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Faxe Kommune har den 5. oktober 2018 modtaget en anmeldelse om
etablering af et minivådområde på 2,38 ha. Kommunen skal i den
forbindelse vurdere, om projektet er omfattet af reglerne i
miljøvurderingsloven1.
Afgørelse
Faxe Kommune har vurderet anmeldelsen og fundet, at den ansøgte
minivådområde ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. På
den baggrund har Faxe Kommune truffet afgørelse om, at projektet ikke er
omfattet af reglerne for VVM-pligt.
Afgørelsen er truffet efter § 21 stk. 1 i miljøvurderingsloven, og er den 29.
marts 2019 blevet offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.
Klagefristen på 4 uger udløber 26. april 2019. Afgørelsen bortfalder, hvis
den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen og
kommunens eksisterende viden om plan- og miljøforhold i området. Sagen
har dermed været tilstrækkeligt belyst, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.
VVM-screeningsskemaet, som er dannet baggrunden for afgørelsen, ligger
som bilag til denne afgørelse.
Lovgivning
I miljøvurderingsloven er der oplistet en række aktiviteter og anlæg, som
skal vurderes i forhold til deres faktiske og mulige virkninger på miljøet. I
loven er en række forskellige aktiviteter fordelt mellem bilag 1 og bilag 2 i
loven.
Ved aktiviteter og anlæg oplistet på bilag 1, skal der udarbejdes en
decideret redegørelse for projektets faktiske og mulige påvirkninger af
miljøet. Aktiviteter og anlæg, der er oplistet på bilag 2, skal screenes for de
umiddelbare påvirkninger.

1

LBK. nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
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Screeningens formål er at afgøre, om en egentlig redegørelse af projektets virkning på miljøet er
nødvendig. Der kan ikke stilles vilkår til projektet i forbindelse med en VVM-screeningsafgørelse.
Etablering af minivådområder vurderes at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2; pkt.10f Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb og
10g - dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke
er omfattet af bilag 1).
Da projektet omfatter ovenstående, har Faxe Kommune vurderet, at byggeriet skal VVM-screenes
jf. miljøvurderingslovens § 21.
Anlæggets karakteristika
Faxe Kommune har den 5. oktober 2018 modtaget af ansøgning om tilladelse til etablering af
minivådområde ved Alslev. Ansøgningen er udarbejdet af oplandskonsulenterne på vegne af
ejer.
Vådområdet vil bestå af flere mindre bassiner med varierende størrelse. Området vil blive
afgrænset af diger/dæmninger de steder hvor terrænet ligger lavt. Digerne forventes ikke at blive
højere end 0,5 m over nuværende terræn.
Minivådområdet anlægges lige udenfor Alslev i et område som i Faxe Kommuneplan 2013 er
udpeget særligt værdifuldt landbrugsområde.
I forbindelse med Statens mål om at fjerne 2.400 tons kvælstof fra vandmiljøet frem mod 2021, skal
der på landsplan etableres 1.000-2.000 minivådområder, der sammen med vådområder og
skovrejsning skal fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Minivådområderne kan samtidig hjælpe med at
fjerne fosfor, der bundfælder og efterfølgende kan blive fjernet i forbindelse oprensning af
bassinerne.
En effektiv fjernelse af næringsstoffer opnås ved en størrelse på vådområdet på ca. 1 % af
drænoplandet. Det ansøgte minivådområde etableres på et markdræn, der har 230 ha opland
og minivådområdet får et vandfladeareal på 2,38 ha. Minivådområdets placering og opland
fremgår af kortbilag.
Minivådområdet fjerner ca. 30 % kvælstof fra drænvandet og er således med til at forbedre
kvaliteten af det vand der ledes til Stevns Å og i sidste ende Køge Bugt.
Anlægget vil således have en positiv effekt på vandmiljøet og vil herudover skabe levesteder for
planter, padder, insekter og smådyr og øge biodiversiteten i området.
