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Indledning 

Der er søgt om tilladelse til at forlænge Johannes Jørgensens Vej fra krydset ved Ryttervej, 
hen langs skoven Sofienlund og frem til Sofielund Skovvej, se kortudsnit på Bilag 1a og 1c. 
 
Planlægningen og etableringen af det nye vejforløb er omfattet af bilag II, punkt 11d 
’Infrastruktur, anlæg af veje’ i VVM-bekendtgørelsen2, og bilag 1 i Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer3. 
 
VVM-tilladelsen er udarbejdet på baggrund af Kommuneplantillæg nr. 5.28 ”Nye veje vest for 
Svendborg”4, med tilhørende VVM-redegørelse og strategisk miljøvurdering5 samt lokalplan for 
området6. 
 
På baggrund af det gældende plangrundlag fastsættes der vilkår for etableringen af vejforløbet 
under afsnittet ”afgørelse” i denne tilladelse.  
 
Uddybning og begrundelse for afgørelsen fremgår af den efterfølgende miljøtekniske vurdering. 
 

Afgørelse 

Svendborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at forlænge Johannes Jørgensensvej, 
indenfor det lokalplanlagte område på matr.nr. 23a, 23b, 23e, 23d, 24ay, 24ap, 24d, 24h og 
66, 7000cv Sørup, Svendborg Jorder jf. bilag 1b. 
 
Afgørelsen meddeles til Svendborg Kommune, der er ejer af matriklerne. Den til enhver tid 
værende ejer er ansvarlig for, at denne afgørelses vilkår overholdes. 
 
Det er en betingelse for VVM-tilladelsen, at etableringen af vejen sker i overensstemmelse med 
de oplysninger og beregninger, der ligger til grund for kommuneplantillægget og den 
tilhørende VVM-redegørelse, og de vurderinger, der er foretaget i denne tilladelse. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jf. § 56 i 
Planloven7. 
 
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 7, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen1, og på følgende vilkår: 
 
Anlæg 
 

1. Der må placeres et tosporet vejeanlæg med fællesstier, vendeplads mv., som vist på 
bilag 1c.  

 
Bilag IV-arter - hasselmus 
 

2. Der skal etableres et i alt 730 m langt læhegn med en samlet bredde på 10m indenfor 
de grønne liniemarkeringer, der fremgår af bilag 2. Placeringen skal så vidt muligt 
vælges, så der sikres god forbindelse til kendte levesteder for hasselmus.  

  

                                           
2 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om plan-
lægning, BEK nr. 1832 af 16. december 2015 
3 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 1533 af 10. december 2015 
4 Nye veje vest for Svendborg by, tillæg nr. 5.28 til Svendborg Kommuneplan 2005-2017, vedtaget den 21. december 
2010. 
5 Nye veje vest for Svendborg by, Strategisk miljøvurdering og VVM-redegørelse, november 2009. 
6 Lokalplan nr.540 Sofielund, Tankefuld Nord, vedtaget den 25. januar 2011. 
7 Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015 
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3. Hegnet skal etableres, så følgende forudsætninger opfyldes: 
 
- Afstanden mellem de yderste grundstammer skal være 8m. 
- Hegnet skal bestå af mindst 4 rækker og planteafstanden indenfor rækkerne må 

maksimalt være 1,5m. 
- Hegnet skal bestå af 80% buske og 20% træer, og der skal vælges mindst 5 af 

følgende arter: tjørn, hyld, hunderose, slåen, hassel, røn, eg, kvalkved, alm. 
gedeblad, fuglekirsebær og almindelig hæg. 

 
4. Hegnet kan i forholdet 1:1 erstattes af et 10m bredt ydre skovbryn indenfor de stiplede 

grønne markeringer, der fremgår af bilag 2. 
 

5. Skovbryn skal være tætte og skal etableres ved selektiv udhugning og buskplantning, 
så der opstår en tæt og artsrig bevoksning af både buske og højere træer. Ved 
indplantning skal der vælges flere af følgende arter: tjørn, hyld, hunderose, slåen, 
hassel, røn, kvalkved, alm. gedeblad og almindelig hæg.   
 

6. Skovbryn må ikke beskadiges eller beskæres uden, at der forinden forligger en aftale 
med Svendborg Kommune 
 

7. Plantning af hegn og etablering af skovbryn skal ske i perioden 15. marts til 15. maj og 
senest 15. maj 2018. 
 

8. Hegn og skovbryn skal tinglyses på de respektive ejendomme, og som en del af 
tinglysningen skal kommunen gives plejeret. 
 

Bilag IV-arter – flagermus 
 

9. Der skal fremover indgå mindst 5 ha urørt skov, som en del af driften i 
Sofielundskoven. 

   
10. Der skal etableres et mindst 5 m bredt hegn langs skel mellem matrikel 23e og 23a, 

Sørup Svendborg jorder, jf. liniemarkering B på bilag 3. 
 

11. Afstanden mellem hegn og eksisterende samt ny vej skal maksimalt være 10m. 
 
12. Hegnet skal etableres, så det fremstår sammenhængende og sådan at følgende 

forudsætninger opfyldes: 
 
- Afstanden mellem de yderste grundstammer, skal være mindst 3 m 
- Hegnet skal bestå af mindst 3 rækker og planteafstanden i rækkerne må 

maksimalt være 1,5m 
- Hegnet skal plantes med hjemmehørende løvtræer og buske. 
- Hegnet skal mod nord og syd afsluttes med løvtræer, der kan opnå en højde på 

mindst 15m. 
- Eksisterende beplantning må kun fjernes for at give plads til etablering af løvtræer 

i hegnets afslutning mod nord og syd.  
 

13. Der må etableres 2 gennemkørsler i hegnet med en maksimal bredde på 5m. 
 

14. Plantning af hegnet skal være afsluttet senest d. 15. april 2016. 
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Bilag IV-arter – padder 
 

15. Der skal syd for Sofielundskoven etableres to paddehegn på henholdsvis ca. 790 meters 
længde langs nordsiden af vejen og ca. 430 meters længde langs sydsiden af vejen – 
paddehegnene skal placeres, som vist på bilag 4. 
 

16. Paddehegnet skal etableres i præfabrikerede elementer af beton, metal eller andet 
stabilt materiale, der er designet til formålet, og skal være forsynet med udhæng og i 
enderne have ombukket afslutning. 
 

17. Paddehegnet skal til hver en tid være uden revner og sprækker, som padder kan 
passerer igennem.  
 

18. Der skal i paddehegnet etableres 6 paddetunneler. Tunnelerne skal placeres som vist på 
bilag 4.  
 

19. Tunnelerne skal etableres af præfabrikerede betonelementer designet til formålet, og 
bunden skal bestå af muld eller lignende, der ikke tørrer ud. 
 

20. Paddetunnelernes indre mål skal være 100cm i bredden og mindst 50 cm i højden, dog 
55 cm, hvis der vælges halvrunde rør. 
 

