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Høring forud for nedlæggelse af stiforløb på den private fællesvej Klintevej,
Faxe Ladeplads
Ejendom:

matr. 2g, Ll. Favrby By, Hylleholt

Faxe Kommune har modtaget en anmeldelse om nedlæggelse af den sti, som
forløber på den private fællesvej, Klintevej, som er beliggende over matrikel 2g,
Ll. Favrby By, Hylleholt.
Klintevej 31 har et ønske om at vejarealet kan indgå som en del af denne
ejendom.
Se kortbilag og billeder af stiforløb nederst i denne skrivelse samt vedlagte
anmeldelse.
Høring
Inden Faxe Kommune tager stilling til en eventuel nedlæggelse af stien efter
Naturbeskyttelsesloven, skal kommunen vurdere stiens rekreative betydning. I
den forbindelse vil kommunen gerne høre dine bemærkninger til dette. Du bedes
derfor senest den 30. nov. 2020 sende dine bemærkninger til
naturogmiljoe@faxekommune.dk eller Faxe kommune, Natur & Miljø,
Frederiksgade 9, 4690 Haslev.
Høringen er desuden lagt på kommunens hjemmeside:
https://www.faxekommune.dk/aktuelt/hoeringer

Lovgivning
Vejen ligger i landzone og fungerer også som sti, der giver let adgang til
strandområdet. Derfor vil sagen først og fremmest blive sagsbehandlet under
Naturbeskyttelsesloven § 26a.
Klintevej er privat fællesvej og må ikke nedlægges eller omlægges uden
kommunens tilladelse. Det fremgår af Lov om private fællesveje § 12.
En afgørelse i forhold til Naturbeskyttelsesloven har afgørende betydning for om
stien kan blive nedlagt efter Privatvejsloven, derfor vil sagen i første omgang kun
omhandle en høring ud fra Naturbeskyttelsesloven.
Baggrund
Det stiforløb, som ifølge ansøgningen ønskes nedlagt forbinder Klintevej, Alfavej
m.m. med den offentlige strand ”Flagsstangsstranden” ved Øster Søvej. Stien er
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etableret som en kørevej, men er afspærret med bomme i begge ender, så den
kun er tilgængelig til fods og på cykel.
Stien, som er en privat fællesvej, er optaget på kommunens vejfortegnelse som en
offentlig sti og Faxe Kommune er opmærksom på, at strækningen er en del af en
værdifuld rekreativ rute for beboere i Faxe Ladeplads. Strækningen er bl.a. en del
af oplevelsesruterne i Faxe Ladeplads, med formidling af byens historie, hvor stien
indgår i rutesystemet på den nyeste mobilguide om ”Faxe Badeplads”. Desuden er
netop denne stistrækning en af hovedstiforbindelserne langs med stranden, og
sandsynligvis en rest af den oprindelig vej igennem byen, inden vejen blev omlagt
og lagt op til den nuværende hovedgades forløb.

Med venlig hilsen
Charlotte Rosenblad Ralund
Fagkoordinator Natur Vand & Land

Kortbilag

Det pågældende stiforløb, som ønskes nedlagt, er angivet med lilla linje.

Billeder fra tilsyn 10. nov. 2020

