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Offentlig høring af etablering af brinksikring i Vivede Mølleå 

Ejendom: 3b Vivede By, Hylleholt 
Beliggende: Vivede Møllehuse 8, 4640 Faxe 
 
 
Faxe Kommune sender hermed projekt om brinksikring i Vivede Mølleå ved 
station 6.920 i fire ugers offentlig høring1. Efter høringsperioden vil Faxe 
Kommune vurdere, om projektet kan godkendes i henhold til de gældende 
lovgivninger og indkomne høringssvar.  
 
Høringssvar skal sendes via e-mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller 
via post til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. 
 
Høringsfristen udløber den 29. juli 2020.  
 
 
Projektredegørelse 
 
Faxe Kommune har modtaget en ansøgning om brinksikring ud for huset på 
ejendommen Vivede Møllehuse 8. Den gavl på huset, som ligger nærmest 
vandløbet, ligger nu ca. 1 meter fra vandløbets kronekant på den sydvestlige 
bred.  
 
På grund af fortsat erosion af vandløbets sydvestvendte brink ønsker ejer, at 
brinksikre vandløbet op mod huset, da der er fare for ejendommens tilstand 
fremadrettet, såfremt brinkerne fortsat eroderer.  
 

                                                 
 
1 Ifølge § 15 i bekendtgørelse for vandløbsregulering og –restaurering mv. (BEK. nr. 834 af 
27/06/2016) 
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Brinksikringen ønskes udført over en 20,6 meter lang strækning. Dette er 
længden af gavlen nærmest vandløbet samt fem meter på hver side.  Ved 
anlægget bruges geotextil Fibertex F300-m inderst mod brinken for at 
forhindre vand i at komme ind og skylde jorden væk under brinksikringen. 
Oven på geotextilen lægges natursten af varierende størrelse i ca. 30 cms 
tykkelse. Stenblandingen vil bestå af ca. 20% singels (32-64mm), 30% 
håndsten (60-120mm) og 30% sten (100-250mm). I alt udlægges ca. 25 m3 
sten. Brinken efterlades med en hældning på 1:1,5.  
 
Vivede Mølleå er et offentligt vandløb og skal derfor leve op til de krav 
beskrevet i Regulativ for Vivede Mølleå og tilløbet Gyllemosebæk. På 
projektstrækningen skal vandløbet have et minimum tværsnitsareal svarende til 
en teoretisk skikkelse beskrevet i regulativet ved den gældende station. 
Vandløbsprofilet kan altså have en vilkårlig skikkelse så længe tværsnitarealer 
opretholdes.  
 
Tværsnitsareal i Vivede Mølleå reduceres ikke i projektet. Såfremt 
brinkerosionen ikke er stor nok til, at stenene kan udlægges uden forudgående 
jordarbejde, skal der fjernes jord på brinken, så vandløbet fortsat opretholder 
et tværsnitsareal svarende til de teoretiske dimensioner beskrevet i regulativet.  
 
Projektet afholdes af lodsejer og ønskes i august-september 2020. 
Anlægsarbejdet forventes at vare en dag.  
 

 
Kort over brinksikringen placering langs Vivede Mølleå. 
 
 
Lovgivning 
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En brinksikring er en ændring af vandløbets skikkelse, og projektet kræver 
derfor en tilladelse efter vandløbsloven2 og bekendtgørelse for 
vandløbsregulering- og restaurering mv.  
 
Vivede Mølleå er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens3 § 3. Det betyder, at 
der ikke må laves ændringer i vandløbets tilstand, og projektet kræver dermed 
en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.  
 
Projekter vedrørende vandløbsregulering er også omfattet af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter4, bilag 2, 
punkt 10f. Faxe Kommune skal derfor træffe afgørelse om projektet er VVM-
pligtigt eller ej.  
 
 
Berørte ejendomme 
 

- Matrikel 3b Vivede By, Hylleholt 
- Matrikel 3a Vivede By, Hylleholt 

 
 
Spørgsmål og kommentarer til projektet kan rettes til Faxe Kommune på mail 
naturogmiljoe@faxekommune.dk eller telefon 56 20 30 39.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Planeta Etzerodt 
Natur- og vandløbsmedarbejder 
 
 
Bilag 
 

- Tegninger fra ansøgningsmateriale 
  

                                                 
 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 
3 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13/03/2019 
4 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 
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Kopi af denne afgørelse er sendt til: 

Ejere af matrikel 3b Vivede By, Hylleholt  

Ejer af matrikel 3a Vivede By, Hylleholt  

Miljøstyrelsen mst@mst.dk  

Miljøstyrelsen Storstrøm sto@mst.dk  

Danmarks Naturfredningsforening dnfaxe-sager@dn.dk  

Danmarks Naturfredningsforening Faxe faxe@dn.dk  

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk  

Friluftsrådet Region Øst oestsjaelland@friluftsraadet.dk  

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening Faxe faxe@dof.dk  

Slots- og Kulturstyrelsen post@slks.dk  

Danmarks Jægerforbund sager@jaegerne.dk  

Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@lfst.dk  

Museum Sydøstdanmark faxe@museerne.dk  

Kystdirektoratet kdi@kyst.dk  

Ferskvandsfiskeriforeningen  nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskeforbundet.dk    

Sportsfiskerforbundet Sydsjælland sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk 

Sportsfiskerforbundet v/ Lars Thygesen lbt@sportsfiskerforbundet.dk  

Dansk botanisk forening nbu@snm.ku.dk  
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