21. Paddetunnelerne skal have en åben og flad bund og nær bunden lodrette sider. 
 

22. Indgangen til tunnelerne må ikke være stejlere end 1 cm pr. løbende 2 cm 
 

23. Der må aldrig stå vand i tunnelerne. 
 

24. En underføring af vandløb med 0,5 meter brede banketter kan erstatte en paddetunnel. 
 

25. Paddehegn og paddetunneler skal etableres senest samtidig med etableringen af 
vejstrækningen. 
 

26. Vandhul 2 jf. bilag 5 skal oprenses på følgende måde: 
 

- vedplanter (pilebuske mm.) skal fjernes fra brinkerne 
- ophobet mudder og organisk materiale skal oprenses 
- stejle brinker skal udjævnes, så hældningen bliver ca. 1:5 fra øverste kant af bred 

mod sømidten 
 

27. Vandhul 3 jf. bilag 5 skal oprenses på følgende måde: 
- vedplanter (pilebuske mm.) skal fjernes fra brinkerne 
- evt. stejle brinker skal udjævnes, så hældningen bliver ca. 1:5 fra øverste kant af 

bred mod sømidten 
- På det dybeste sted skal vandhullet uddybes 50 cm under eksisterende fast 

søbund.  
 

28. Vandhul 5 jf. bilag 5 skal oprenses på følgende måde: Grene og stammer skal fjernes 
fra vandhullet og tilgroning med pil omkring vandhullet skal beskæres eller optrækkes. 

 
29. Indenfor det markerede område på bilag 6 skal der graves et nyt vandhul med et areal 

på 120 – 250 m2.  Vandhullet skal have en dybde mellem 0,2 og 1,5 meter og have 
flade brinker. 
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30. Oprensning af vandhul 2, 3 og 5 samt nygravning af vandhul skal være gennemført 
senest 1. februar i det førstkommende år efter, at etableringen af vejen er begyndt.  
 

31. Oprensning af vandhuller  skal foretages i perioden 15. september til 1.februar. 
 

32. Oprenset og opgravet materiale og afskårne grene må ikke placeres på arealer omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3. 

 
33. Vandhullerne må ikke forsynes med nye til- eller fraløb fra åer, bække, dræn eller åbne 

render eller tilledes dræn- tag- eller vejvand. 
 

34. Der må ikke etableres øer, anlægges broer, opsættes redehuse, foderflåder el. lign. i og 
omkring vandhullerne. 

  
35. Der må ikke udsættes eller fodres fugle, fisk, krebs eller andre dyr i eller ved 

vandhullerne. 
 

36. Der må ikke plantes buske eller træer omkring vandhullerne.  
 

37. På matrikel 12a, Skt. Jørgens Svendborg  Jorder, må nuværende bevoksning i en 
bredde af 5 meter langs linjemarkeringen på bilag 7 ikke fjernes. Der må etableres 2 
græsbevoksede gennemkørsler udover de eksisterende gennemkørsler.  
 

38. Hvis der opstår vandsamlinger i forbindelse med anlægsarbejdet, skal kommunen 
straks kontaktes, og hvis kommunen vurderer, at der er behov for at etablere f.eks. et 
midlertidigt paddehegn og/eller flytning af frøæg, skal dette iværksættes hurtigst 
muligt. 
 

Skove 
 

39. Etablering af forlængelsen af Johs. Jørgensens vej må ikke igangsættes før der er 
opnået dispensation fra skovlovens og naturbeskyttelseslovens bestemmelser om 
fredskov og skovbyggelinie.  

 
Fortidsminder 
 

40. Etablering af forlængelsen af Johs. Jørgensens vej må ikke igangsættes før der er 
opnået dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelseslinier for 
fredede fortidsminder. 

 
Diger 
 

41. Etablering af forlængelsen af Johs. Jørgensens vej må ikke igangsættes før der er 
opnået dispensation fra gældende lokalplans bestemmelser om bevarelse af områdets 
diger.  
 

Overfladevand 
 

42. Vejanlægget, som vedrører forlængelsen af Johs. Jørgensensvej, må ikke sættes i drift 
før der er meddelt en udlednings-og medbenyttertilladelse, og der er etableret 
foranstaltninger, som anvist i disse tilladelser, der sikrer, at der en maksimal 
tilstrømning til vandløbene på 1 l/sek/ha vejareal. 
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Støj 
 

43. Trafikstøjens samlede bidrag målt i dB(A) må ikke overstige følgende værdier: 
 

Område Støjgrænse dB(A) 

Boliger, institutioner, skoler undervis-
ning, plejehjem mv. 

58 

Kontorer, hoteller mv 63 

Rekreative områder 53 

 
44. Hvis det ved beregninger, målinger el. lign. dokumenteres, at de fastsatte støjgrænser 

ikke kan overholdes, skal der til Svendborg Kommune fremsendes en redegørelse med 
dokumentation for, hvordan støjgrænserne vil blive overholdt. Redegørelsen skal 
indeholde forslag til støjdæmpende foranstaltninger, og en tidsplan for gennemførelse 
af disse. Etablering af støjdæmpende foranstaltninger må ikke gennemføres uden 
Svendborg Kommunes accept. Eventuelle målinger og beregninger skal gennemføres på 
baggrund af Miljøstyrelsens gældende principper for trafikstøj. 

 
Lys 
 

45. I anlægsfasen skal arbejdslys afskærmes, og alene være tændt, når det er nødvendigt 
for arbejdets udførelse. 
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Forhold til anden lovgivning 

VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for 
projektets realisering. 
 

Offentliggørelse 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk 
d. 16. marts 2016. 
 

Klagevejledning 

I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan afgørelsen påklages.  
 
Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelsen af godkendelsen. Du kan finde 
afgørelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk, og klagefristen er 
dermed d. 13. april 2016. 
 
En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller via 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din 
NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan 
finde vejledning i brugen af Klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 
 
Når du klager skal du betale et gebyr på 500kr, som du betaler med betalingskort i 
Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via 
Klageportalen. Hvis du ønsker af 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 Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Natur- og 
Miljøklagenævnet kan i medfør af planlovens § 60, stk. 8 beslutte, at tilladelsen ikke må 
udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at eventuelt igangsatte bygge- og anlægsarbejder 
standses. 
 

Søgsmål 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra 
afgørelsens modtagelse. 
 
