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Høring: Lukning af dræn i forbindelse med etablering af Haslev Folkeskov 

 

Faxe Kommune har søgt om tilladelse til at lukke de eksisterende dræn på 

ejendommen matr. nr. 8ah Troelstrup By, Haslev og 8f Lysholm By, Haslev. 

Drænenes placering, og hvor de lukkes, fremgår af kortudsnit indsat 

nedenfor samt af Kort 1 i ansøgningen, der er vedlagt denne høring som 

bilag 1. Lukningen foregår ved, at drænene gennemskæres på de steder, 

der er markeret på kortudsnittene. 

 

Baggrund for høringen 

Før Faxe Kommune kan træffe en afgørelse om den ansøgte regulering, 

skal det ansøgte projekt i offentlig høring i 4 uger1. 

 

Høringsperioden er fra den 5. marts – 2. april 2020. 

Vi lægger høringen på Faxe Kommunes hjemmeside: 

https://www.faxekommune.dk/aktuelt/hoeringer 

 

og annoncerer den i Haslev-Faxe Posten i uge 11, 2020. 

 

Hvis du har bemærkninger til høringen, skal du indgive dem skriftligt til Faxe 

Kommune, Center for Plan & Miljø på mail 

naturogmiljoe@faxekommune.dk. Vi skal have modtaget bemærkningerne 

inden høringsperiodens udløb. 

 

Det videre forløb 

Bemærkningerne vil indgå i sagens videre behandling efter den offentlige 

høring. Derefter træffer kommunen den endelige afgørelse. 

 

Lovgrundlag 

                                                 
 
1 Jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbs-regulering og –restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27. juni 

2016 

 

Postadresse: 

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 

 

Telefon 56 20 30 00 

 

www.faxekommune.dk 

 

Kontoradresse: 

Frederiksgade 9 

4690 Haslev 

 

Direkte 56 20 30 61 

naturogmiljoe@faxekommune.dk 

 

Dato 5. marts 2020 

j./sagsnr. 06.02.03-G01-1-20 

 

Center for Plan & Miljø 

https://www.faxekommune.dk/aktuelt/hoeringer
mailto:naturogmiljoe@faxekommune.dk


 

 
 

Side 2 af 3 

Sagen vedrører kapitel 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -

restaurering m.v.2, jf. vandløbslovens §173. 

 

Eventuelle spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte naturmedarbejder 

Linda Andersen på mail naturogmiljoe@faxekommune.dk eller på telefon 

56 20 30 61. 

 

 

 

 

Høringen er sendt til nærmeste naboer 

 

Desuden sendes høringen til orientering til: 

Danmarks Jægerforbund 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening lokalafd. Faxe 

Dansk Ornitologisk Forening 

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Faxe 

Ferskvandsfiskeriforeningen, v/ Niels Barslund 

Fiskeriinspektorat Øst 

Friluftsrådet Region Øst 

Friluftsrådet v/Poul Petersen 

Kystdirektoratet 

Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen Storstrøm 

Museum Sydøstdanmark 

Slots- og Kulturstyrelsen 

Sportsfiskerforbundet v. Lars Brinch Thygesen 

Sportsfiskerforbundet Sydsjælland 

  

                                                 
 
2 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
3 § 17 i Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25. november 2019 
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Kortudsnit 

 

 
Luftfoto 2019 med markering (blå cirkler) af, hvor drænene lukkes ved 

gennemskæring. De blå linjer viser dræn, der er kendskab til fra Gl. Haslev 

Kommune, men de kan være unøjagtige og mangelfulde. 


