rette, således at diget er vist korrekt. 

 

Ligeledes har projektet været i høring i perioden 3. juli – 17. juli 2020 i 

henhold til Miljøvurderingslovens § 35 samt Forvaltningslovens § 19. Der 

er ikke indkommet bemærkninger. 

  

 

Afgørelse 

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at vandløbsregule-

ringsprojektet ved Møllevejen i Marstal omfattende dele af matr. nr. 107a 

og 105d Gudsgave, Marstal samt 1b, 7000a og 7000ae Landsbyen, Mar-

stal ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der ikke skal 

gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i 

Miljøvurderingsloven2. 

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at 

projektet ikke skal miljøvurderes. 

 

Beskrivelse og begrundelse for afgørelsen fremgår af bilag 1. Anmelde-

skema er vedlagt som bilag 2. 

 

 

Klagevejledning 

Ovenstående afgørelse kan i henhold til §49 i miljøvurderingsloven2 på-

klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Ved klage skal du huske at angive, hvilken af afgørelserne du ønsker at 

påklage, altså hvilken lovgivning afgørelsen er truffet efter. 
 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen 

vil blive annonceret på Svendborg og Ærø Kommuners hjemmeside den 

23. juli 2020. 

 

Klagefristen på denne afgørelse er den 20. august 2020. 

 

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

ger.dk eller www.virk.dk. eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjem-

meside www.naevneneshus.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. 

                                                
2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt projekter (VVM), LBK nr. 
1225 af 25. oktober 2018. 

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

 

 

Søgsmål 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter offent-

liggørelsen af afgørelsen, jf. Miljøvurderingslovens § 54. 

Søgsmålsfristen er dermed den 24. januar 2021. 

Er der spørgsmål til afgørelsen er du velkomne til at kontakte os. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Berit Mogensen 

 

 

 

 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 1: Beskrivelse og vurdering af projekt 

Bilag 2 :VVM-screeningsskema 

Bilag 3: Oversigtstegning – Dræn og grøft 

Bilag 4: Proj. ledningsplan s for Møllevejen + dræn og grøft v. Møllevejen 

Bilag 5: Proj. ledningsplan ml. Møllevejen og eksist. rørføring Ørbækken 

Bilag 6: Proj. ledningsplan åbning af rørlagt strækning Ørbækken 

 

 

 

Kopi sendt til: 

Ærø Vand A/S info@aeroevand.dk  

Ærø Kommune Park og Vej parkvej@aeroekommune.dk  

 

 

 

mailto:info@aeroevand.dk
mailto:parkvej@aeroekommune.dk
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Parter: 

NST Fyn, Sollerupvej 24, 5800 Faaborg. fyn@nst.dk 
Børge Peter Thygesen, Møllevejen 77 st. tv., 5960 Marstal 
Ulrik Sune Berthelsen, Møllevejen 89, 5960 Marstal 
Marianne Rosenkrantz Bliesmann, Møllevejen 89, 5960 Marstal 
Henning Groth Hansen, Møllevejen 85, 5960 Marstal 
Verner Harboe Nielsen, Møllevejen 33, 5960 Marstal 
Lissi Kristiansen, Møllevejen 81, 5960 Marstal 
Karl-Erik Mørel, Møllevejen 81, 5960 Marstal 
Hans Nielsen, Møllevejen 79, 5960 Marstal 
Naturstyrelsen Fyn (fyn@nst.dk) 
 

Relevante myndigheder og interesseorganisationer: 
Miljøstyrelsen mst@mst.dk 

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

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk   

Danmarks Naturredningsforening Ærø (engholm3@mail.dk) 

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening Ærø aeroe@dof.dk 

Kulturstyrelsen fortidsminder@slks.dk 

Friluftsrådet Sydfyn@friluftsraadet.dk 

Øhavsmuseet og arkæologi Sydfyn (arkaeologi@ohavsmuseet.dk) 

Danmarks Sportsfiskerforbund lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund fyn@sportsfiskerforbundet.dk 

Ærø Kommune post@aeroekommune.dk 

Naturstyrelsen nst@nst.dk  

 

 

 

 
  

mailto:dn@dn.dk
mailto:engholm3@mail.dk
mailto:aeroe@dof.dk
mailto:fortidsminder@slks.dk
mailto:Sydfyn@friluftsraadet.dk
mailto:arkaeologi@ohavsmuseet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:fyn@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:nst@nst.dk
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Bilag 1 
 

Beskrivelse af projektet 

Baggrunden for projektet er, at der over de senere år har været proble-

mer med afledning af dræn- og overfladevand dels fra Ærø Kommunes 

markareal syd for Møllevejen og dels fra de omkringliggende ejendomme. 