Fristen for at anlægge søgsmål er d. 16. september 2016. 
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Kopi af dette af denne afgørelse er sendt til: 
 

• Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk   
• Friluftsrådet, v. Christian Jensen, sydfyn@friluftsraadet.dk  

• Svendborg Museum, info@svendborgmuseum.dk 
• Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Trafik og 

Infrastruktur, jan.yttesborg@svendborg.dk 
• Svendborg Idrætscenter, peter.larsen@svendborg.dk 
• Svendborg Kommune, kultur og bibliotek, aase.lyhne.skov@svendborg.dk; 

kulturogfritid@svendborg.dk 
• Svendborg Kommune, Ejendomsadministration 

Lone.Vesterholm.Jensen@svendborg.dk; allan.filtenborg@svendborg.dk 
• Svendborg Kommune, Byg og miljø, bitten.jakobsen@svendborg.dk; 

jacob.hass.svendsen@svendborg.dk 
• Svendborg Kommune, Plan og geodata, niels.skovlund@svendborg.dk 
• Svendborg Kommune; Britta.thorsen@svendborg.dk; jakob.norby@svendborg.dk; 

arne.bruun@svendborg.dk 
• Naturturisme I/S; dso@svendborg.dk 
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Miljøteknisk beskrivelse 

 

Indledning 

 
Denne VVM-tilladelse omhandler en forlængelse af Johannes Jørgensens Vej fra krydsningen af 
Ryttervej og frem til Sofielund Skovvej – se bilag 1a, 1b og 1c. Vejforløbet er en del af et 
større projekt, der vedrører udvikling af nye veje vest for Svendborg By i relation til det nye 
byområde Tankefuld vest for Svendborg.  
 
Svendborg Kommune har i 2009 vurderet, at det samlede vejprojekt forudsætter 
tilvejebringelse af et kommuneplantillæg med tilhørende redeførelse for vejanlæggets 
påvirkninger på miljøet (VVM-redegørelse), idet der er tale om en vej med almen trafik, som 
vil forløbe gennem et naturområde, der i Regionplan 2005- er udpeget som 
landskabeligt/geologisk beskyttelseszone, og som ligger i den kystnære zone. 
 
Svendborg Byråd vedtog den 21. december 2010 et kommuneplantillæg8, på baggrund af en 
strategisk miljøvurdering og VVM-redegørelse9. Kommuneplantillægget tager udgangspunkt i 
VVM-redegørelsens alternativ 1 med variant 2.2, og indeholder retningslinjer og 
rammebestemmelser, der muliggør etableringen af vejforlængelsen, og sikrer det planmæssige 
grundlag for projektet.  
 
Desuden er der i lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord10  fastsat rammer for 
forlængelsen af Johannes Jørgensens Vej.   
 
Der har i forbindelse med de vedtagelsen af kommuneplantillæg og lokalplan være afviklet de 
lovpligtige offentlige høringer. 
 
Svendborg Kommune ønsker som nævnt tidligere at realisere den del af projektet, der 
vedrører en forlængelse af Ryttervej frem til Sofielund Skovvej, hvor vejstrækningen løber syd 
for Sofielundskoven. I forlængelse af dette, skal der udarbejdes en VVM-tilladelse på baggrund 
af det gældende kommuneplantillæg og lokalplan for området.    
 
VVM-tilladelsen stiller de vilkår, som er nødvendige for, at fjerne eller reducere påvirkningerne 
af miljøet. Tilladelsen omfatter både anlægs- og driftsfasen. I det efterfølgende redegøres og 
begrundes, der for fastsættelsen af denne VVM-tilladelses vilkår. 
 
 

  

                                           
8 Nye veje vest for Svendborg by, tillæg nr. 5.28 til Svendborg Kommuneplan 2005-2017, vedtaget den 21. december 
2010. 
9 Nye veje vest for Svendborg by, Strategisk miljøvurdering og VVM-redegørelse, november 2009.  
10 Lokalplan nr.540 Sofielund, Tankefuld Nord, vedtaget den 25. januar 2011. 
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Bilag IV arter 

 
Ifølge habitat-bekendtgørelsens11 bestemmelser må der ikke gives tilladelse eller vedtages 
planer mv., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen er der for hele projektområdet foretaget 
registreringer og vuderinger af udbredelsen af følgende bilag IV-arter: flagermus, hasselmus, 
markfirkben og padder. 
 
På baggrund af de gennemførte registreringer og vurderinger er der i kommuneplantillæget 
fastsat følgende retningslinie: 
 
”Langs det nye vejanlæg skal der gennemføres afværgeforanstaltnigner og kompenserende 
foranstaltninger til modvirkning af negativ påvirkning på naturområder i henhold til kortbilag 
2.” – Kortbilag 2 fremgår af det efterfølgende oversigtskort. 
 

 
 
Langs strækningen, der vedrører forlængelsen af Johs. Jørgensens vej, skal der til beskyttelse 
af bilag IV-arter og disses arters levesteder etableres en række paddetunneler, paddehegn og 
flere vandhuller skal oprenses jf. det foregående kortbilag. Under forudsætning af, at afværge- 
og kompensationsforanstaltningerne gennemføres som beskrevet, er det i kommune-
                                           
11 Bekg. om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. 
Bekg. nr 1828 af 16. december 2015, 
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plantillægget og VVM-redegørelsen vurderet, at projektet kan gennemføres indenfor rammerne 
af habitatdirektivet. 
 
Svendborg Kommune har på baggrund af kommuneplantillæggets retningslinier vurderet, at 
der skal stilles en række vilkår, der samlet sikrer bilag IV-arternes økologiske funktionalitet i 
området i forbindelse med etableringen og driften af vejprojektet. Vilkårene og begrundelsen 
for disse gennemgås i det efterfølgende. 
 
Hasselmus 

 
Der er fundet reder af hasselmus i Sofielundskoven i 2012 og 2013. I VVM-redegørelsen (side 
153) beskrives der afværgeforanstaltninger for hasselmus som kompensation for, at det 
sydlige skovbryn ved Sofielundskoven fremover ikke vil kunne fungere som levested for arten, 
og at skovområdet som helhed vil blive isoleret fra øvrige levesteder.  
 
Med det aktuelle vejprojekt påvirkes Sofielundskoven som levested for hasselmus, idet 
spredningsvejene mod syd afskæres af projektet samtidig med, at det sydlige skovbryn 
påvirkes negativt. Som kompensation for påvirkningen af hasselmus og dennes levesteder, 
skal der ifølge VVM-redegørelsen nyplantes eller plantes langs nuværende hegn, så artens 
forhold i den vestlige og sydlige del af området forbedres i form af bedre muligheder for skjul, 
fødesøgning og spredning. Etablering af tætte og artsrige skovbryn er også beskrevet som en 
generel afværgeforanstaltning. Svendborg Kommune gør dog opmærksom på, at etablering af 
hegn eller skovbryn, der påvirker eller medfører en tilstandsændring af et eksisterende §3-
beskyttet naturområde vil kræve en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. 
Når placeringen og den valgte afværgeforanstaltning for hasselmus er kendt, vil kommunen 
tage stilling til en eventuel dispensation. 
 
Det fremgår af VVM-redegørelsen (side 152), at erstatningsplantning af levende hegn skal 
foregå i perioden ultimo marts til primo maj. Svendborg Kommune vurderer, at der skal 
fastsættes en frist for etablering af hegn til 15. maj 2018, da påvirkningen af hasselmusen vil 
ske i en gradvis proces (-begrænsning af genetisk udveksling), og da det sydlige skovbryn er 
et potentielt og ikke et kendt levested.  
 
