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Afgørelse vedrørende medbenyttelse af dræn og udledning af overfladevand
8. marts 2017

Trafik og Infrastruktur, Svendborg Kommune har søgt om tilladelse til at
koble overfladevand fra den offentlige vej Gravvængevej på et privat
dræn. Drænet er beliggende på matrikel 22a, Brudager By, Brudager og
leder ud til Vejstrup Å.

Sagsid: 16/35215
Afdeling: Natur og Klima
Ref. MARMUF

Projektet har været i partshøring fra den 3. februar til den 24. februar
2017. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger.
Der er truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven. Der er klagefrist den 6. april 2017.
Projektskitse er vist nedenfor.

Åbningstider:

De røde streger på kortet forestiller eksisterende dræn og det nye dræn, som ønskes
etableret langs Gravvængevej. De røde prikker forestiller brønde.

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00
Torsdag
Kl. 10.00-16.30
Fredag
Kl. 09.00-14.00
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Afgørelse efter vandløbsloven
Svendborg Kommune meddeler hermed, i henhold til vandløbsloven1 §§ 5
og 63, tilladelse til medbenyttelse af det eksisterende dræn på matrikel
22a, Brudager By, Brudager på følgende vilkår:


Op- og nedstrømsliggende ejere af drænledningen må ikke påvirkes negativt i forhold til afstrømningen.



Ethvert ansvar som følge af tilkoblingens tilstedeværelse påhviler
medbenytteren.



Såfremt der ændres på tilkoblingen, rørdimensionen eller andet i
forbindelse med benyttelsen, skal Svendborg Kommune kontaktes.



Projektet må ikke medføre sand eller andre stoffer nedstrøms i
vandløbet



Projektet må ikke medføre tilstandsændring i Vejstrup Å.



Vedligeholdelse af tilkoblet dræn samt brønd påhviler vejejer.



Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der findes tegn på kulturhistoriske værdier (oldsager, knogler, større mængde træ o.l.) i forbindelse med anlægsarbejdet.

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

Begrundelse for afgørelsen
Svendborg Kommune vurderer, at Vejstrup Å’s afvandingsevne og miljøtilstand ikke påvirkes af projektet. Vejbrønden samt ledning må maksimalt
aftage 3 L overfladevand/sek.
Svendborg Kommune lægger vægt på, at overfladevand ledes væk fra offentlig vej og indkørsel, og dermed ikke forårsager oversvømmelse.

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven
Svendborg Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand i henhold til miljøbeskyttelsesloven2 § 28, stk.1 og spildevandsbekendtgørelsens3 § 17.
1

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 af lov om vandløb.
Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse.
3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v.
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
2

Side 2 af 6

Projektets udførelse
Der ønskes anlagt en overfladebrønd med rist ved indkørslen til Gravvængevej 28, samt et 20 m ø110mm PVC ledning i vejrabatten til en
sandfangsbrønd. Sandfangsbrønden etableres på det eksisterende dræn,
der består af et ø250 mm mufferør og som afvander til Vejstrup Å.

Svendborg Kommunes bemærkninger
Vejstrup Å er målsat med God Økologisk Tilstand i Statens vandområdeplaner (2015-2021). På nuværende tidspunkt opfylder Vejstrup Å ikke
målopfyldelsen. Svendborg Kommune vurderer, at projektet ikke hindrer
muligheden for målopfyldelse.
Projektområdet ligger indenfor følgende bilag IV-arters naturlige udbredelsesområde: Hasselmus, Vandflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus,
Dværgflagermus, Markfirben, Stor vandsalamander, Spidssnudet frø og
Springfrø.
Det er kommunens vurdering, at bilag IV-arter og deres levesteder ikke
påvirkes negativt af projektet.
Der er i projektet en forventning om en trafik belastning på max 178 biler i
ÅDT (ÅrsDøgnTrafik) på Gravvængevej. Vandplan 1 retningslinje 8 for
”Det Sydfynske Øhav” havde vejledende fastlagt, at der skal renses minimum 75 % for bundfældige stoffer. Derfor er der i Spildevandsplanen anført retningslinjer om, at vand fra veje med en belastning over 1000 ÅDT
skal renses før udledning. Da trafikbelastningen er mindre end dette tal,
er der ikke krav om rensning af overfladevandet.
Uheld eller spild, der kan give en øget afledning af vand eller forurenende
stoffer skal omgående indberettes til Svendborg Kommune og tilsynsmyndigheden (Naturstyrelsen). Ved større uheld skal der alarmeres via 112.

Naboerklæring
Forud for ansøgningen er der indhentet naboerklæring fra Per Madsen,
som har givet samtykke til projektet.

Partshøring
Projektet har været i partshøring fra den 3. februar til den 24. februar
2017 hos ejerne af matrikel 22a, 17g, 17h, 20g, 22e, 17b. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til projektet.
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Økonomi
Alle udgifter i forbindelse med anlæggelse af projektet og fremtidige vedligeholdelse af det tilkoblede rør og brønde ved den offentlige vej afholdes
af vejejer.
Vejejer vil erstatte det tab, som medbenyttelsen af det eksisterende vandløb kan medføre.

Tidsplan
Trafik og Infrastruktur, Svendborg Kommune planlægger at udføre arbejdet i perioden maj til juni 2017.

Lovgivning
Vandløbslovens bestemmelser finder anvendelse for projektet jf. lovens §
2.
Tilkobling til private drænledninger kræver en medbenyttelsestilladelse efter vandløbsloven § 63, da ledningerne er anlagt for en bestemt kreds af
grundejere og med et formål, der ikke indbefatter det ansøgte jf. § 5.
Udledning af overfladevand til vandløb kræver en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 1.
Svendborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en tilstandsændring i Vejstrup Å, hvorfor projektet ikke kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven4 § 3.

Klagevejledning
Ovenstående afgørelse kan i henhold til vandløbslovens § 80 og miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Ved klage skal du huske at angive, hvilken af afgørelserne du ønsker at
påklage.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen
vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 8 marts.
Klagefristen på denne afgørelse er den 6. april 2017.
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.nmkn.dk.

4

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017 af lov om naturbeskyttelse.
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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.
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 gebyret betalt tilbage.
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte understående.

Venlig hilsen
Marie Louise Muff Grønne
Biolog
Dir. tlf. +4562233441
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Kopimodtagere
22a, 17g, 17h, 20g, Brudager By, Brudager.
Per Madsen
Gravvængevej 30
5882 Vejstrup
22e, Brudager By, Brudager.
Mikkel Aarre Jacobsen
Gravvængevej 28
5882 Vejstrup
17b, Brudager By, Brudager.
Jørn Peder Andersen og Mette Vestergaard Sørensen
Gravvængevej 25
5882 Vejstrup

Relevante myndigheder og interesseorganisationer
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./Frode Thorhauge (frodethorhauge@stofanet.dk)
Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Fiskeriinspektorat ØST (roskilde@naturerhverv.dk)
Fiskeriinspektorat ØST- Fredericia v./ Jimmy Langelund Jensen (jlj@naturerhverv.dk)
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (svana@svana.dk)
Naturstyrelsen Fyn (fyn@svana.dk)
Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk)
Arkæologi Sydfyn (arkaeologi@ohavsmuseet.dk)
Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk)
Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk)
Styrelsens Patientsikkerhed (stps@stps.dk)
Greenpeace (info.dk@greenpeace.org)
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