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Afgørelse om tilladelse til etablering af en overkørsel over det 
private vandløb Skellet på Tåsinge.

Malene Lykke Stougaard fra Mosegaarden v/Lars Stougaard, 
Horseskovvej 10, 5700 Svendborg, har 19. november 2018 ansøgt 
Svendborg Kommune om tilladelse til etablering af en overkørsel over det 
private vandløb Skellet. Overkørslen skal forbinde matrikel 6b Bjernemark 
By, Bregninge og matrikel 4i Bregninge By, Bregninge (ved punktet UMT: 
X: 601.687 / Y: 6.099.185). De to matrikler er ejet af Lars Stougaard. 
Beliggenheden for den ønskede overkørsel er markeret på nedenstående 
kort (Figur 1).

Figur 1: Oversigtskortet viser den nordvestlige del af Tåsinge herunder vandløbet 
Skellet. Den røde prik viser, hvor overkørslen ønskes etableret.

Projektet består i at etablere en overkørsel over vandløbet med det formål 
at forbedre adgangen mellem ejers marker. Overkørslen skal anlægges 
med tre betonrør med en længde på i alt 3 meter. Diameteren skal være 
på 60 centimeter. Rørene skal dækkes af med stabilgrus og knust beton.

Malene Lykke Stougaard
Horseskovvej 10
5700 Svendborg

Miljø, Erhverv og Teknik
Natur og Miljø
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

24. juli 2020

Sagsid: 19/8048
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


Side 2 af 8  

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven1.
Da det er vurderet, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på 
vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har 
kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder 
m.v. eller foretage offentlig høring, jf. §17 i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering m.v.2

Afgørelse efter vandløbsloven 
I medfør af vandløbslovens § 47, jf. §9, stk. 1 i bekendtgørelse om vand-
løbsregulering og –restaurering m.v. meddeles hermed tilladelse til at 
etablere en overkørsel over vandløbet Skellet, således at der er passage 
mellem matrikel 6b Bjernemark By, Bregninge og matrikel 4i Bregninge 
By, Bregninge. 

Overkørslen placeres ved UTM: X: 601.687 / Y: 6.099.185. 

Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 17 og § 3 i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering m.v. og på følgende vilkår:

 Overkørslen skal etableres, så jord og sand ikke skrider ud i 
vandløbet. Dette gælder både under anlægsarbejdet og til enhver 
tid derefter. 

 Dimensionen på røret skal være mindst 60 centimeter i diameter 
og overkørslen må maksimalt være 3 meter lang.

 Lodsejeren har til enhver tid ansvaret for, at sikre afstrømningen 
gennem overkørslen, og at der er adgang til vandløbet.

 Overkørslen skal være anlagt, så mindst en ca.1/3 af røret ligger 
under vandløbsbunden, og således at den naturlige vandløbsbund 
fortsætter ubrudt gennem rørledningen.

 Overkørslen skal lægges med så lidt fald som muligt, og må max 
ligge med 8 promilles fald gennem røret. 

 Lodsejerne står for den fremtidige vedligeholdelse af overkørslen.
 Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der findes tegn på 

kulturhistoriske værdier (oldsager, knogler, større mængde træ 
o.l.) i forbindelse med anlægsarbejdet. 

 Såfremt overkørslen ændres eller fjernes, skal Svendborg 
Kommune underrettes.

 Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra 
den dato, hvor afgørelsen meddeles.

 Færdigmelding af projektet skal meddeles til Svendborg 
Kommune senest 2 uger efter, at anlægsarbejdet er afsluttet.

Begrundelse for afgørelsen
Svendborg Kommune vurderer, at rørbroen ikke vil få nogen negativ 
konsekvens på de afvandingsmæssige eller miljømæssige forhold i 
vandløbet.

1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 
af lov om vandløb.
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om 
vandløbsregulering og -restaurering m.v.
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Afgørelse efter Miljøvurderingsloven
Vandløbsregulering er en anlægstype, der er opført som punkt 10f på 
bilag 2 i miljøvurderingsloven3. Det betyder, at der skal laves en VVM-
screening af, om der er risiko for, at projektet vil påvirke miljøet. 
Afgørelsen efter miljøvurderingsloven er behandlet i nedenstående afsnit.

Svendborg Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at 
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er 
omfattet af krav om miljøvurdering. Svendborg Kommune træffer hermed 
afgørelse om, at vandløbsreguleringen ved matrikel 6b Bjernemark By, 
Bregninge og matrikel 4i Bregninge By, Bregninge ikke vil medføre 
væsentlige påvirkninger på miljøet, og at der ikke skal gennemføres en 
miljøvurdering.

Der er i afgørelsen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 til 
miljøvurderingsloven. Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er risici 
forbundet med projektet i forhold til miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven. 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. 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at 
projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Anmeldeskemaet fremgår af 
vedlagte bilag 1.

Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven
Vandløbet Skellet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens4 § 3. 
Svendborg Kommune vurderer, at etablering af overkørslen vil kræve en 
dispensation, idet projektet vil medføre ændringer i vandløbets tilstand.

Der meddeles hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
65 stk. 3 til etablering af en overkørsel af det beskyttede vandløb.