For at sikre områdets økologiske funktionalitet for hasselmusen i forhold til forlængelsen af 
Johs. Jørgensens vej vurderer Svendborg Kommune, at der skal stilles vilkår som anført i den 
efterfølgende boks.  
 
Svendborg Kommune vurderer, at i anlægsfasen  vil vejprojektet kun påvirke små 
bevoksninger, som ikke vil være egnede levesteder for hasselmus, og hvor der samtidig heller 
ikke er kendte forekomster af hasselmus. Derfor stilles der ikke særlige vilkår til beskyttelse af 
hasselmusen i anlægsfasen. 
 

Samlet vurderer Svendborg Kommune, at sikre områdets økologiske funktionalitet for 
flagermus i området skal der stilles følgende vilkår:  
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• Der skal etableres et i alt 730 m langt læhegn med en samlet bredde på 
10m indenfor de grønne liniemarkeringer, der fremgår af bilag 2. 
Placeringen skal så vidt muligt vælges, så der sikres god forbindelse til 
kendte levesteder for hasselmus.  

 
• Hegnet skal etableres, så følgende forudsætninger opfyldes: 

 
o Afstanden mellem de yderste grundstammer skal være 8m. 
o Hegnet skal bestå af mindst 4 rækker og planteafstanden indenfor 

rækkerne må maksimalt være 1,5m. 
o Hegnet skal bestå af 80% buske og 20% træer, og der skal vælges 

mindst 5 af følgende arter: tjørn, hyld, hunderose, slåen, hassel, 
røn, eg, kvalkved, alm. gedeblad, fuglekirsebær og almindelig hæg. 

 
• Hegnet kan i forholdet 1:1 erstattes af et 10m bredt ydre skovbryn indenfor 

de stiplede grønne markeringer, der fremgår af bilag 2. 
 

• Skovbryn skal være tætte og skal etableres ved selektiv udhugning og 
buskplantning, så der opstår en tæt og artsrig bevoksning af både buske og 
højere træer. Ved indplantning skal der vælges flere af følgende arter: 
tjørn, hyld, hunderose, slåen, hassel, røn, kvalkved, alm. gedeblad og 
almindelig hæg.   
 

• Skovbryn må ikke beskadiges eller beskæres uden, at der forinden forligger 
en aftale med Svendborg Kommune 
 

• Plantning af hegn og etablering af skovbryn skal ske i perioden 15. marts til 
15. maj og senest 15. maj 2018. 
 

• Hegn og skovbryn skal tinglyses på de respektive ejendomme, og som en 
del af tinglysningen skal kommunen gives plejeret. 

 
 
 
 

Flagermus 

 
Ifølge VVM-redegørelse er der i området bla. registreret Dværgflagermus og Sydflagermus. 
Det fremgår desuden af redegørelsen, at afværgeforanstaltninger til beskyttelse af flagermus 
og denne arts levesteder kan ske ved ekstensiv og skånsom drift af skove, der bl.a. sikrer stor 
variation, træer med hulheder og meget dødt ved. Desuden fremgår det,  at levende hegn, der 
krydses af overordnede veje, bør føres op til 10 meter fra vejen og afsluttes med opstammede 
løvtræer for at skabe en højtliggende ledelinje, så flagermusene passerer vejen i stor højde 
samtidig med, at oversigtsforholdene i forhold til større vildt bevares. Om nødvendigt skal 
hegnene efterplantes, så de fremstår som sammenhængende og bredere hegn. 
 
Fra Sofielundskoven udspringer, der et nord-sydgående hegn fra den kommende forlængelse 
af Johannes Jørgensens vej - se Hegn A på  det efterfølgende oversigtskort. Den nordligste del 
af hegnet vil blive fjernet som en konsekvens af etableringen af vejprojektet. Hegnet vil blive 
fjernet ned til den ejendom, som ligger umiddelbart syd for Sofielundskoven og det planlagte 
vejprojekt. 
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Svendborg Kommune vurderer, at funktionaliteten for flagermus kan bevares ved at lade hegn 
A være uændret bortset fra den del, der er nødvendig at fjerne for at gøre plads til vejen, hvis 
der samtidig etableres et hegn (Hegn B på ovenstående oversigtskort), som beskrevet i det 
efterfølgende. Hegn B vil, udover at være en god spredningsvej for flagermus, også sikre 
spredningsvejen (markeret på bilag 2.7 til VVM-redegørelsen) for padder mod syd fra 
paddetunnelerne. 
 
Fristen for etablering af hegnet fastsættes til d. 15. april 2016 for, at hegnet kan komme i 
vækst og dermed udøve sin  funktion så tidligt som muligt. Der kan accepteres 2 adgangsveje 
til arealet bag hegnet på ca. 5 meters bredde, da dette ikke vil have væsentlig betydning for 
hegnets funktion for flagermus eller padder. 
 
Svendborg Kommune vurderer, at hegn A kan være uændret, idet der bla. er høje træer ved 
den ejendom, der ligger tæt ved hegnet og syd for Sofielundskoven.  
 
På baggrund af ovenstående og for at sikre områdets økologiske funktionalitet for flagermus i 
området vurderer Svendborg Kommune, at der skal stilles følgende vilkår: 
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• Der skal fremover indgå mindst 5 ha urørt skov, som en del af driften i 
Sofielundskoven. 

 
• Der skal etableres et mindst 5 m bredt hegn langs skel mellem matrikel 23e 

og 23a, Sørup Svendborg jorder, jf. liniemarkering B på bilag 3. 
 

• Afstanden mellem hegn og eksisterende samt ny vej skal maksimalt være 
10m. 

 
• Hegnet skal etableres, så det fremstår sammenhængende og sådan at 

følgende forudsætninger opfyldes: 
 

o Afstanden mellem de yderste grundstammer, skal være mindst 3 m 
o Hegnet skal bestå af mindst 3 rækker og planteafstanden i rækkerne 

må maksimalt være 1,5m 
• Hegnet skal plantes med hjemmehørende løvtræer og buske. 
• Hegnet skal mod nord og syd afsluttes med løvtræer, der kan opnå en 

højde på mindst 15m. 
• Eksisterende beplantning må kun fjernes for at give plads til etablering af 

løvtræer i hegnets afslutning mod nord og syd.  
 

• Der må etableres 2 gennemkørsler i hegnet med en maksimal bredde på 
5m. 
 

• Plantning af hegnet skal være afsluttet senest d. 15. april 2016. 
 
 
Markfirben 

 
Det fremgår af VVM-redegørelsen, at der ikke er forekomst af markfirben i og omkring 
området, hvor vejen skal etableres. Der stilles derfor ikke i denne VVM-tilladelse særlige vilkår 
til sikring af den økologiske funktionalitet for markfirben. 
 
