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Tilladelse til krydsning af Afløb fra Sortebjerg Vænge ved Gravvæn-

gevej 10, 5882 Vejstrup med trykledning  

 

 

Vand og Affald har den 15. september 2014 søgt om tilladelse til at kryd-

se det private vandløb Afløb fra Sortebjerg Vænge med trykledning. 

 

Der er søgt om tilladelse til at føre en trykledning under Afløb fra Sorte-

bjerg Vænge på matrikel nr. 17h Brudager By, Brudager (se bilag). 

Krydsningen vil blive udført med en styret underboring i 1,2-1,5 meter 

under vandløbsbunden og udenfor 2 meter bræmmen. Trykledningen har 

en dimension på Ø 63 mm. 

 

 

 
Billede 1 Den lyseblå streg markerer krydsningspunktet i Afløb fra Sortebjerg Væn-
ge. 

 

I medfør af vandløbslovens1 § 47 kræver krydsning af vandløb en god-

kendelse 

                                                
1
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013 af lov om 

vandløb. 

Vand og Affald A/S 

Att.: Lone Riis Vinther 

Ryttermarken 21 

5700 Svendborg 

Kultur, Erhverv og Udvikling 

Natur og Klima 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

Tlf. +4562233000 

 

mette.serup@svendborg.dk 

www.svendborg.dk 

22. september 2014 

 

Sagsid: 14/30503 

Afdeling: Natur og Klima 

Ref. METSER 

 
Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag                Kl. 09.00-16.30 

Fredag                  Kl. 09.00-14.00 
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Afgørelse 

 

I medfør af vandløbslovens § 47, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om vand-

løbsregulering og -restaurering mv.2 meddeles der hermed tilladelse til at 

krydse det private vandløb, Afløb fra Sortebjerg Vænge, med en styret 

underboring ved Gravvængevej 10, 5882 Vejstrup på følgende vilkår: 

 

 Krydsningsstedet skal afmærkes forsvarligt på begge sider af 

vandløbet, og afmærkningen skal stedse vedligeholdes af led-

ningsejeren. 

 

 Krydsningen skal foregå med styret underboring og ligge minimum 

1 meter under vandløbsbunden. Underboringen foretages udenfor 

vandløbets 2 meter bræmme. 

 

 Såfremt anlægsarbejdet, den fremtidige vedligeholdelse eller 

krydsningen i øvrigt forårsager skade på vandløbstracéet (bund, 

brinker og 2 meter bræmme) påhviler det ledningsejeren at re-

etablere disse. 

 

 Ledningsejeren bærer alle følger for ledningen (og krydsningen), i 

tilfælde hvor vandløbet senere skal reguleres eller på anden måde 

ændres. 

 

 Ethvert ansvar som følge af underføringens tilstedeværelse påhvi-

ler ledningsejeren. 

 

 Ændres placeringen eller ejerskabet af ledningen skal dette med-

deles Svendborg Kommune inden arbejdet udføres. 

 

 Projektets gennemførelse må ikke resultere i tilførsel af jord eller 

sand til vandløbet. 

 

 Bliver der under arbejdet observeret andre rørledninger, kan disse 

krydses efter aftale med ledningsejer. Sker der beskadigelse på 

ledningerne repareres de af bygherre. 

 

 Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der findes tegn på kulturhi-

storiske værdier (oldsager, knogler, større mængde træ o.l.) i for-

bindelse med anlægsarbejdet. 
  

                                                
2
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbs-

regulering og restaurering. 
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Økonomi 

Ledningsejeren står for alle omkostninger forbundet med anlægning og 

vedligehold af krydsningen. 

Anden lovgivning 

Afløb fra Sortebjerg Vænge er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens3 § 

3, hvorfor et indgreb i vandløbet vil kræve en forudgående dispensation 

fra lovens bestemmelser. På baggrund af de foreliggende oplysninger 

vurderes det at det § 3 beskyttede vandløb ikke vil blive berørt af det an-

søgte. 

Svendborg Kommunes bemærkninger 

Ved ovenstående gives der alene tilladelse til krydsning af Afløb fra Sor-

tebjerg Vænge med trykledning ved Gravvængevej 10, 5882 Vejstrup.  

 

Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det 

skønnes nødvendigt. 

 

Svendborg Kommune vurderer, at krydsningen af Afløb fra Sortebjerg 

Vænge ikke vil forringe vandløbets vandføringsevne. 

 

I statens udkast til vandplanerne er Afløb fra Sortebjerg Vænge målsat til 

god økologisk tilstand, og opfylder i dag målsætningen og det vurderes, 

at krydsningen ikke vil påvirke miljøtilstanden. 

 

I området for krydsningen er følgende bilag IV-arter registreret: Dværgfla-

germus, Hasselmus, Markfirben, Springfrø, Sydflagermus, Spidssnudet 

frø, Stor vandsalamander. Det vurderes, at krydsningen ikke vil påvirke 

disse arter. 

Tidsplan 

Krydsningen vil finde sted i forbindelse med kloakeringen på Gravevæn-

gevej i perioden 29. september til 12. december 2014.  

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

se. 
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Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter vand-

løbslovens § 80. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen 

på denne afgørelse er den 20. oktober 2014 kl. 15.00. 

 

Send klagen til kulturogplan@svendborg.dk eller Natur og Klima, Svend-

borgvej 135, 5762 Vester Skerninge.  

 

Vi sender jeres klage, en kopi af sagen og vores bemærkninger videre til 

Natur- og Miljøklagenævnet. I vil også få en kopi af vores bemærkninger. 

 

Enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sa-

gens udfald er klageberettiget.  

 

I skal betale et gebyr på 500 kroner til Natur- og Miljøklagenævnet for at 

få behandlet klagen. Hvis I får helt eller delvist medhold, får I gebyret be-

talt tilbage.  

 

Se vejledningen om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

Vi giver jer besked så hurtigt som muligt, hvis der bliver klaget over afgø-

relsen.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Mette Louise Egmose Serup 

Skov- og landskabsingeniør 

 

Dir. tlf. +4562233476 

  

mailto:kulturogplan@svendborg.dk
http://www.nmkn.dk/
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Bilag 

 

Udklip af oversigtskort fra Vand og Affald, dateret september 2014. 

Kopi sendes til: 
 

Matrikel 17h, Brudager By, Brudager,  

Per Madsen, Gravvængevej 30, 5882 Vejstrup, Svendborg. 

  

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 (dof@dof.dk) 

 

Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk) 

 

Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@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) 

 

 

 

mailto:nbu@snm.ku.dk
mailto:danskmoller@gmail.com
mailto:dn@dn.dk
mailto:svendborg@dn.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:svendborg@dof.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:frodethorhauge@stofanet.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:roskilde@naturerhverv.dk
mailto:jlj@naturerhverv.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:ode@nst.dk
mailto:sydfyn@friluftsraadet.dk
mailto:arkaeologi@ohavsmuseet.dk

