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Afgørelse efter vandløbsloven, planloven og naturbeskyttelsesloven 

til regulering af Spangebæk ved Sterrebyvej 7, 5762 Vester Skernin-

ge 

 

Svendborg Vand og Affald har søgt om tilladelse til at genetablere bred 

og brinker samt at udvide eksisterende stensætning på sydsiden af brin-

ken ved det offentlige vandløb Spangebæk ved Sterrebyvej 7, 5762 Ve-

ster Skerninge (matrikel 112d, 7700 Ulbølle By, Ulbølle), hvor der i dag 

ligger en pumpestation. 

 

 

Baggrund 

Spangebæk har, ved den naturlige udvikling, over længere tid eroderet 

brinken ved pumpestationen. De eroderede brinker medfører risiko for 

nedskridning og sammenstyrtning af udløb og brønd, og projektet har 

således til formål at beskytte brønd og udløbsledning ved pumpestatio-

nen, så dette ikke bliver ødelagt som følge af fortsat erodering. 
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For at etablere en holdbar stensætning, som ikke undermineres af vand-

løbets erodering på brinken, vil Vand og Affald afglatte brinkerne og læg-

ge en fibertexdug herpå. 

 

På dugen faststøbes kampesten/natursten med kantstensbeton (stenene 

vil antage en størrelse som de nuværende sten i umiddelbar nærhed af 

Sterrebyvej). 

I revnerne mellem de store sten lægges Ærtesten, så hverken beton eller 

fibertexdug bliver synlig.  

 

På fibertexdugen i bunden af vandløbet lægges kampesten/natursten. 

Disse sten presses/skubbes ned i bunden, så fibertexdugen fæstnes og 

skjules (der graves således ikke et egentligt fundament som oprindeligt 

tænkt og angivet i ansøgningen – se bilag). 

 

Stensætningen vil blive ca. 7 meter lang og 2,5 meter høj og komme til at 

ligne den i forvejen eksisterende stensætning. 

 

Projektet har, i henhold til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering 

og -restaurering m.v.1, været i 4 ugers offentlig høring i perioden 13. fe-

bruar 2014 til 13. marts 2014. Der er ikke indkommet nogen bemærknin-

ger til projektet i høringsperioden, som har givet anledning til ændringer i 

projektet. 

 

 

Lovgivning 

Projektet er at betragte som en vandløbsregulering jf. vandløbslovens2 § 

16 og skal derfor godkendes efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregu-

lering og -restaurering m.v. og efter vandløbslovens § 17. 

 

Vandløbsregulering er desuden omfattet af bilag 2 i VVM-

bekendtgørelsen3 og skal derfor vurderes i forhold til Planlovens4 be-

stemmelser. 

 

Da Spangebæk er omfattet af Naturbeskyttelseslovens5 § 3, kræver pro-

jektet desuden en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven.  

De tre lovgivninger behandles separat i nedenstående afsnit. 

                                                
1
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbs-

regulering og -restaurering m.v. 
2
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013 af lov om 

vandløb 
3
 Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af 

visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning. 
4
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 587 af 27.maj 2013 af lov om planlægning 

5
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttel-

se 
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Afgørelse efter vandløbsloven 

I medfør af vandløbslovens § 17, og jf. bekendtgørelse om vandløbsregu-

lering og -restaurering mv. gives der hermed tilladelse til det ansøgte på 

følgende vilkår: 

 Projektet må ikke medføre en anden bundkote eller skrånings-

anlæg end det i regulativet anførte. 

 Såfremt anlægsarbejdet forårsager skade på vandløbets bund 

eller sideskråninger, påhviler det projektejer at reetablere disse. 

 Stensætningen skal anlægges minimum 1 meter fra stenkisten 

under Sterrebyvej. 

Hvis der efterfølgende viser sig et behov for at forlænge sten-

sætningen i stenkistens retning, må dette arbejde udføres, når 

Svendborg Kommune har færdiggjort vandplansprojektet for 

strækningen. 

 Projektejer står for den fremtidige vedligeholdelse af stensæt-

ningen og bærer alle følger for stensætningen i tilfælde, hvor 

vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden vis 

ændres. 

 Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der under gravearbejde 

fremkommer oldsager, knogler, større mængder træ eller andet 

der kan have historisk eller arkæologisk interesse.    

 Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra 

dags dato. 

 

VVM-screening efter planloven 

Bygherren har fremsendt VVM-screeningsskema af projektet, og Svend-

borg Kommune har efterfølgende vurderet projektet i forhold til planloven 

(VVM-screening). Screeningen fremgår af vedlagte bilag.   

 

Projektet er placeret indenfor et område med særlige drikkevandsinteres-

ser. Det vurderes dog, at projektet ikke vil have indflydelse på drikkevan-

det, da der hverken bores eller anvendes forurenende stoffer i projektar-

bejdet. 