Padder 

 
Ifølge VVM-redegørelsen er der i området omkring Sofielundskoven registreret en række 
særligt beskyttede paddearter. For at imødegå påvirkningen af disse arter, og deres levesteder 
både i anlægs-og driftsfasen er der i VVM-redegørelsen redegjort for, at der skal etableres 
følgende afværgeforanstaltninger: 
 

• Paddehegn 
• Paddetunneler 
• Oprensning af omkringliggende vandhuller 
• Sikre spredningskorridorer med bevoksning 
• Vurderinger af tiltag til at imødegå lavvandede oversvømmelser. 

 
Faunapassagerne, kompensationsvandhullerne og sikring af spredningsveje vil modvirke de 
negative effekter af trafikdrab, fragmentering og isolation. I det efterfølgende uddybes de 
enkelte afværgeforanstaltninger og afsnit afsluttes med de vilkår, som Svendborg Kommune 
vurderer skal stilles for at sikre paddernes økologiske funktionalitet i området. 
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Paddehegn  
Som afværgeforanstaltninger af hensyn til padder, specielt springfrø og stor vandsalamander, 
beskrives det i VVM-redegørelsen (side 158), at der, hvor vejen passerer syd om Sofielund, 
skal der etableres to paddehegn for at forhindre større trafikdrab på de 2 paddearter.  
 
Samlet vurderer Svendborg Kommune,   at der nord og syd for den nye vej, skal etableres to 
øst-vest-gående paddehegn, som vist på kortbilag 4. Ifølge VVM-redegørelsen skal de to hegn 
have en længde på henholdsvis 1.050m (nord) og 750m (syd). Det fremgår af VVM-
redegørelsen, at det sydlige hegn er kortere end det nordlige, idet området sydøst for 
Sofielundskoven består af kortklippet græs på offentligt areal, hvor det formodes, at kun få 
padder vil sprede sig til.  Derfor vil det ikke være relevant at etablere et paddehegn på denne 
strækning.  
 
Mod vest føres den nye vej kun frem til Tankefuld Plads/Sofielund Skovvej. Området  
umiddelbart øst for denne plads egner sig  ikke som vandringsvej for padder, da overfladen 
består af grus, befæstning eller jord med meget lav bevoksning af græs m.m.  Svendborg 
Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at paddehegnets udstrækning mod vest kan 
afkortes svarende til, at den samlede længde herefter er 790m (nord) og 430m (syd). 
Paddehegnet skal mod vest påbegyndes, som vist på bilag 4. 
 
Krav til materiale og udformning af hegnet er beskrevet i VVM-redegørelsen (side 158), og der 
stilles vilkår i forhold til dette. Det skal yderlige nævnes, at for at sikre, at padderne ikke kan 
passere over eller udenom paddehegnet, skal hegnet være forsynet med et udhæng og i 
enderne have en ombukket afslutning. Endelig skal det sikres, at hegnet til hver en tid har en  
tæthed, der sikrer, at  padder ikke kan passere gennem sprækker og revner.  
 
Paddetunnel 
Som afværgeforanstaltninger af hensyn til padder, specielt springfrø og stor vandsalamander, 
beskrives det i VVM-redegørelsen (side 158), at der, hvor vejen passerer syd om Sofielund 
skal der etableres 7 paddetunneler for at sikre, at bestande af springfrø og stor 
vandsalamander nord og syd for den overordnede vej kan udveksle individer mellem yngle- og 
rastesteder. 
 
I forhold til det konkrete vejprojekt, hvor vejen ikke føres helt frem til Hellegårdsvej, som 
antaget i VVM-redegørelse, vurderer Svendborg Kommune, at antallet af paddetunneler kan 
reduceres til  6 tunneler. Den præcise placering af de 6 paddetunneler er foretaget på 
baggrund af anbefalingerne i VVM-redegørelsen (side 158 – 159). 1 mod vest, 1 mod øst og de 
øvrige koncentreret omkring ynglesteder umiddelbart nord og syd for Johannes Jørgensens 
vej. Dimensionerne på tunnelerne er vurderet på baggrund af ”Fauna- og menneskepassager – 
en vejledning” fra Vejdirektoratet, nov. 2011. 
 
Oprensning vandhuller 
Som afværgeforanstaltninger af hensyn til padder, specielt springfrø og stor vandsalamander, 
vurderes det i VVM-redegørelsen (side 160 - 161), at der med det samlede vejprojekt skal 
oprenses eller nygraves 43 vandhuller for at kompensere for den nedsatte udveksling af 
padder, som de nye overordnede vejes barriereeffekt medfører på trods af etableringen af 
faunapassager.Særligt vigtigt er det at sikre gode ynglesteder nær faunapassagerne.  
 
Redegørelsen anviser, at der i alt skal  oprenses 9 vandhuller i området, svarende til 4 
vandhuller i Sofielundskoven , ét umiddelbart syd for den planlagte forlængelse af Johannes 
Jørgensens vej og yderligere 4 vandhuller indenfor ca. 500 m mod syd. Da  den ansøgte 
forlængelse af Johannes Jørgensens vej er kortere end det VVM-vurderede projekt vurderer 
Svendborg Kommune, at det er tilstrækkeligt, at der i området  oprenses eller nygraves i alt 7 
vandhuller nord og syd for vejstrækningen.  Placeringen af vandhullerne fremgår af bilag 5.Tre 



 Side 18 af 37

ud af de syv vandhuller er sammenfaldende med de vandhuller, der er foreslået i VVM-
redegørelsen, mens Svendborg Kommune vurderer, at de øvrige 4 vandhuller  bedre kan sikre 
gode forhold for padderne uden at skade andre naturværdier.  
 
Kommunen har besigtiget vandhullerne i området i  april 2014 og november 2015, og på 
baggrund heraf er det vurderet, at der kan opnås en god kompensation og effekt for padderne 
ved at oprense vandhul 1, 2, 3 og 4, samt desuden uddybe vandhul 3 jf. bilag 5 . Desuden skal 
grene, stammer og tilgroning med pil omkring vandhul 5 fjernes, og lavning ved nr. 6 jf. bilag 
5 skal uddybes og udvides. Endelig skal der graves et nyt vandhul mellem den nye strækning 
af Johannes Jørgensens vej og Skovsbovej jf. bilag 6. Svendborg Kommune har efter 
naturbeskyttelsesloven meddelt dispensation til, at de 4 vandhuller, der er nævnt ovenfor, kan  
oprenses i bunden og vilkår i denne tilladelse vil sikre, at vandhullerne bliver gode levesteder 
for padder. I februar 2016 er vandhul 1 og 4 blevet oprenset, og der er etableret  et nyt 
vandhul ved nr. 6 jf. bilag 5. Dermed er 3 af de i alt  7 vandhuller  forbedret før starten på 
etableringen af den nye vejstrækning. Svendborg Kommune vurderer, at de resterende 
vandhuller kan forbedres/nygraves senest førstkommende 1. februar efter, at etableringen af 
vejen er begyndt. 
 
