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Tilladelse til krydsning af Hammesbro Bæk med bro 

 

Arkitektfirmaet Arne Birk har på vegne af Den Selvejende Institution Sko-

lerne i Oure søgt om tilladelse til etablering af en bro over Hammesbro 

Bæk omkring st. 811 meter med en bro mellem matr. nr. 48g, Oure By, 

Oure og matr. nr. 13a, Vejstrup By, Vejstrup. 

 

Formålet med projektet er et behov for at knytte de 2 matrikler tættere 

sammen, da de deles af vandløbet over en længere strækning. 

 

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven1. 

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets 

afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt 

at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheden m.v. eller foretage 

offentlig høring, jf. §17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -

restaurering m.v.2 

 
Kort 1. Oversigtskort, der viser krydsningens placering 

 

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

vandløb 
2 Miljø- of Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregu-

lering og –restaurering m.v. 
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Afgørelse efter vandløbsloven1 

I medfør af vandløbslovens1 §47, jf. §9, stk. 2 i bekendtgørelse om vand-

løbsregulering og -restaurering m.v.3 meddeles hermed tilladelse til at 

krydse Hammesbro Bæk med en bro mellem matr. nr. 48g, Oure By, Ou-

re og matr. nr. 13a, Vejstrup By, Vejstrup. 

 

Vandløbet krydses i dennes st. 811 meter (UTM 609.804/6.108.882). 

 

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår: 

 

 Bredejeren bærer alle følger for broen, i tilfælde hvor vandløbet 
senere skal reguleres eller på anden måde ændres. 

 Ethvert ansvar som følge af broens tilstedeværelse påhviler bred-
ejeren. 

 Broen må ikke belaste vandløbets kronekant og må ikke resultere 
i tilførsel af jord eller sand til vandløbet eller hindre vandets frie 
gennemstrømning. 

 Såfremt anlægsarbejdet, den fremtidige vedligeholdelse eller bro-
en i øvrigt forårsager skade på vandløbstracéet (bund, brinker og 
bræmmer) påhviler det bredejeren at reetablere disse. 

 Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der findes tegn på kulturhi-
storiske værdier (oldsager, knogler, større mængder træ o.lign.) i 
forbindelse med anlægsarbejdet. 

 Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra 
dags dato. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Svendborg Kommune vurderer, at broen ikke vil få nogen negativ konse-

kvens på de afvandingsmæssige eller miljømæssige forhold i vandløbet. 

 

Der lægges vægt på, at broen er placeret udenfor vandløbsprofilet. 

 

Afgørelse efter miljøvurderingsloven4 

I medfør af miljøvurderingslovens2 §21 træffer Svendborg Kommune 

hermed afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurde-

ring og tilladelse. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Afgørelsen er truffet på baggrund af en screening af risikoen for, om pro-

jektet vil påvirke miljøet væsentligt. Svendborg Kommune vægter et VVM-

ansøgningsskema af projektet (se vedlagte bilag 1) i afgørelsen. Der er i 

afgørelsen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 til miljøvurderingsloven. 

Svendborg Kommune vurderer, da der ikke er risici forbundet med projek-

tet i forhold til miljøet. 

                                                
3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsre-

gulering og –restaurering m.v. 
4 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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Anden lovgivning 

Hammesbro Bæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens5 §3. Det 

medfører, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af vandløbet uden 

dispensation. Svendborg Kommune har vurderet, at projektet ikke påvir-

ker vandløbets flora og fauna, idet broen etableres udenfor vandløbets 

profil og ikke forstyrrer vandløbet, såfremt ovenstående vilkår efterkom-

mes. Det er derfor ikke nødvendigt med en dispensation fra naturbeskyt-

telsesloven5. 

 

Det er vurderet, at broen kræver en byggetilladelse. Denne meddeles 

separat af Svendborg Kommune. 

 

Ansøgers oplysninger 

Broen udformes, så vandløbets vand kan fortsætte uhindret under broen. 

Vandet vil aldrig kunne nå op til undersiden af broens dæk. Broen udføres 

ikke med en fast bund, men med vanger og trin. Brostøtterne placeres 

mindst ½ meter fra øverste vandløbskant. 

 

Broen udføres ved at nedstøbe 4 stk. punktfundamenter, 2 stk. på hver 

side af vandløbet. Herpå monteres en buebro, hvor den bærende del ud-

føres af buede stålprofiler, hvorpå der monteres gangbrosbrædder og 

værn i træ. Broen udføres i farve hvid. Situationsplan og tegning af broen 

fremgår af bilag 2 og 3. 

 

Vandløbsmyndighedens bemærkninger 

Afstrømningsmæssige forhold 

Broen kommer ikke direkte i kontakt med vandløbets profil. Den vurderes 

derfor ikke at have betydning for de afstrømningsmæssige forhold. 

 

Miljømæssige forhold 

Vandløbsstrækningen er målsat i Statens Vandområdeplaner (2015-

2021) til at skulle have ”god økologisk tilstand”. Tilstanden er registreret til 

at være ”moderat økologisk tilstand”. Der er således ikke målopfyldelse 

på vandløbsstrækningen. Projektet vurderes ikke at have en negativ ind-

virkning på målopfyldelsen. 

 

Hammesbro Bæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens3 §3. Svend-

borg Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker vandløbets flora og 

fauna, idet broen etableres udenfor vandløbets profil og ikke forstyrrer 

vandløbet. 

 

Vandløbsmyndigheden har vurderet projektet i henhold til bekendtgørelse 

om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-

                                                
5 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 af lov om 

naturbeskyttelse. 



 

 Side 4 af 5   

der, herunder Natura 2000 områder, samt beskyttelse af visse arter6. 

Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke påvirker Natura 

2000 områder negativt, da der ikke er sammenhæng mellem vandløbet 

og nærværende Natura 2000 områder. 

 
Økonomi  
Bygherre afholder alle udgifter til anlæg og fremtidig vedligeholdelse. 
 
Tidsplan  

Broen ønskes etableret umiddelbart efter at tilladelserne er meddelt.  

 

Klagevejledning 

Ovenstående afgørelse kan i henhold til §80 i vandløbsloven1 påklages til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

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

vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 6. de-

cember 2018. Klagefristen på denne afgørelse er således den 4. januar 

2019. 

 

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via 

www.borger.dk eller www.virk.dk eller via Miljø- og Fødevareklagenæv-

nets hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende 

en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Føde-

vareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes. 

 
Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må 

antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald er kla-

geberettiget.  

 

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.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Lene Strøm Pedersen 

Miljøtekniker 

 
Dir. tlf. +4562233426 

                                                
6 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1240 af 24. oktober 2018 om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Bilag: 
1. VVM ansøgningsskema 
2. Situationsplan 
3. Tegning af broen 

 

 

 

Kopi til: 

 

Arkitektfirmaet Arne Birk, att. Peter Rosenkjær (peter@arnebirk.dk) 

 

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Lars Christiansen 

(fynskredsen@botaniskforening.dk) 

 

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget 

(toni.reese.naesborg@gmail.com) 
 
Dansk Møllerforening- v./Susanne Jervelund (danskmoller@gmail.com) 
 
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)  
 
Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)  
 
Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk) 
 
Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk) 
 
Svendborg Sportsfiskerforening (post@svendborg-
sportsfiskerforening.dk) 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)  
 
Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./ Søren Knabe (soren@knabe.dk) 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk) 
 
Fiskeriinspektorat ØST (inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk) 
 
Fiskeriinspektorat ØST- Fredericia v./ Jimmy Langelund Jensen 
(jlj@fiskeristyrelsen.dk) 
 
Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk) 
 
Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk) 
 

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) 
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Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens 
bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens 
bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, 
medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets 
oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)  Se vedhæftet byggeansøgning med tegningsmateriale 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Skolerne i Oure 

Landevejen 96 
5882 Vejstrup 
23 34 70 40 

mv@oure.dk 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson  Arkitektfirmaet Arne Birk 
Møllergade 67 
5700 Svendborg 
40184138 
peter@arnebirk.dk 
kontaktperson: Peter Rosenkjær 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug 
angives anlæggets geografiske placering angivet ved 
koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 datum). 
 

 Beliggenhed:  Landevejen 96, 5882 Vejstrup 

Matrikelbetegnelse: Matr. Nr. 13a Vejstrup By, Vejstrup 

 

Projektet berører følgende kommune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er 
placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af projektet) 

 Svendborg Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok 
angives. For havbrug angives anlæggets placering på et 
søkort. 

 Se vedhæftet 

mailto:mv@oure.dk
mailto:peter@arnebirk.dk


Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med 
indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke 
for strækningsanlæg). 

Målestok angives: 1:500 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og konkrete projekter (VVM). 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 X   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:10f 

Projektets karakteristika  Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet 
omfatter angives navn og adresse på de eller den 
pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav 

  

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det 
fremtidige samlede bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

  
8 m2 
0 m2 
0 m2 

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med 
projektet og i givet fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet 

 Nej 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

 Ikke aktuelt 

Projektets karakteristika  Tekst  



5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud 
samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

 Ikke aktuelt 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i 
driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

 Ikke aktuelt 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

   X   

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne 
standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? 

 X   Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne 
overholdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-
dokumenter? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-
dokumenter? 

 X   Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke 
vil kunne overholdes. 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-
konklusioner? 

 X   Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke 
vil kunne overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om 
støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? 

 X   Bro udføres således gældende lokalplan punkt. 3.6 efterleves. 

Ved bebyggelse i områderne skal der træffes 

foranstaltninger, der sikrer, at støjniveauet ikke overstiger 55dB(A)(døgnniveau). 

 



15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt 
lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

X    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj 
og vibrationer? 

 X   Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, 
regler og bekendtgørelser om luftforurening? 

   X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
vejledninger, regler eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 

 X   Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

 X   Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede 
støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

  X  Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede 
lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for 
belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

   X   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens 
generelle formål? 

X    Hvis »nej«, angiv hvorfor: 



25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende 
bygge- og beskyttelseslinjer? 

 X   åbeskyttelseslinje 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse 
anvendelsen af naboarealer? 

   X   

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte råstofområder? 

   X   

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

   X   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller 
indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af 
højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og 
mere end 20 m bredt.) 

   X   

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for 
realiseringen af en rejst fredningssag? 

   X   

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
beskyttede naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Broen planlægges anført over åen – afstand 0 meter  

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald 
hvilke? 

   X   

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede 
område. 

     1,1 km 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-
områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

     6,5 km 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand 
eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller 
fysiske ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

   X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 

36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

 X     

37. Er projektet placeret i et område med registreret 
jordforurening? 

   X   



38. Er projektet placeret i et område, der i 
kommuneplanen er udpeget som område med risiko for 
oversvømmelse. 

   X   

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? 

   X   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med det ansøgte må forventes at 
kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)? 

   X   

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande? 

   X   

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt 
og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at 
undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

     Se vedhæftet 

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

Dato:____20/11____________________ Bygherre/anmelder:________Peter Rosenkjær___________________________ 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og 
vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, 
som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage 
stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige 
hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke 
miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed 
for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de 
fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 



Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige 
oplysninger til en offentlig myndighed. 
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