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Afgørelse efter vandløbsloven om sænkning af eksisterende elkabel i afløbet fra 

Piledybet 
 

VEKSEL A/S har søgt om tilladelse til at sænke et eksisterende elkabel til større dybde i det 

private afløb fra Piledybet med elkabel, som angivet på figur 1, mellem Piledybet 15C, matr.nr. 

45kæ, Ristingevej 129B-H, matr.nr. 45bf og Piledybet 17B, matr.nr. 45ks, Hesselbjerg By, 

Humble.  

 

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven1. Da det er vurderet, at 

sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige 

forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller 

foretaget offentlig høring, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb 
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v. 

Figur 1. Krydsning (grøn) med elkabel (rød) af afløbet fra Piledybet (blå). 
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Afgørelse efter vandløbsloven 

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

restaurering m.v. meddeles hermed tilladelse til at krydse afløbet fra Piledybet med elkabel 

mellem matr.nr. 45kæ og 45bf, Hesselbjerg By, Humble. 

 

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår: 

 

• Krydsningsstedet skal afmærkes forsvarligt på begge sider af vandløbet, og 

afmærkningen skal stedse vedligeholdes af ledningsejeren. 

• Krydsningen udføres i sommermånederne juli/august, hvor afløbet henligger tørt. 

Isætning af midlertidigt stem, er derfor ikke nødvendigt i etableringsfasen. 

• Krydsningen skal foretages jf. ansøgningsmaterialet og mindst 1 meter under vandløbets 

bund. 

• Ledningsejeren bærer alle følger for ledningen, i tilfælde hvor vandløbet senere skal 

reguleres eller på anden måde ændres. 

• Ethvert ansvar som følge af ledningens tilstedeværelse påhviler ledningsejeren. 

• Ændres placeringen eller ejerskabet af ledningen skal dette meddeles Langeland 

kommune inden arbejdet udføres. 

• Bliver der under arbejdet observeret andre rørledninger, kan disse krydses efter aftale 

med ledningsejer. Sker der beskadigelse på ledningerne retableres disse i samme kote 

og rørdimension af bygherre. 

• Projektets gennemførelse må ikke resultere i tilførsel af jord eller sand til vandløbet, og 

såfremt anlægsarbejder, den fremtidige vedligeholdelse eller krydsningen i øvrigt 

forårsager skade på vandløbstracéet (bund, brinker og bræmmer) påhviler det 

ledningsejeren at retablere disse. 

• Langelands Museum skal kontaktes, hvis der findes tegn på kulturhistoriske værdier 

(oldsager, knogler, større mængder træ o. lign.) i forbindelse med anlægsarbejdet. 

• Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra dags dato. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Langeland Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil få nogen negativ konsekvens på de 

afvandingsmæssige eller miljømæssige forhold i vandløbet. Afløbet fra Piledybet har i 

sommerhalvåret så lav sommervandføring, at det løbet tør. 

 

Anden lovgivning 

Området for overkrydsningen ligger i Natura 2000 habitatråde 111 Sydfynske Øhav. I den 

forbindelse har Langeland Kommune vurderet, at projektet ikke påvirker udpegningsgrundlaget 

for området eller vandløbets flora og fauna, idet overkrydsningen ikke forårsager en 

tilstandsændring, såfremt ovenstående vilkår efterkommes.  
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VVM 

Langeland Kommune har igennem en screeningsproces vurderet, om sænkningen af kablet er 

omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Kommunen har på baggrund af screeningen 

vurderet, at det beskrevne projekt ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og 

kommunen har truffet afgørelse om, at udskiftningen ikke er VVM-pligtig, dvs. der ikke er krav 

om miljøvurdering. Afgørelsen er vedlagt som bilag 3. 

 

Ansøgers oplysninger 

VEKSEL A/S har oplyst, at elkablerne oprindeligt blev anlagt for højt, hvorfor man, for at lette 

oprensning af vandløbet, ønsker at sænke dem til større dybde. Krydsningssted jf. kortbilag 1 

og 2. 

Der vil blive gravet i en længde på 10 meter tværs over vandløbet. Der ilægges 2 stk. føringsrør 

Ø110 mm, som kablerne bliver trukket i.  

Ledningsspecifikationer: 3x50 PEX 12kV og 4x95 alse 1kV begge fab. NKT 

Gravedybde: 1 m under vandløbsbund. 

 

Vandløbsmyndighedens bemærkninger 

Afstrømningsmæssige forhold 

Opsætning af stem er kun kortvarigt i anlægsfasen. Overkrydsningen foretages i 

sommerhalvåret hvor der i forvejen er isat stem opstrøms i Piledybet. Det er gøres hvert år for 

at tilbageholde vand og sikre et for området gunstigt vandspejl. Grøften er dermed 

tilnærmelsesvis tør i sommerhalvåret. Det vurderes derfor ikke at have betydning for de 

afstrømningsmæssige forhold. 