Spredningskorridorer 
Det fremgår af VVM-redegørelsen, at etablering af de nye veje i området vil betyde, at vigtige 
spredningsveje mistes. Dette kompenseres der delvist ved at indbygge f.eks. paddetunneler. 
Derudover sikres spredningsvejene ved at vedligeholde eksisterende samt plante nye hegn. 
Der er i VVM-redegørelsens bilag 2.7 redegjort for de eksisterende spredningsmuligheder syd 
for den østlige del af Hellegårdsvej. Svendborg Kommune vurderer, at disse spredningsveje er 
gode og tilstrækkelige for udveksling af padder. Disse spredningsveje bør dog sikres for 
fremtiden og der stilles derfor vilkår om, at et eksisterende hegn syd for Hellegårdsvej jf. bilag 
7 ikke må fjernes, og at bredden af hegnet skal være mindst 5 m.  
 
Tiltag til at imødegå skader på padderyngel ved oversvømmelser i anlægsfasen 
Som afværgeforanstaltning af hensyn til padder, specielt springfrø og stor vandsalamander, 
beskrives det i VVM-redegørelsen (side 156), at der skal træffes forholdsregler, hvis der i 
anlægsfasen opstår lavvandede oversvømmelser. Svendborg Kommune vurderer derfor, at der 
skal stilles vilkår om, at kommunen skal kontaktes for etablering af midlertidige 
foranstaltninger, hvis der opstår risisko for samlinger af vand i anlægsfasen. 
 
Samlet på baggrund af ovenstående og for at sikre områdets økologiske funktionalitet for 
padder i området vurderer Svendborg Kommune, at der skal stilles følgende vilkår: 
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• Der skal syd for Sofielundskoven etableres to paddehegn på henholdsvis ca. 
790 meters længde langs nordsiden af vejen og ca. 430 meters længde 
langs sydsiden af vejen – paddehegnene skal placeres, som vist på bilag 4. 
 

• Paddehegnet skal etableres i præfabrikerede elementer af beton, metal eller 
andet stabilt materiale, der er designet til formålet, og skal være forsynet 
med udhæng og i enderne have ombukket afslutning. 
 

• Paddehegnet skal til hver en tid være uden revner og sprækker, som 
padder kan passerer igennem.  
 

• Der skal i paddehegnet etableres 6 paddetunneler. Tunnelerne skal placeres 
som vist på bilag 4  
 

• Tunnelerne skal etableres af præfabrikerede betonelementer designet til 
formålet, og bunden skal bestå af muld eller lignende, der ikke tørrer ud. 
 

• Paddetunnelernes indre mål skal være 100cm i bredden og mindst 50 cm i 
højden, dog 55 cm, hvis der vælges halvrunde rør. 
 

• Paddetunnelerne skal have en åben og flad bund og nær bunden lodrette 
sider. 
 

• Indgangen til tunnelerne må ikke være stejlere end 1 cm pr. løbende 2 cm 
 

• Der må aldrig stå vand i tunnelerne. 
 

• En underføring af vandløb med 0,5 meter brede banketter kan erstatte en 
paddetunnel. 
 

• Paddehegn og paddetunneler skal etableres senest samtidig med etablering 
af vejstrækningen. 
 

• Vandhul 2 jf. bilag 5 skal oprenses på følgende måde: 
 

o vedplanter (pilebuske mm.) skal fjernes fra brinkerne 
o ophobet mudder og organisk materiale skal oprenses 
o stejle brinker skal udjævnes, så hældningen bliver ca. 1:5 fra 

øverste kant af bred mod sømidten 
 

• Vandhul 3 jf. bilag 5 skal oprenses på følgende måde: 
o vedplanter (pilebuske mm.) skal fjernes fra brinkerne 
o evt. stejle brinker skal udjævnes, så hældningen bliver ca. 1:5 fra 

øverste kant af bred mod sømidten 
o På det dybeste sted skal vandhullet uddybes 50 cm under 

eksisterende fast søbund.  
 

• Vandhul 5 jf. bilag 5 skal oprenses på følgende måde:  
o Grene og stammer skal fjernes fra vandhullet og tilgroning med pil 

omkring vandhullet skal beskæres eller optrækkes. 
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• Indenfor det markerede område på bilag 6 skal der graves et nyt vandhul 
med et areal på 120 – 250 m2.  Vandhullet skal have en dybde mellem 0,2 
og 1,5 meter og have flade brinker. 
 

• Oprensning af vandhul 2, 3 og 5 samt nygravning af vandhul skal være 
gennemført senest 1. februar i det førstkommende år efter, at etableringen 
af vejen er begyndt.  
 

• Oprensning af vandhuller  skal foretages i perioden 15. september til 
1.februar. 

 
• Oprenset og opgravet materiale og afskårne grene må ikke placeres på 

arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 

• Vandhullerne må ikke forsynes med nye til- eller fraløb fra åer, bække, 
dræn eller åbne render eller tilledes dræn- tag- eller vejvand. 
 

• Der må ikke etableres øer, anlægges broer, opsættes redehuse, foderflåder 
el. lign. i og omkring vandhullerne. 

 
• Der må ikke udsættes eller fodres fugle, fisk, krebs eller andre dyr i eller 

ved vandhullerne. 
 

• Der må ikke plantes buske eller træer omkring vandhullerne.  
 

• På matrikel 12a, Skt. Jørgens Svendborg  Jorder, må nuværende 
bevoksning i en bredde af 5 meter langs linjemarkeringen på bilag 7 ikke 
fjernes. Der må etableres 2 græsbevoksede gennemkørsler udover de 
eksisterende gennemkørsler.  
 

• Hvis der opstår vandsamlinger i forbindelse med anlægsarbejdet, skal 
kommunen straks kontaktes, og hvis kommunen vurderer, at der er behov 
for at etablere f.eks. et midlertidigt paddehegn og/eller flytning af frøæg, 
skal dette iværksættes hurtigst muligt. 
  

 
 
Sammenfattende vurdering 
 
Med de stillede vilkår vurderer kommunen, at den økologiske funktionalitet for de bilag IV-
arter, der findes i området, sikres i forbindelse med projektet. 
 
Kontrol 
 
For at vurdere virkningerne af vejanlægget på naturen vil Svendborg Kommune i takt med 
udbygningen af det samlede vejanlæg gennemføre overvågning med udgangspunkt i afsnittet 
herom i VVM-redegørelsen side 165. 
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Beskyttet natur 

I Sofielundskoven er der en række mindre §3-beskyttede naturområder. Derudover er der syd 
for det område, hvor vejen etableres en §3-beskyttet sø – se nedenstående oversigtskort. 
 