 

Svendborg kommune afgør, at projektet med reetablering af bred og brin-

ker i Spangebæk ikke har nogen væsentlig indvirkning på miljøet, og 

dermed ikke er VVM pligtigt. 
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Dispensation efter naturbeskyttelsesloven  

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 gives der hermed dispen-

sation til det ansøgte på følgende vilkår: 

 Projektet etableres som anført i Vand og Affalds ansøgningsmate-

riale med den undtagelse, at der ikke graves et fundament til fiber-

texdugen i bunden af vandløbet, men at dugen blot presses ned i 

bunden og fæstnes med sten, som anført under afsnittet ”Bag-

grund” på side 1-2. 

 Der må ikke føres sand eller andre stoffer nedstrøms i vandløbet i 

forbindelse med reetableringen. 

 Projektet må ikke forårsage opstuvning af vand opstrøms i vand-

løbet. 

 Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der under gravearbejde 

fremkommer oldsager, knogler, større mængder træ eller andet 

der kan have historisk eller arkæologisk interesse.    

 

 

Svendborg Kommunes bemærkninger 

Svendborg kommune vurderer, forudsat de ovenfornævnte vilkår følges, 

at reetablering af bred og brinker i Spangebæk ikke vil påvirke vandløbet i 

negativ retning.  

Det er vurderet, at projektet ikke vil forringe vandløbets vandføringsevne 

og ej heller have nogen indvirkning på de naturmæssige eller vandkvali-

tetsmæssige forhold. 

Svendborg Kommune ønsker at understrege, at en så voldsom fiksering 

af et vandløb, som der her gives tilladelse til, normalt ikke tillades, da vi 

ønsker en så naturlig udvikling af kommunens vandløb, som muligt. 

Når der alligevel gives tilladelse til projektet, sker det udelukkende for at 

beskytte vandløbet. Den negative effekt, som en ødelagt brønd og led-

ning vurderes at have på vandløbet, vurderes at være større end fiktionen 

af vanløbet på en kortere strækning. 

 

Miljømålet for Spangebæk er, jf. Statens vandplaner, en økologisk god 

tilstand. Spangebæk opfylder i dag målet, og det vurderes, at projektet 

ikke vil medføre en ændring i tilstanden eller forhindre vandløbet i fremad-

rettet at leve op til miljømålet. 

 

Svendborg Kommune arbejder i øjeblikket på at skabe kontinuitet i Span-

gebæk som et led i Statens vandhandleplaner, og den nærliggende sten-

kiste er en del af et vandplansprojekt. Vandplansprojektet vurderes ikke 

at blive påvirket af projektet med stensætningen, da der holdes minimum 

1 meters afstand til stenkisten. 

 

Projektet har været i høring i perioden fra den 13. februar 2014 til den 13. 

marts 2014. Når det ikke er truffet en afgørelse i sagen før nu, skyldes det 
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uafklaring i forhold til vandplansprojektet ved stenkisten. Projektet har 

imidlertid ikke ændret sig siden høringen, hvorfor det vurderes, at en af-

gørelse kan træffes uden ny forudgående høring. 

 

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte hverken vil påvirke arter 

opført på habitatdirektivets bilag IV eller aktuelle/potentielle levesteder for 

bilag IV-arterne.  

Svendborg Kommune har ikke kendskab til konkrete artsfund for det are-

al, projektet omfatter, men blandt beskyttede arter i området er: Langøret 

flagermus, Brunflagermus, Vandflagermus, Sydflagermus, Dværgflager-

mus, Springfrø, Spidsnudet frø, Stor vandsalamander, Hasselmus og 

Markfirben. 

 

 

Berørte lodsejere 

Svendborg Vand og Affald, matrikel 112d, 7700 Ulbølle By, Ulbølle 

 

 

Økonomi 

Projektejer står for alle omkostninger forbundet med projektet og det 

fremtidige vedligehold jf. vandløbslovens § 33. 

 

 

Tidsplan 

Projektejer planlægger at etablere projektet hurtigst muligt. 
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Klagevejledning 

Ovenstående afgørelser kan, i hht. vandløbslovens § 80, planlovens § 58 

og naturbeskyttelseslovens § 78, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

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 25. au-

gust 2015. Klagefristen på denne afgørelse er den 28. september 2015. 

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 

1, i naturbeskyttelsesloven. 

 

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

www.borger.dk eller www.virk.dk. 

 

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

en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender 

anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er Natur- og Miljøklage-

nævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imøde-

kommes. 

 

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 500 kroner til Natur- og Miljøklagenævnet for 

at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du geby-

ret betalt tilbage.  

 

 

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte un-

derstående. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Mette Louise Egmose Serup 

Skov- og landskabsingeniør 

 
Dir. tlf. 6223 3476 

  

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

VVM-screeningsskema. 

Ansøgning med kort, skitsetegning og billeder. 

 

 

Kopimodtagere: 

 

Berørte parter: 

Vand og Affald, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg 

 

Relevante myndigheder og interesseorganisationer: 

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (nbu@snm.ku.dk) 

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) 

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) 

Naturstyrelsen (nst@nst.dk) 

Naturstyrelsen Odense (ode@nst.dk) 

Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk) 

Arkæologi Sydfyn (arkaeologi@ohavsmuseet.dk) 
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