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Afgørelser efter planlov, vandløbslov og miljøbeskyttelseslov 

 

På Assensvej 319, matrikel 35a, Stenstrup By, Stenstrup ønskes nye 

staldbygninger til svin opført. Svendborg Kommune har i den forbindelse 

modtaget en projektansøgning fra Kresten Wrang Rasmussen om: 

 Etablering af et ca. 100 m² stort forsinkelsesbassin til afvanding af 

7.500 m² tagareal fra de nye stalde, 

 Overløb fra forsinkelsesbassin til en eksisterende privat rørled-

ning, der ligger mellem matriklerne 34a, 35a og 35g Stenstrup By, 

Stenstrup og  

 Udledning af tagvandet til det offentlige vandløb Gammellungren-

den. 

 

Forsinkelsesbassinet ønskes etableret i en lavtliggende remisse ca. 140 

m fra, hvor svinestaldene ønskes opført. 

 

På kortet (næste side) vises de private drænledninger, kommunen har 

kendskab til (rød streg), det offentlige vandløb Gammellungrenden (tynd 

turkis streg i bunden af billedets centrum) samt området for etablering af 

forsinkelsesbassin (fed blå ring). 

 Kultur, Erhverv og Udvikling 

Natur og Klima 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

Tlf. 62233000 

 

mette.serup@svendborg.dk 

www.svendborg.dk 

17. juni 2015 

 

Sagsid: 14/28740 

              14/31899 

              15/3849 

Afdeling: Natur og Klima 

                Byggeri og Industrimiljø 

Ref. METSER 

 
Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag                Kl. 10.00-16.30 

Fredag                  Kl. 09.00-14.00 
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Lovgivning 

Etablering af et forsinkelsesbassin kræver en tilladelse efter planlovens1 § 

35, stk. 1, da dette vil medføre en ændring i arealanvendelsen. 

 

Tilkobling til de private drænledninger kræver en medbenyttelsestilladelse 

efter vandløbsloven2 § 63, da ledningerne er anlagt for en bestemt kreds 

af grundejere og med et formål, der ikke indbefatter det ansøgte jf. § 5. 

 

Udledning af vand til vandløb kræver en udledningstilladelse efter miljø-

beskyttelsesloven3 § 28, stk. 1. 
  

                                                
1
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning. 

2
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013 af lov om 

vandløb. 
3
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyt-

telse. 
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Afgørelse efter planloven 

Landzonetilladelse til etablering af 100 m2 sø 

Svendborg Kommune meddeler hermed, i henhold til planlovens § 35, 

stk. 1, tilladelse til det ansøgte på følgende vilkår: 

 

 Brinkerne skal anlægges med jævnt skrånende bredder, der ikke 

må være stejlere end 1:3, og at søen ikke graves dybere end 1,5 

m. 

 Opgravet materiale skal spredes ud i et ikke over 30 cm tykt lag. 

 Bortskaffelse af eventuelt opgravet affald skal ske i henhold til 

kommunens affaldsplan. 

 Der må ikke etableres øer, opsættes andehuse, tæt hegn, bygnin-

ger eller andre kunstige indretninger i eller omkring søen. 

 Der må ikke ske udsætning af fugle, fisk eller krebs i søen. 

 Der må ikke udlægges foder i eller op til søen. 

 Der må ikke plantes buske eller træer tæt omkring søen. 

 Svendborg Museum (Tlf. 6221 0261) kontaktes, hvis der under 

gravearbejdet fremkommer oldsager, knogler, større mængder 

træ, stenkoncentrationer eller andet, der kan have historisk eller 

arkæologisk interesse.  

Afgørelse efter vandløbsloven 

Medbenyttelsestilladelse til at tilkoble overløb fra sø på privat dræn 

Svendborg Kommune meddeler hermed, i henhold til vandløbsloven §§ 5 

og 63, tilladelse til det ansøgte på følgende vilkår: 

 

 Op- og nedstrømsliggende ejere af drænledningen må ikke påvir-

kes negativt i forhold til afstrømningen. 

 Ethvert ansvar som følge af tilkoblingens tilstedeværelse påhviler 

medbenytteren. 

 Færdigmelding af projektet skal ske til vandløbsmyndigheden se-

nest 1 måned efter gennemførelsen af projektet.  

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven 

Udledningstilladelse til at udlede tagvand til offentligt vandløb 

Svendborg Kommune meddeler hermed, i henhold til miljøbeskyttelseslo-

vens § 28, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på følgende vilkår: 

 

 Overfladevand fra nybyggeri af stald med tagflade på 7.500 m² må 

afledes til Gammellungrenden via en privat rørledning via et for-

sinkelsesbassin. 

 Forsinkelsesbassinet skal være på minimum 91,26 m med hæld-

ning på 30-40%. 

 Udløbshastigheden fra forsinkelsesbassinet må maksimalt være 

på 0,75 l/s. 

 Afløbet fra bassinet skal være dykket. 
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 Husspildevand eller processpildevand må ikke afledes til vandlø-

bet. Evt. mandskabsfaciliteter skal tilkobles forsyningsselskabets 

kloakledning til husspildevand. 

 I tilfælde af uheld eller spild fra ejendommen, der kan give en øget 

afledning af vand eller forurenende stoffer, skal dette omgående 

indberettes til Svendborg Kommune.  

 

Øvrige vilkår gældende for alle 3 tilladelser 

 En tilladelse må ikke anvendes, før klagefristens udløb. Vi giver 

besked hurtigst muligt, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 

 En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 

Anden lovgivning 

Gammellungrenden er omfattet af naturbeskyttelseslovens4 § 3 som et 

beskyttet vandløb. Området, hvor det private dræn og Gammellungren-

den mødes, er beskyttet efter § 3 som mose-område, og vandløbet fort-

sætter igennem mosen. 

