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Program og dagsorden for møde den 27. september 2016 

Som aftalt afholdes besigtigelsestur og møde

tirsdag den 27. september 2016, kl. 16.00-20.30.
 
Vi mødes kl. 16.00 på Faxe Renseanlæg, Lindegårdsvej 9, 4640 Faxe, hvor 
man også kan parkere. Du skal selv køre derhen – eller få kørelejlighed.

Program

Kl. 16.00-18.30: Besigtigelse af Faxe Å, overløbsbygværk og Faxe 
Renseanlæg.

Kl. 18.30-20.30: Møde i personalerummet, Faxe Renseanlæg.

Besigtigelsestur

Vi besigtiger Faxe Å op- og nedstrøms Faxe Renseanlæg – og foretager 
elbefiskning – samt besigtiger overløbsbygværket ved Præstøvej og får en 
rundvisning på Faxe Renseanlæg.

Dagsorden for møde

1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bemærkninger til seneste referat
4. Temadrøftelse, spildevand
5. Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021
6. Naturplan
7. Jagt på kommunale arealer
8. Stiforløb Strandholm-Sivet
9. Næste møde
10. Eventuelt

Ad 4. Temadrøftelse, spildevand

Der foretages en temadrøftelse om spildevand.

Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 - Haslev

Direkte: 56203073
Mail:

pojec@faxekommune.d
k

Dato 22-09-2016
j./sagsnr. 00.17.15-A30-886-10

Faxe Naturråd

Center for Plan & Miljø
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Vandplanernes spildevandsindsatser er bl.a. beskrevet i kommunens 
vandhandleplan og spildevandsplan, jf. 
http://www.faxekommune.dk/vandplaner-2010-2015 og  
http://www.faxekommune.dk/spildevandsplan-0.

Ad 5. Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Orientering om forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021.

Forslagene behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. 
september 2016, jf. http://www.faxekommune.dk/sag/teknik-
miljoeudvalget-28-09-2016-dagsorden.

Forslag til dagsordenspunkt fra Danmarks Naturfredningsforening.

Ad 6. Naturplan

Drøftelse af, at i kommuneplanen er anført følgende om udarbejdelse af 
naturplan:

”Naturstyrelsen er på nuværende tidpunkt (ultimo 2013) i gang med at 
gennemgå og opdatere alle § 3-registrerede naturområder i kommunen. 
Det betyder, at områder som ikke længere indeholder de plantearter, som 
definerer naturtypen, afregistreres. Samtidig kan nye områder registreres og 
beskyttes, hvis de er ”vokset ind i” § 3-beskyttelsen – dvs. hvis naturen har 
fået lov til at udvikle sig til én af de beskyttede naturtyper. Når dette 
arbejde er afsluttet, vil kommunen iværksætte en naturplan med mål og 
prioriteringer for kommunens ofte små, men værdifulde naturområder.”

Forslag til dagsordenspunkt fra Danmarks Naturfredningsforening.

Ad 7. Jagt på kommunale arealer

Drøftelse af jagt på kommunale arealer.

Sagen behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. september 
2016, jf. http://www.faxekommune.dk/sag/teknik-miljoeudvalget-28-09-
2016-dagsorden.

Ad 8. Stiforløb Strandholm-Sivet

Orientering om status for genopretning af stiforløb Strandholm-Sivet.

Baggrund for sagen kan ses under meddelelser på Teknik- og 
Miljøudvalgets møde den 27. april 2016, jf. 
http://www.faxekommune.dk/sag/teknik-miljoeudvalget-27-04-2016-
referat.

Forslag til dagsordenspunkt fra Danmarks Naturfredningsforening.

Med venlig hilsen

Poul Jensen
Teamkoordinator
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