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Tilladelse til krydsning af Trappebækken med rørbro 

 

FK Agro Aps har på vegne af lodsejer Henning Albert Mortensen søgt om 

lovliggørelse af en forlængelse af eksisterende rørbro over Trappebæk-

ken på matr. 4a, Heldager By, Tved. Eksisterende rørbro er placeret i st. 

1812-1820, og denne er forlænget 6 meter opstrøms og afkortet 4 meter 

nedstrøms. Den nye rørbro er derfor placeret i vandløbets st. 1806-1816. 

 

Formålet med projektet har været at reparere det eksisterende betonrør, 

som var knækket, og i samme ombæring at forlænge det eksisterende 

betonrør. 

 

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. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb 
2 Miljø- of Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –
restaurering m.v. 
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Kort 2. Ortofoto, der viser krydsningens placering samt vandløbsstationering tæt ved Port-

husvej. 

 

Afgørelse efter vandløbsloven 

I medfør af vandløbslovens1 §47, jf. §9, stk. 1 i bekendtgørelse om vand-

løbsregulering og -restaurering m.v.2 meddeles hermed tilladelse til at 

krydse Trappebækken med en rørbro i forlængelse af eksisterende rørbro 

på matr. 4a, Heldager By, Tved. 

 

Den eksisterende rørbro krydsede vandløbet i dennes st. 1812-1820 

(UTM 601.911/6.105.661). Efter gennemførelsen krydses vandløbet i st. 

1806-1816. 

 

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår: 

 

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

 Bredejer varetager alle forhold vedrørende vedligeholdelse af rør-
broen samt renholdelse af gennemløbet under broen. 

 Ethvert ansvar som følge af rørbroens tilstedeværelse påhviler 
bredejeren. 

 Rørbroen må ikke belaste vandløbets kronekant og må ikke resul-
tere i tilførsel af jord eller sand til vandløbet eller hindre vandets 
frie gennemstrømning. 

 Såfremt anlægsarbejdet, den fremtidige vedligeholdelse eller rør-
broen 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. 
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Begrundelse for afgørelsen 

Svendborg Kommune vurderer, at rørbroen ikke vil få nogen negativ kon-

sekvens på de afvandingsmæssige eller miljømæssige forhold i vandlø-

bet. 

 

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. Afgørelse 

efter miljøvurderingsloven3 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 omfat-

tet af krav om miljøvurdering. Svendborg Kommune træffer hermed afgø-

relse om at lovliggørelsen af vandløbsreguleringen af Trappebækken ikke 

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

føres en miljøvurdering. 

 

Der er i afgørelsen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 til miljøvurderings-

loven3. Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er risici forbundet med 

projektet i forhold til miljøet. 

 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven3. 

 

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

projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Anmeldeskemaet fremgår af 

vedlagte bilag 1. 

 

Anden lovgivning 

Trappebækken er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens4 §3. Det medfø-

rer, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af vandløbet uden di-

spensation. Svendborg Kommune har vurderet, at projektet ikke vil forrin-

ge levesteder for dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, så-

fremt ovenstående vilkår efterkommes. Der lægges især vægt på, at der 

reelt er tale om en forlængelse af en eksisterende rørbro. Det er derfor 

ikke nødvendigt med en dispensation fra naturbeskyttelsesloven4. 

 

Ansøgers oplysninger 

Gammel overkørsel, lavet af beton inkl. betonmufferør og dækket med 

sten og jord, er renoveret i overkørslens nordlige ende. Overkørslen er 

forlænget med ca. 6 m. Der er skubbet et ø60 cm plastrør ind i muffen på 

det bestående rør. Overkørslen afkortes i den sydlige ende med 4 m (ind 

mod skoven). Samlet længde på rørledning er ca. 10m. 

                                                
3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurde-

ring af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
4 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttel-

se. 
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Vandløbsmyndighedens bemærkninger 

Afstrømningsmæssige forhold 

Rørbroen er en forlængelse af den eksisterende rørbro i st. 1812-1820 og 

er etableret med samme rørdimension. Den vurderes derfor ikke at have 

betydning for de afstrømningsmæssige forhold. 

 

 
Figur 1. Billede af rørindløbet på den eksisterende rørbro før anlæggelsen af den nye 

rørbro. 

 
Figur 2. Billede af rørbroens anlæggelse. 
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Figur 3. Billede af det nye rørindløb. 

Miljømæssige forhold 

Vandløbsstrækningen er ikke målsat i Statens Vandområdeplaner (2015-

2021). 

 

Trappebækken er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens4 §3. Svendborg 

Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker vandløbets flora og fauna, 

idet rørbroen er en forlængelse af den eksisterende rørbro. 

 

Vandløbsmyndigheden har vurderet projektet i henhold til bekendtgørelse 

om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-

der5, 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, markfirben, hasselmus, sydflagermus og 

dværgflagermus. For paddearterne vurderes det, at projektet ikke vil kun-

ne påvirke disse, da der ikke er vandhuller indenfor projektområdet. Det 

vurderes at flagermus ikke påvirkes af det ansøgte, da der ikke fældes 

træer. Da det ansøgte ikke påvirker egnede levesteder for markfirben, 

vurderes det at markfirben ikke påvirkes af det ansøgte. Det vurderes 

endvidere at yngle- og rasteområder for hasselmus ikke påvirkes af det 

ansøgte. 

                                                
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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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  
Projektet er udført i 2019.  

 

Klagevejledning 

Ovenstående afgørelse kan i henhold til §80 i vandløbsloven1 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 4. februar 2020. Klagefristen på denne afgørelse er således den 3. 

marts 2020. 

 

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.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 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.  

 

Som privatperson skal du betale et gebyr på 900,- kr. til Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist 

medhold, får du gebyret betalt tilbage.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Magnus Bank Krog 

Naturgeograf 

 

Dir. tlf. +45 62233422 

 

 

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

 
1. VVM ansøgningsskema 

 

 

Kopi til: 

 

Ansøger 

FK Agro Aps v/Kim Kromann Jørgensen (ulla.bay@gmail.com) 

 

Høringsberettigede interesseorganisationer og relevante myndigheder 

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 (formand@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) 
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