Grundvandsstanden i området er høj og kombineret med øgede nedbørs-

mængder oplever beboerne i området bl.a. problemer med vand i kæld-

rene. Overfladevandet kan ikke afledes til fælleskloakken i Møllevejen, da 

den i forvejen er belastet af overfladevand. 

 

Derfor etableres et nyt grøftesystem på kommunens mark syd for Mølle-

vejen med afledning i en ny rørledning under Møllevejen, videre i det fri-

lagte vandløb i Toftegårdsskoven med udløb i det offentlige vandløb Ør-

bækken. Der tilsluttes et ca. 200 m vejdræn fra Møllevejen på rørlednin-

gen under Møllevejen, se figur 1. 

 

Nord for Møllevejen etableres ca. 390 m åbent vandløb. På sydsiden af 

Møllevejen etableres en ca. 165 m lang grøft langs bebyggelsen. Under 

grøften etableres et nyt dræn, hvortil eksisterende dræn tilsluttes. For de-

taljetegninger, se bilag 3-6. 

 

 
 
Figur 1: Luftfoto, der viser det frilagte vandløb, rørledning under Møllevejen og grøft syd for Mølleve-
jen 
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Vurdering og begrundelse for afgørelsen 

 

Anlægsarbejdet i forhold til støv og støj 

Anlægsarbejdet forventes at udføres i perioden august til oktober 2020, 

og maksimalt af en 10-12 ugers varighed. Arbejdet vil blive udført i inden-

for normal arbejdstid 8-16 på hverdagene, og der forventes ikke at støjni-

veauet vil være større end 85 dB. Det vurderes, at støvgener vil være be-

grænsede, da der hovedsageligt skal graves i og omkring vandløbet med 

fugtig jord samt på markarealer. Jordkørslen sker indenfor et begrænset 

område. 

 

Natura 2000 

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er habitatområde nr. 

111 ”Det sydfynske Øhav”, Ramsarområde 17 ”Sydfynske Øhav” og Fug-

lebeskyttelsesområde F71 ”Sydfynske Øhav” beliggende ca. 1,2 km fra 

projektområdet.  

 
Området udgør de centrale dele af øhavet fra Thurø i nord til Sydlange-
land, Ærø og Marstal Bugt i syd. I alt ca. 450 km2. Havområdet i selve 
øhavet er meget lavvandet med enkelte dybe render og bassiner, Marstal 
Bugt er en del af den åbne Østersø. I kystområderne på Thurø, Lange-
land og Ærø er der større strandengsarealer og mange lagunesøer (nor), 
hvoraf dog en større del er inddæmmet og afvandet. 
Øhavet er udpeget som levested for i alt 9 arter af trækkende vandfugle 
og er et af landets vigtigste raste- og overvintringsområder for sangsvane, 
knopsvane, edderfugl og blishøne. 
 
12 arter af ynglefugle er udpegningsgrundlag. Øhavet er et meget vigtigt 
levested for rørdrum, rørhøg, klyde, almindelig ryle, splitterne, havterne 
og dværgterne. 
 
Udpegningsgrundlaget af habitatarter har ikke relevans for nærværende 
projekt. Projektet ikke vil have indflydelse på habitatområder og deres ud-
pegningsgrundlag på grund af områdernes beliggenhed langt fra projekt-
området. 

 

Bilag IV-arter 

Der er ikke registreret bilag IV arter på projektlokaliteten syd for Mølleve-

jen. Af bilag IV håndbogen fremgår det dog, at der indenfor det 10x10 km 

kvadrat, hvor området befinder sig, forekommer følgende bilag IV arter: 

Spidssnudet Frø, Klokkefrø, Springfrø, Strandtudse, Grønbroget tudse, 

Markfirben, Stor Vandsalamander, Sydflagermus, Dværgflagermus. 

