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Vandløbsgodkendelse - Stenbækken

Vandløbsgodkendelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at 
fjerne to fysiske spærringer i Stenbækken.
Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsregulering på matriklerne 10a, 
Ørbæk by, Ore, 17, Ørbæk by, Ore og 12a, Skårstup by, Ore

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter vandløbslovens § 16 i 
Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26/01/2017 af lov om vandløb (Vandløbsloven) og § 
3 i lovbek. nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering i 
Stenbækken. 

Der meddeles endvidere tilladelse efter § 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om 
lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Projektets formål
Formålet med projektet er at skabe fuld passage for vandløbets fauna og flora.

Projektets omfang
Projektet drejer sig om to fysiske spærringer i Stenbækkens system (ODE-39 og 
ODE-40), disse fysiske spærringer er udpeget i de danske vandområdeplaner og 
skal fjernes. Spærringerne er begge overkørsler hvor der er placeret beton rør.

Den første indsats – ODE-39 
Der er et lille styrt i vandløbet ved udløb fra betonrør, ved lave vandføringer danner dette 
en spærring. Her skal der fyldes grus i nedstrøms som opstuver vandet i røret og røret 
sænkes også 30-50 cm for at fjerne spærringen.

Den anden indsats – ODE-40
En overkørsel med et fald i den opstrøms ende af betonrøret, diameteren på røret er ikke 
stor nok. Her skal der etableres et større betonrør, der følger vandløbets bund opstrøms 
for at fjerne faldet ind i røret. 

Redegørelse og baggrund for projektet
Med udgangspunkt i de statslige vandplaner, skal alle fysiske spærringer i de danske 
vandløb fjernes. Nordfyns kommune ønsker med afsæt i dette at fjerne de ovennævnte 
spærringer, projekterne vurderes som mindre projekter der ikke kræver store 
anlægstekniske forundersøgelser. Orbicon har udarbejdet en forundersøgelse af 5 
vandløbsindsatser i Stenbæk/Skelbæk-systemet, de to overnævnte projekter er også 
undersøgt. Forundersøgelsens forskrifter følges, for at opnå fuld passage.

Lodsejer forhold
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Der er på hvert projektområde en privat lodsejer. Begge lodsejere er positivt stemt for 
projekterne.
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Oversigtskort og detailplaner
Kort fra forundersøgelsen udarbejdet af Orbicon – Udgivet 08-05-2014
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Udgifter og fordeling
Nordfyns Kommune har fået tilsagn fra Fiskeristyrelsen til tilskud til projektet. Tilskuddet 
svarer til 100 % af de tilskudsberettigede udgifter. Øvrige udgifter afholdes af Nordfyns 
Kommune.

Tidsplan for arbejdes udførelse
Projektet forventes realiseret i august-september 2018.

Offentlig høring
Projektet har i henhold til bekendtgørelse nr. Nr. 834 af 27. juni 2016 om 
vandløbsregulering og -restaurering mv., været sendt til udtalelse hos berørte 
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myndigheder og klageberettigede organisationer samt været i offentlig høring på 
Nordfyns Kommunes hjemmeside i perioden fra d. 02.05.2018 til d. 31.05.2018.

(Indsæt eventuelle bemærkninger fra høringsperioden)

VVM-screening
Der er foretaget en screening af vandløbsprojektet for VVM-pligt efter § 8 i Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Jf. lovbek. nr. 
448 af 10. maj 2017. Nordfyns Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en 
væsentlig indvirkning på miljøet. Det er derfor Nordfyns Kommunes afgørelse, at 
projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Afgørelse efter Vandløbsloven 
Projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens § 16 i Lovbekendtgørelse nr. 
127 af 26/01/2017 af lov om vandløb (Vandløbsloven) og § 3 i lovbek. nr. 834 af 27. juni 
2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.
Afgørelsen er begrundet i ønsket om at fjerne de fysiske spærringer for fauna og flora, og 
at projektet derved er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er 
fastlagt for vandløbet, samt at projektet ikke har nogen negative konsekvenser for 
afstrømningen, der etableres ikke ændringer i drænforhold.

Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven
Projektet forudsætter dispensation efter § 3 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om 
naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).
Projektstrækningens vandløb er omfattet af § 3 beskyttelsen, hvorfor tilstanden ikke må 
ændres uden forudgående dispensation. I særlige tilfælde såsom naturforbedrende tiltag 
kan kommunen dispensere fra § 3. Projektet vurderes at have en klar naturforbedrende 
effekt, hvorfor der er grundlag for at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 
3 til tilstandsændringen.
Reguleringen af vandløbet vurderes ikke at påvirke naturarealer eller Natura2000 
områder negativt. Projektet forringer ikke forholdene væsentligt for eventuelle bilag 4 
arter, der måtte være tilknyttet området

Vilkår
Bygherres vandløbsfaglige rådgiver sikrer og dokumenterer etablering af 
afværgeforanstaltninger og midlertidige tiltag.
Arbejdet skal udføres således, at nedstrøms liggende strækninger ikke tilføres 
forurenende stoffer eller påvirkes miljømæssigt negativt, samt at opstuvninger undgås.
Projektet skal udføres, så vandløbet er blokeret over så kort et tidsrum som muligt og i en 
tørvejrsperiode.
Eventuelle afværgeforanstaltninger aftales konkret med Nordfyns Kommune inden 
arbejdet påbegyndes.
Der skal af Nordfyns Kommunes entreprenør fremsendes et ”som udført” notat til 
dokumentation for projektet. 
Godkendelsen skal udnyttes inden 3 år, ellers bortfalder den.

Klagevejledning
Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er modtageren af afgørelsen, samt enhver der 
må antages at have en individuel interesse i sagens udfald.

Afgørelsen kan yderligere i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og
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Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, ejeren af 
ejendommen afgørelsen vedrører, foreninger og organisationer som måtte have 
væsentlig interesse i afgørelsen eller hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø, m.fl.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal der betales et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders 
og organisationers vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter
anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen offentliggøres på Nordfyns Kommunes hjemmeside
www.nordfynskommune.dk d. XXXXX

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Kopi sendt til

Karin Møllegaard Hansen
Skovmøllevej 2
5400 Bogense

Ulrik Lunddahl
Møllemarksvej 16
5400 Bogense

mst@mst.dk Miljøstyrelsen
dnnordfyn-sager@dn.dk Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn lokalafdeling
dn@dn.dk Danmarks Naturfredningsforening
natur@dof.dk Dansk Ornitologisk Forening
nordfyn@dof.dk Dansk Ornitologisk Forening Nordfyn
fynskredsen@botaniskforening.dk Dansk Botanisk Forening Fynskredsen
fr@friluftsraadet.dk Friluftsrådet
post@sportsfiskerforbundet.dk Danmarks Sportsfiskerforbund
museum@odense.dk Odense Bys Museer
st.kobeskov@live.dk Nordfyns Vandløbslaug

Venlig hilsen

Jacob Rysberg Nielsen

Vandløbsmedarbejder
Direkte tlf. 30 47 37 28
jacnie@nordfynskommune.dk
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