 
 
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at den planlagte vejstrækning ikke medfører 
ændringer i tilstanden af naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der 
stilles derfor ikke særlige vilkår i denne tilladelse til beskyttelse af de omkringliggende 
naturområder.  
 

Skove 

Sofielundskoven er et fredskovsområde jf. det efterfølgende oversigtskort. Det fremgår af 
oversigtskortet, at en mindre del af fredskovsområdet vil blive berørt af forlængelsen af Johs. 
Jørgensensvej syd for Sofielundskoven. Derudover er selve området, hvor vejen etableres, 
omfattet af skovbyggelinien. 
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Inden vejprojektet kan sættes i gang skal der meddeles dispensation fra skovloven12  i forhold 
til fredskovsområdet og dispensation fra naturbeskyttelseslovens13 bestemmelser om 
skovbyggelinie, og der stilles vilkår herom. 
 
 

  
• Etablering af forlængelsen af Johs. Jørgensens vej må ikke igangsættes før der 

er opnået dispensation fra skovlovens og naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser om fredskov og skovbyggelinie.  

 
 

  

                                           
12 Lov om skove, LBK nr. 1577 af 8. december 2015 
13 Lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1578 af 8.december 2015 
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Fortidsminder 

I den sydligste del af Sofielundskoven ligger der to fredede fortidsminder, som begge afkaster 
en beskyttelseslinie, der berører det aktuelle vejprojekt-område. Derudover er der i området 
en række fortidsminder, der dog ikke er omfattet af fredning. 
 
 

 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens bestemmelser må der ikke foretages ændringer i arealer 
indenfor 100 fra beskyttede fortidsminder, medmindre der kan opnås dispensation fra loven 
bestemmelser. 
 
Svendborg Kommune vurderer, at de generelle regler håndterer beskyttelsen af fortidsminder i 
Sofielundskoven, og der stilles derfor kun vilkår om, at etableringen af vejprojektet ikke må 
påbegyndes før der er opnået dispensation til at etablere en vej indenfor fortidsmindernes 
beskyttelseslinie. 
 
 

  
• Etablering af forlængelsen af Johs. Jørgensens vej må ikke igangsættes før der 

er opnået dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om 
beskyttelseslinier for fredede fortidsminder. 
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Diger 

Sofielundskoven er omkranset af et beskyttet dige, og vest for skovområdet ned til 
Hellegårdsvej er der placeret endnu et beskyttet dige - digerne fremgår med en gul streg på 
det efterfølgende oversigtskort. 
 

 
 
 
Det vestlige dige vil gennembrydes af det planlagte vejprojekt, der vedrører forlængelse af 
Johs. Jørgensensvej. På det foreliggende grundlag er det kommunens vurdering, at det dige, 
der afgrænser Sofielundskoven mod syd, ikke vil berørt af vejprojektet. Det kan dog ikke 
udelukkes, at etableringen af grøfter langs vejen vil kunne berøre diget. 
 
Området hvor digerne er placeret er omfattet af lokalplan nr. 540, og området er registreret 
som byzone. Ifølge lokalplanens bestemmelser skal jorddiger med levende hegn bevares urørt, 
og der må ikke ske terrænregulgering i en afstand af 5 m målt fra digets top. 
 
For at kunne realisere det ønskede vejprojekt, skal der gennembrydes diger, og der skal derfor 
meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser ( Lokalplan 5.40 bestemmelse 9.3). Der 
stilles i denne tilladelse vilkår om, at etableringen af vejprojektet ikke må påbegyndes før der 
er opnået dispensation fra den gældende lokalplans bestemmelser om bevarelse af diger. 
 

  
• Etablering af forlængelsen af Johs. Jørgensens vej må ikke igangsættes før der 

er opnået dispensation fra gældende lokalplans bestemmelser om bevarelse af 
områdets diger.  
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Overfladevand 

 
Ifølge det vedtagne kommuneplantillæg skal der etableres forsinkelsesbassiner, som sikrer, at 
vejafvandingen sker med en maskimal tilstrømning til vandløbene på 1 l/s/vejareal.  
 
Det fremgår af selve projektbeskrivelsen (- VVM-redegørelsen s. 23 afsnit 2.7.5), at der vil ske 
kantopsamling af alt vejvand, og  overfladevandet vil ledes via lukkede rør til 
forsinkelsesbassiner med bundmembran. Ansøger har efterfølgende oplyst, at overfladevandet 
opsamles i en wadi, der etableres langs vejarealet. En wadi er en grøft med et bundlag af 
muld, der aktivt kan omdanne eventuelle olierester og lign. Fra wadien vil der ske en 
nedsivning af overfladevandet. Ved større regnhændelser, hvor wadiens volumen fyldes op, er 
der søgt om, at der kan gives tilladelse til et overløb til Karolinedals-bækken. 
 
Udledning af overfladevand til og nedsivning i samt overløb fra wadien kræver, at der efter 
miljøbeskyttelsesloven14 og vandløbsloven15 meddeles henholdsvis en udledningstilladelse og 
medbenyttelsestilladelse. Svendborg Kommune er myndighed på disse to tilladelser. 
 
Da der er en aktiv omsætning af olierester og lign. i en wadi vurderer Svendborg kommune, at 
denne foranstaltning kan sidestilles med forsinkelsesbassiner med en bundmembran, og 
kommuneplantillæggets krav om opsamling af overfladevand i et forsinkelsesbassin opfyldes 
dermed. Samtidig skal wadierne etableres med et volumen, som sikrer, at 
kommuneplantillæggets krav til den maksimale tilstrømning til vandløbene overholdes. 
Kravene til udformning og volumet af wadierne vil blive fastsat i udlednings- og 
medbenyttertilladelsen.  
 
På den baggrund vurderer Svendborg Kommune, at der skal stilles vilkår om, at vejanlægget 
ikke må sættes i drift før, der er meddelt en udlednings- samt medbenyttelsestilladelse, og der 
er etableret foranstaltninger, som anvist i disse tilladelser, der sikrer, at der er en maksimal 
tilstrømning til vandløbene på 1 l/s/vejareal.   
 
 

  
• Vejanlægget, som vedrører forlængelsen af Johs. Jørgensensvej, må ikke 

sættes i drift før der er meddelt en udlednings-og medbenyttertilladelse, og der 
er etableret foranstaltninger, som anvist i disse tilladelser, der sikrer, at der en 
maksimal tilstrømning til vandløbene på 1 l/sek/ha vejareal. 

 
 

Grundvand og drikkevandsinteresser 

Vejstrækningen etableres indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser, men udenfor  
indvindingsoplande. 
 
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at med de foranstaltninger, der etableres til 
opsamling og håndtering af overfladevand fra vejarealet, vil der være sikret tiltrækkelig 
beskyttelse af drikkevandsinteressserne i området. 
 