 

Team Natur har efter besigtigelse af området vurderet, at det ansøgte 

hverken vil medføre en tilstandsændring af naturtyperne eller påvirke dem 

væsentligt.  

Svendborg Kommunes bemærkninger 

 

Miljøteknisk vurdering i forhold til vilkårsstillelse jf. MBL § 28, stk. 1. 

Den årlige vandmængde fra tagfladerne vil være i størrelsesorden 4.500 

m³, og denne mængde skal forsinkes, så vandet i fremtiden tilføres 

Gammellungrenden med samme hastighed som i dag, hvor der ikke fin-

des fast belægning på området for svinestalden. 

 

Fra staldbygningerne til bassinet føres et 200 eller 315 mm rør, og vandet 

føres fra bassinet til samlebrønden på drænledningen i et 17 mm rør. 

 

Forsinkelsesbassinet etableres som en sø med kanter, der har en hæld-

ning på 30-40 grader. 

 

Dybden vil blive 1,25 – 1,40 m. Afstanden mellem svinestalden og regn-

vandsbassinet bliver ca. 140 m. 

 

Bassinet placeres i en remise, hvor der i forvejen er en naturlig lavning. 

 

Bajlum Entreprenørfirma har for ejer beregnet størrelsen på forsinkelses-

bassinet til 91, 26 m³ (se bilag). 

                                                
4
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttel-

se. 
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Spildevandsplan:  

I Spildevandsplan 2012-2024 er der krav til beboelsen af ejendommen 

udledning af husspildevand med henblik på kloakering. Evt. mandskabs-

faciliteter skal tilkobles kloakken.  

 

Øvrige bemærkninger  

Oprensning af forsinkelsesbassin kan være omfattet af Naturbeskyttel-

seslovens § 3, og derfor skal der søges om tilladelse til oprensning. Det 

anbefales at holde bassinet ”ungt”. 

 

Svendborg Kommune vurderer, at projektejer har sandsynliggjort, at den 

øgede vandmængde vil blive forsinket i en sådan grad, at hverken de 

opstrøms- eller nedstrømsliggende lodsejere vil blive berørt af medbenyt-

telsen. 

 

Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det 

skønnes nødvendigt. 

 

Gammellungrendens økologiske tilstand kendes ikke, og vandløbet ind-

går ikke i statens vandplaner. Det vil derfor ikke være muligt at måle kon-

sekvensen af det ansøgte, men projektet vurderes ikke at påvirke miljøtil-

standen. 

 

I projektområdet er følgende bilag IV-arter registreret: Dværgflagermus, 

Sydflagermus, Hasselmus, Markfirben, Springfrø og Spidssnudet frø. 

Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke disse arter. 

Økonomi 

Projektejer afholder alle udgifter forbundet med etableringen og den frem-

tidige vedligehold af forsinkelsesbassinet og rørene til og fra bassinet. 

 

Projektejer vil deltage i den fremtidige vedligeholdelse forbundet med den 

private drænledning og brønd samt erstatte det tab, som medbenyttelsen 

af samlebrønd og dræn kan medføre.  

Partshøring 

Projektet har, jf. forvaltningslovens5 § 19, været i partshøring fra den 12. 

marts 2015 til den 2. april 2015 kl. 15.00. 

 

De berørte parter er dem, der i dag benytter den private drænledning. 

Disse er anført på listen over kopimodtagere sidst i dette dokument. 

 

                                                
5
 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven 
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Der er ikke kommet nogen bemærkninger til projektet. 

 

Ansøger har gennemlæst udkastet til afgørelserne og er indforstået med 

de stillede vilkår. 

Klagevejledning 

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

og miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Afgørel-

serne vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 17. 

juni 2015. Klagefristen på disse afgørelser er den 16. juli 2015 kl. 12.00. 

 

Det skal bemærkes at ved en evt. påklage af en af ovenstående afgørel-

ser, skal det specifikt angives, hvilken afgørelse der påklages i forhold til 

de tre lovgivninger. 

 

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.  

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Mette Louise Egmose Serup 

Skov- og landskabsingeniør 

 

Dir. tlf. +4562233476 

 
  

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

Bajlum Entreprenørfirmas beregninger for forsinkelsesbassinets størrelse. 

Kopimodtagere: 

Berørte parter: 

Matrikel 113c og 35a, Stenstrup By, Stenstrup 

Kresten Rasmussen, Assensvej 319, 5771 Stenstrup  

 

Matrikel 111d, Stenstrup By, Stenstrup 

Leif Alfred Larsen, Assensvej 304, 5771 Stenstrup  

 

Matrikel 34a, Stenstrup By, Stenstrup 

Lisbet Duch Bruun, Assensvej 113, 5771 Stenstrup  

 

Matrikel 110g, Stenstrup By, Stenstrup 

Michael Nyholm Albjerg, Assensvej 314, 5771 Stenstrup  

 

Matrikel 110b, Stenstrup By, Stenstrup 

Poul Georg Hansen, Assensvej 316, 5771 Stenstrup  

 

Matrikel 113a, Stenstrup By, Stenstrup 

Flemming Nielsen, Assensvej 320, 5771 Stenstrup  

 

Matrikel 35g, Stenstrup By, Stenstrup 

Børge Kirkegaard Nielsen, Løgeskov 32 A, 5771 Stenstrup 

 

 

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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