 

Miljømæssige forhold 

Da overkrydsningen foretages i sommerhalvåret og vandløbsprofilet retableres vurderes 

overkrydsningen derfor ikke at have betydning for de miljømæssige forhold. 

 

Økonomi  

Ansøger afholder alle udgifter. 

 

Tidsplan  

Krydsningen foretages, når vandløbet henligger tørt i sommermånederne juli/august. 

 

Klagevejledning 

Ovenstående afgørelse kan i henhold til § 80 i vandløbsloven påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen vil blive annonceret 

på Langeland Kommunes hjemmeside den 23. juni 2020.  
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Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk. 

eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

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

anmodning til Langeland Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, 

hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en 

individuel væsentlig interesse i sagens udfald er klageberettiget.  

 

Du skal betale et gebyr på 900,- kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet 

klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Rikke de Neergaard 

Biolog 

 

Dir. tlf. +4563516042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Kopi til: 

 

Matrikelejere/bredejere: 
  
Feriefonden 3F-Post, Kampmannsgade 4, 1790 København V.  
Ristingevej 129, 5932 Humble, matr.nr. 45bf, Hesselbjerg By, Humble. 
 

Charlotte Elisabeth Mohr og Jesper Gottlieb Petersen, Syrenvej 25, 5700 Svendborg. 
Piledybet 15C, 5932 Humble, matr.nr. 45kæ, Hesselbjerg By, Humble. 
 
Anne Mørck Rasmussen og Erling Mogens Rasmussen, Møllevænget 13, 5932 Humble. 
Piledybet 17B, 5932 Humble, matr.nr. 45ks, Hesselbjerg By, Humble. 
 
 
Interesseorganisationer og myndigheder: 
 
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)  
 
Danmarks Naturfredningsforening - Langeland (langeland@dn.dk)  
 
Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk) 
 
Dansk Ornitologisk Forening – Langeland (langeland@dof.dk) 
 
Sportsfiskeren Langeland (formanden@sportsfiskerenlangeland.dk) 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)  
 
Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (soren@knabe.dk) 
  
Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk) 
 
Langeland Vandløbslaug, Formand Niels Grønnegaard (helleogniels@paradis.dk) 
 
Naturstyrelsen (nst@nst.dk) 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk) 
 
Langeland Museum (langelands.museum@langelandkommune.dk) 
 

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) 

 

 

mailto:dn@dn.dk
mailto:langeland@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:clausdalskov@dof.dk
mailto:formanden@sportsfiskerenlangeland.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:soren@knabe.dk
mailto:sydfyn@friluftsraadet.dk
mailto:helleogniels@paradis.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:langelands.museum@langelandkommune.dk
mailto:kdi@kyst.dk
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Vækst og Bæredygtighed 

Teknik og Miljø 

Fredensvej 1 

5900 Rudkøbing 

Tlf. 63 51 60 00 

teknik.miljoe@langelandkommune.dk 

 

Dato: 22. juni 2020 J. nr. 20/7512                                    Ref: HGM  

 

Afgørelse om, at sænkning af eksisterende elkabel i vandløb ikke er omfattet                  

af krav om VVM-pligt  

 

Langeland Kommune har modtaget en ansøgning fra Veksel A/S, omhandlende tilladelse 

til at sænke et eksisterende elkabel til en større dybde. Det drejer sig om det privat afløb 

fra Piledybet, som angivet på næste side. Ansøger har den 2. juni 2020 afleveret en an-

søgning til afgørelse af, om projektet er omfattet af VVM-pligt.  

 

Vurdering 

Langeland Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven1, bi-

lag 2 pkt. 10. INFRASTRUKTURPROJEKTER, f) ”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet 

af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb” 

 

Projektet skal således som et minimum screenes efter LBK 1225. 

 

Det skal derfor igennem en screeningsproces vurderes, om sænkningen af kablet er om-

fattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) inden, det kan tillades. Screeningen skal 

danne grundlag for en vurdering af, om projektet på baggrund af dets art, dimensioner 

eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Langeland Kommune er kompetent myndighed, idet projektet ikke er omfattet af be-

stemmelser i miljøvurderingslovens kapitel 6, § 17 stk. 2-7 eller kapitel 2 i myndigheds-

bekendtgørelsen2 

 

Afgørelse 

Langeland Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at det beskrevne projekt 

ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og kommunen har truffet afgørel-

se om, at udskiftningen ikke er VVM-pligtigt, dvs. der ikke er krav om miljøvur-

dering.  

 

1 Bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 

2 Bekendtgørelse nr. 913 af 130/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, program-

mer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)  

mailto:gh@lef.dk
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Langeland Kommune har gennemgået de indsendte oplysninger og foretaget en vurde-

ring i forhold til det omgivende miljø og fundet, at det ansøgte, ikke kan have væsentlige 

skadelige indvirkninger på miljøet. 

Vurderingen er fortaget med baggrund i oplysninger fra VEKSEL A/S og efter miljøvurde-

ringslovens bilag 6. 