Vådområdets placering
Landskab
Vådområdet etableres vest for Alslev landsby umiddelbart op af et område, der er registreret som
fredsskov. Selve arealet er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde og skovrejsning
uønsket.
Det omkringliggende landskab kaldes Karise moræne- og landbrugslandskab, delområde M3.
Landskabet her karakteriseres som: Delområdet er åbent og de store marker knytter sig til
Alslevgård og sikrer ind- og udsyn fra Alslev Kirke. Delområdet fremstår roligt, men uden de mange
skovområder og bebyggelse, der ellers karakteriserer store dele af det resterende
karakterområde.
Der graves jord af i forbindelse med anlæggelsen. Hovedparten af jorden bygges ind i anlægget,
men et mindre overskud vil blive planeret ud på nærliggende mark eller blive bygget ind i
digerne/dæmningerne omkring anlægget.
Anlægget vil således ikke syne i landskabet, men vil opleves som et vådområde.
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Natur – bilag IV og Natura 2000
Stevns Å har udløb i Tryggevælde Å, som er en del af Natura 2000 område 149. Drænvand fra
minivådområdet løber til Tryggevælde Å knapt 7 km nedstrøms projektområdet. Tryggevælde Å er
udpeget på baggrund af b.la. naturtyperne vandløb (3260) og å-mudderbanke (3270).
Minivådområdet er beliggende i udbredelsesområdet for flere arter af flagermus, som alle er bilag
IV arter. Detaljeret kendskab til de enkeltes arters forekomst i Alslev-området haves ikke, men
kommunen finder det sandsynligt, at flagermus fouragerer i og langs træbevoksningen syd og øst
for minivådområdet. Faxe Kommune vurderer, at minivådområdet vil skabe en ny biotop, der kan
tiltrække mange insekter, som er fødegrundlag for flagermus.
Dræn og vandløb
Fra nordvest løber et dræn gennem området hvor minivådområdet placeres. Dette dræn
afbrydes og opgraves, hvor minivådområdet etableres, og drænvandet ledes ind i
minivådområdet. Vandet fra minivådområdet ledes til et hoveddræn, som løber fra syd mod nord
med udløb i Stevns Å. Vandet i minivådområdet ledes ind i vådområdet fra dræn, der i dag løber
til det nordgående hoveddræn, og hoveddrænets hydrauliske belastning vil derfor ikke blive øget
i dette projekt.
Faxe Kommunes vurdering
Faxe kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at den potentielle
miljøpåvirkning ikke vil kunne udgøre et så væsentligt bidrag, at der i
forbindelse med projektet skal udarbejdes en VVM-redegørelse.
Forhold til anden lovgivning
Kommunen gør opmærksom på, at denne screening ikke tilsidesætter andre love, som forventes
overholdt. Der gøres derfor opmærksom på nedenstående love, som kan have indflydelse på dit
projekt.
Ved ændret arealanvendelse kan landbrugsstyrelsen kræve at landbrugspligten ophæves ved
erklæring fra en praktiserende landinspektør efter § 6 eller § 7 i lov om landbrugsejendomme.
Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf.
Museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum SydøstDanmark, Algade 97,
4760 Vordingborg. Tlf.: 70 70 12 36
Kommunen har orienteret museet om tilladelse ved kopi af dette brev.
Med venlig hilsen
Camilla Stenholt Dencker
Landzonesagsbehandler
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Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-screening kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf.
miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte
retlige spørgsmål.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Miljø og
Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort,
regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller
www.virk.dk.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som
privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal
du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Klageberettigede efter miljøvurderingsloven er:
1. Miljø- og fødevareministeren
2. Enhver med retlig interesse i sagens udfald
3. Lokale foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter
eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
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 bliver fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender
derefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Søgsmål
Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter at
afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 29. september 2019 eller, hvis sagen påklages, inden 6
måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.
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