Begrundelse for dispensationen
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at overkørslen ikke vil forringe 
levesteder for dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, 
såfremt overkørslen etableres som angivet i vilkårene for 
vandløbsreguleringen.

Da der etableres naturlig bund gennem overkørslen, og da overkørslen 
skal etableres med minimalt fald gennem røret, bliver 
vandgennemstrømningen ikke bliver for hurtig. Det er derfor kommunens 

3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1225 25. oktober 2018 af lov 
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
4 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov 
om naturbeskyttelse
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vurdering, at der er tale om et mindre indgreb med en mindre væsentlig 
betydning, og at dispensationen derfor godt kan gives.

Ansøgers oplysninger
Overkørslen ønskes etableret med 3 x Ø 60 centimeter betonrør på ca. 1 
meter stykket. Rørene dækkes med stabilgrus og knust beton. Rørene 
graves ned i vandløbet, således at de ikke hindrer 
vandgennemstrømningen. Overkørslen skal sikre lettere adgang mellem 
ejers marker og derved rationalisere landbrugsdriften.

Vandløbsmyndighedens bemærkninger
Afstrømningsmæssige forhold
Svendborg Kommune vurderer, at etablering af overkørslen ikke vil have 
betydning for de afstrømningsmæssige forhold i vandløbet, da betonrøret 
har tilstrækkelig kapacitet til at aftage den forventede mængde vand. 
Desuden ændres vandløbets profil og bundens hældning ikke

Miljømæssige forhold
Vandløbsstrækningen er målsat i statens Vandområdeplaner for Det 
Sydfynske Øhav (2015-2021) og skal have det samlede miljømål god 
økologisk tilstand senest 22. december 2021. Tilstanden er ikke 
målopfyldt med moderat økologisk tilstand for smådyrsfaunaen, mens 
tilstanden for vandplanter (makrofytter) og fisk er ukendt. Den samlede 
økologiske tilstand i dag er i dag moderat økologisk tilstand. 

Projektet vurderes ikke at have en negativ indvirkning på miljøforholdene i 
vandløbet. 

Vandløbet Skellet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Da 
overkørslen skal anlægges, så ca. 1/3 af røret ligger under 
vandløbsbunden, således at den naturlige vandløbsbund fortsætter 
ubrudt gennem rørledningen, og da overkørslen derudover skal lægges 
med så lidt fald som muligt, vurderer Svendborg Kommune, at projektet 
ikke vil påvirke vandløbets flora og fauna.

Overkørslen ønskes etableret mellem tre beskyttede naturområder. 
Umiddelbart nedstrøms/mod nord ligger der en beskyttet mose og en 
beskyttet eng. Mod syd ligger en beskyttet sø. Beliggenheden af de 
beskyttede naturområder fremgår af nedenstående kort (Figur 2).

Svendborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke de 
nærliggende beskyttede naturområder negativt.
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Figur 2. Overkørslen (rød prik) planlægges anlagt over vandløbet Skellet mellem 
mosen/engen og opstrøms søen.

Vandløbsmyndigheden har vurderet projektet i henhold til bekendtgørelse 
om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder5, herunder Natura 2000 områder, samt 
beskyttelse af visse arter.
Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke påvirker Natura 
2000 områder negativt, da der ikke er sammenhæng mellem vandløbet 
og nærværende Natura 2000 områder.

Vurdering af påvirkning af Bilag IV-arter
Ifølge bilag IV-håndbogen og kommunens egne oplysninger forekommer 
følgende bilag IV-arter muligvis i projektområdet: springfrø, spidssnudet 
frø, stor vandsalamander og grønbroget tudse. Det vurderes, at projektet 
ikke vil kunne påvirke disse, da Svendborg Kommune vurderer, at 
projektet ikke vil påvirke de miljø- eller afstrømningsmæssige forhold 
væsentligt. 

På grundlag af ovenstående vurderes det, at projektet ikke vil beskadige 
eller ødelægge bilag IV-arters yngle- og rasteområder eller ødelægge 
plantearter på habitatdirektivets bilag IV.

Økonomi
Bygherre afholder alle udgifter til anlæg og fremtidig vedligeholdelse.

Tidsplan

5 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter.
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Projektet forventes udført i 2020.

Klagevejledning
Ovenstående afgørelse kan i henhold til §80 i vandløbsloven påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort. 
Afgørelsen vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside 
den 24. juli 2020. Klagefristen på denne afgørelse er således den 21. 
august 2020.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via 
www.borger.dk eller www.virk.dk eller via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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 
Fødevareklagenævnet, 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 
klageberettiget. 

Som privatperson skal du betale et gebyr på 900,- kr. til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller 
delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage.

Venlig hilsen

Kristoffer Hofer Skinnebach
Naturgeograf

Dir. tlf. +4521226496

http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag

Bilag 1: VVM-screeningskema

Kopi sendt til: 

Berørte parter: 

Malene Lykke Stougaard og Lars Stougaard, Horseskovvej 10, 5700 
Svendborg (sendt til e-boks)

Relevante myndigheder og interesseorganisationer:

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) 
Fiskeriinspektorat ØST (inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk)
Fiskeriinspektorat ØST- Fredericia v/ Jimmy Langelund Jensen 
(jlj@fiskeristyrelsen.dk)
Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk)
Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk)
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