 

Da det ansøgte ikke omfatter sø-, mose- og engarealer, vurderes projek-

tet ikke at få betydning for anvendelse som fourageringsområde for pad-

der. Det vil ikke påvirke områdets økologiske funktionalitet for springfrø 

eller andre padder. 
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Arealet hvorfra der fjernes træer og buske udgør et mindre areal i tofte-
gårdsskoven. Skovtypen er domineret af høje løvtræer og mindre fugtig 
bund og det vurderes, at det ikke er egnet til hasselmus. 
 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet ikke vil påvirke 

områdets økologiske funktionalitet for flagermus. 

 

Vi vurderer samlet, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- 

eller rasteområder for bilag IV-arter. 

 

Beskyttet natur 

Ørbækken er ikke et § 3 beskyttet vandløb, der er beliggende i umiddel-

bar nærhed af projektområdet. Der ligger en sø i umiddelbar nærhed af 

den frilagte del af rørledningen. Det frilagte vandløb løber igennem skov, 

der vil blive berørt af projektet, men det er vurderet at naturværdien har 

en moderat til ringe værdi. Frilægningen af vandløbet vil på sigt være 

med til at sikre en bedre tilstand i vandløbet. Samlet set er det vurderet, 

at projektet vil gavne naturen i området. 

 

Drikkevandsinteresser 

Vandløbsreguleringen sker indenfor et område med drikkevandsinteres-

ser. 

 

Reguleringsprojektet vurderes ikke at udgøre en trussel mod drikkevan-

det, idet grundvandet i området ikke i påvirkes af projektet. 

 

Kulturarv 

Der er en rundhøj beliggende i en afstand af projekt området på 165 m. 

Projektet vurderes ikke at have miljøpåvirkning for fortidsmindet. 

 

Museumsloven 

Vandløbet passerer en række jorddiger beskyttet af museumsloven. Ærø 

kommune er myndighed for Museumslovens § 29. Svendborg Kommune 

vurderer, at projektet ikke vil udgøre en væsentlig miljøpåvirkning. 

 

Skovbyggelinje 

Toftegårdsskoven er ejet af Naturstyrelsen og afkaster skovbyggelinje, 

der omfatter hele projektet. Ærø kommune er myndighed for skovbygge-

linjen. Svendborg Kommune vurderer, at projektet indenfor skovbyggelin-

jen ikke vil udgøre en væsentlig miljøpåvirkning. 

 
Overfladevand/regnvand 
Der har i de senere år har været problemer med afledning af dræn- og 
overfladevand dels fra kommunens markareal ved Møllevejen og dels fra 
de omkringliggende ejendomme. Grundvandsstanden er høj i området. 
Kombineret med øgede nedbørsmængder oplever beboerne i området 
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problemer med vand i kældrene, hussokler står under vand m.v. Overfla-
devandet kan ikke ledes til fælleskloakken i Møllevejen, da den er bela-
stet af overfladevand. 
 
Derfor etableres nye grøfter, der skal opsamle overfladevandet. Ved fri-
lægning af rørlægningen igennem skoven vil der blive kapacitet til mere 
vand. 
 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at projektets håndtering af over-

fladevandet i området vil være en forbedring og ikke vil medføre en væ-

sentlig påvirkning af miljøet. 
 
Forurenet jord 

Projektområdet omfatter ikke arealer, der er registreret med jordforure-

ning. 

 

Samlet konklusion 

Der er i afsnittet ovenfor redegjort for de parametre, som er fundet rele-

vante for projektet. På den baggrund og sammenholdt med screeningen 

er det Svendborg Kommunes vurdering, at vandløbsreguleringen som be-

skrevet ikke vil medfører en væsentlig virkning på miljøet.  

 

Samlet vurdere Svendborg Kommune, at der med gennemførelsen af 

projektet ikke vil være en væsentlig eller kumulativ miljøpåvirkning, og 

projektet skal derfor ikke omfattes af en egentlig miljøvurdering. 
 