  

                                           
14 Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19. november 2015. 
15 Lov om vandløb, LBK nr. 1579 af 8. december 2015 
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Friluftsliv 

 
Sofielundskoven er omfattet af kommuneplanens rammer for rekreative naturområder. Langs 
Sofielundskoven ligger en eksisterende grussti, der anvendes af offentligheden til vandreture 
og lign. Stien erstattes efter forlængelsen af Johs. Jørgensens vej af en asfalteret sti mellem 
Sofielundskoven og vejen. 
 
Ifølge VVM-redegørelsen er der i det samlede VVM-projekt lagt vægt på, at der ved anlæg af 
veje ikke skabes barrierer for tilgængeligheden. Der er ikke i redegørelsen peget på konkrete 
afværgeforanstaltninger, men det fremgår, at ved detailprojektering af vejnettet skal 
tilgængeligheden til fritidsområder prioriteres ligeværdigt med fremkommelighed for bilisme. 
Denne prioritering skal også gælde i selve anlægsfasen. Derudover skal alle hovedstier, 
herunder Øhavsstien føres under eller over de nye veje. 
 
Øhavsstien vil ikke blive direkte berørt at det konkrete vejprojekt, der vedrører forlængelsen af 
Johs. Jørgensens vej. Da grusstien langs Sofielundskoven erstattes af en asfalteret sti, som vil 
sikre offentlighedens fortsatte tilgængelighed til området, vurderer Svendborg Kommune, at 
der ikke skal stilles særlige vilkår om afværgeforanstaltninger for friluftslivet i området.  

 

Støj  

Ifølge kommuneplantillæggets retningslinier skal der etableres støjbegrænsende 
foranstaltninger, som sikrer at de tilstødende områder ikke belastes ud over de 
grænseværdier, der er fastsat: 
 

Område Støjgrænse dB(A) 
Boliger, institutioner, skoler undervis-
ning, plejehjem mv. 

58 

Kontorer, hoteller mv 63 
Rekreative områder 53 

 
 
Svendborg Kommune vurderer, at der i denne tilladelse skal stilles vilkår om, at ovenstående 
grænseværdier skal overholdes.  
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Syd for Sofielundskovens vestlige hjørne ligger der placeret en bolig – se det efterfølgende 
oversigtskort: 
 

 
 
Bygningen, der er markeret på oversigtskortet (Cottaslow nr. 24) er ikke beboet. Den ejes af 
Svendborg Kommune og anvendes af bla. af forskellige foreninger. På sigt kan huset blive 
inddraget, som fælleshus for beboerne i området.  
 
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at forlængelsen af Johs. Jørgensensvej i de første 
mange år ikke vil belastes væsentligt af store trafikmængder, og det er derfor kommunens 
vurdering, at der ikke vil være problemer med at kunne overholde de fastsatte grænseværdier.  
 
Der bør dog løbende udføres trafiktællinger på strækningen og foretages en beregning af om 
grænseværdierne overholdes. Samtidig skal det sikres, at der rent fysisk vil være plads til en 
fremtidig støjdæmpning såfremt det viser sig nødvendigt. Svendborg Kommune vurderer, at 
der skal stilles vilkår om, at der skal etableres støjdæmpende foranstaltninger, hvis det 
dokumenteres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes. 
 
I forhold til anlægsfasen, skal midlertidige aktiviteter, der kan frembringe støj eller støv, 
anmeldes til kommunen senenst 14 dage før arbejdet påbegyndes16 . Svendborg Kommune vil 
i forbindelse med anmeldelsen vurdere, om der skal iværksættes specifikke støjbegrænsende 
tiltag. Derfor stilles der i denne VVM-tilladelse ikke særlige vilkår til begrænsning af støjgener i 
anlægsfasen.  
 
Hvis projektet iøvrigt mod forventning viser sig at medføre væsentlig forurening, kan 
tilsynsmyndigheden ifølge § 42 i miljøbeskyttelsesloven give påbud om, at forureningen skal 
nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. 
 
Samlet vurderer Svendborg Kommune, at der skal stilles følgende vilkår i forhold til støj: 
 

                                           
16 Bekg. nr. 639 af 13. juni 2012. Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. 



 Side 28 af 37

 
 
  
• Trafikstøjens samlede bidrag målt i dB(A) må ikke overstige følgende værdier: 
 

Område Støjgrænse dB(A) 

Boliger, institutioner, skoler undervis-
ning, plejehjem mv. 

58 

Kontorer, hoteller mv 63 

Rekreative områder 53 

 
• Hvis det ved beregninger, målinger el. lign. dokumenteres, at de fastsatte 

støjgrænser ikke kan overholdes, skal der til Svendborg Kommune fremsendes 
en redegørelse med dokumentation for, hvordan støjgrænserne vil blive 
overholdt. Redegørelsen skal indeholde forslag til støjdæmpende 
foranstaltninger, og en tidsplan for gennemførelse af disse. Etablering af 
støjdæmpende foranstaltninger må ikke gennemføres uden Svendborg 
Kommunes accept. Eventuelle målinger og beregninger skal gennemføres på 
baggrund af Miljøstyrelsens gældende principper for trafikstøj. 
 

 

Lys 

I VVM-redegørelsen er påvirkningen ved vejbelysning og lys fra trafikken vurderet. Samlet er 
det vurderet, at i anlægsfasen skal arbejdslys afskærmes og alene være tændt, når det er 
nødvendigt for arbejdets udførelse, og der stilles derfor vilkår herom. 
Derudover anbefales det, at vejbelysningen på enkelte strækninger først tændes, når der 
etableres boliger på de tilstødende arealer. Det vurderes samtidig, at når bygninger, hegn og 
beplantning etableres vil disse også være med til at stoppe lysets spredning. Der vurderes 
derfor ikke at være behov for yderligere vilkår til at minimere eventuelle gener ved en 
lyspåvirkning. 
 
 

 
  
• I anlægsfasen skal arbejdslys afskærmes, og alene være tændt, når det er 

nødvendigt for arbejdets udførelse. 
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BILAG 1a oversigtskort over samlet vejprojekt 
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Bilag 1b – Oversigtskort med matrikel- og vejnavne 
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Bilag 1c – oversigtstegning over vejprojekt 
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BILAG 2  

Oversigtskort med angivelse af arealer nord og syd for Hellegårdsvej, hvor hvor hegn ( grøn 
streg) eller skovbryn (stiplet grøn streg) kan placeres. 
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BILAG 3  

Placering og udvidelse af eksisterende hegn til sikring af levesteder mv. for flagermus 

 
  



 

BILAG 4.   

Placering af paddehegn og padde

 

  

Side 

Placering af paddehegn og paddetunneler. 
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BILAG 5.   

  Placering af vandhuller, der skal oprenses
 

 
Side 

Placering af vandhuller, der skal oprenses. 
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BILAG 6  

Placeringsfelt for nygravet vandhul

  

 

  

Side 

Placeringsfelt for nygravet vandhul 
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Bilag 7   

Eksisterende hegn som spredningskorridor for padder 
 

 
 
 
 

 
 