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 

25/10/2018). 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse til at påbegynde projektet, men alene en afgø-

relse om, at nedgravningen af kablet i udløbet, ikke skal gennem en miljøvurdering, før 

Langeland Kommune kan træffe yderligere afgørelser om det ansøgte. 

 

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er VEKSEL A/S forpligtet til at anmelde 

den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udlø-

ser VVM-pligt. 

 

Afgørelsen forventes offentliggjort på Langeland Kommunes hjemmeside den 23. juni 

2020 med mulighed for at indbringe klager over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet inden for 4 uger fra annonceringsdatoen. Selve screeningsdokumentet kan udle-

veres ved henvendelse på mail til: hgm@langelandkommune.dk 

 

Det ansøgte projekt, der ligger til grund for afgørelsen  

Projektet vedrører en sænkning af et eksisterende kabel, der krydser et privat udløb i 

Piledybet. Krydsning vedrører matr. 45kæ, 45bf, samt 45ks alle Hesselbjerg By, Humble, 

Mellem Piledybet 15C og Ristingevej 129 b-h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Krydsning (grøn) med elkabel (rød) af afløbet fra Piledybet (blå). 

mailto:hgm@langelandkommune.dk
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VEKSEL A/S har oplyst, at elkablerne oprindeligt blev anlagt for højt, hvorfor man, for at 

lette oprensning af vandløbet, ønsker at sænke dem til større dybde. Der vil blive gravet 

i en længde på 10 meter tværs over vandløbet. Der ilægges 2 stk. føringsrør Ø110 mm, 

som kablerne bliver trukket. Gravedybde: 1 m under vandløbsbund. 

 

Opsætning af stem er kun kortvarigt i anlægsfasen. Overkrydsningen foretages i som-

merhalvåret, hvor der i forvejen er isat stem opstrøms i Piledybet. Det er gøres hvert år 

for at tilbageholde vand og sikre et for området gunstigt vandspejl. Grøften er dermed 

tilnærmelsesvis tør i sommerhalvåret.  

 

Området for overkrydsningen ligger i Natura 2000 habitatråde 111 Sydfynske Øhav. I 

den forbindelse har Langeland Kommune vurderet, at projektet ikke påvirker udpeg-

ningsgrundlaget for området eller vandløbets flora og fauna, idet overkrydsningen ikke 

forårsager en tilstandsændring, såfremt ovenstående efterkommes.  

 

Der er i afgørelsen lagt vægt på: 

• at projektet ikke vil påvirke beskyttet natur. 

• at projektet gennemføres, når vandløbet er løbet tørt. 

• at projektet ikke vil påvirke egnede levesteder for arter opført på Habitatdirekti-

vets bilag IV og at projektet derfor ikke vil skade bilag IV arter eller deres yngel- 

og eller rasteområder. 

• at vandløbet ikke påvirkes af projektet. 

 

Øvrige bemærkninger 

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er omfattet 

af VVM-reglerne. 

 

Vurderingen er gennemført med udgangspunkt i projektet som beskrevet i ansøgningen 

samt i ansøgning om VVM-screening af 2. juni 2020 og baggrund af de miljømæssige 

forudsætninger, der er gældende på afgørelsestidspunktet. 

 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge planlovens §§ 58 

og 59. Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig 

interesse i sagens udfald samt foreninger og organisationer, der som hovedformål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor 

arealanvendelsen. Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på 

www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra offentlig-

gørelsen.  

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=f7801811-8d4c-4a1c-8b36-8b5157420e59
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/naevn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder
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Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Langeland Kommune om klagen giver 

anledning til at ændre afgørelsen. Hvis Kommunen fastholder afgørelsen, sender vi rele-

vante oplysninger i sagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. 

for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer til Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer 

Miljø- og Fødevareklagenævnet gebyret. 

Hvis du mener, du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 

kontakte Langeland Kommune. Om du fritages, er Miljø- og Fødevareklagenævnets afgø-

relse. 

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men udnyttelse af afgørelsen 

sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen, jf. § 53. 

 

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den er offent-

liggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative 

afgørelse foreligger, jf. § 54. 

 

Aktindsigt 

Langeland Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af Forvaltningsloven3 og Of-

fentlighedslovens4 § 7 er mulighed for aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der føl-

ger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. An-

modning om aktindsigt kan rettes til Langeland Kommune, Teknik og Miljø, Fredensvej 

1, 5900 Rudkøbing eller teknik.miljoe@langelandkommune.Ligeledes skal kommunen 

efter persondataloven gøre opmærksom på, at dine henvendelser og øvrige oplysninger i 

sagen bliver registreret i Langeland Kommune. Yderligere oplysninger kan indhentes hos 

Langeland Kommune teknik.miljoe@langelandkommune. 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig. 

 

Venlig hilsen  

Helle Madsen 

 

 

 

 

 

 

 
3  Forvaltningsloven. LBK nr 433 af 22/04/2014  

4  Offentlighedsloven. – LOV nr 606 af 12/6/2013  

mailto:teknik.miljoe@langelandkommune
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