
Side 1 af 6

Projektbeskrivelse af lovliggørelse af vandløbsregulering ved Fuglsang

Udarbejdelse:

Tinna Mia Jensen
Center for Plan og Miljø

Dato for færdiggørelse: 2. juli 2020
Sagsnr. 06.02.03-P19-1-19

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: 56203017
Mail: tinnj@faxekommune.dk

Dato 02-07-2020
j./sagsnr. 06.02.03-P19-1-19

Center for Plan & Miljø



Side 2 af 6

Orientering

Indsats Lovliggørelse af genåbning af 95 meter langt dræn samt etablering af 
sandfangsbrønd.

Vandløbets navn En del af et dræn og vandløbssystem, der har udløb i Faxe Å, der har sit udspring 
ved Rønnede og løber ud i Faxe Bugt.

Oversigtskort Strækningen ligger på matr. nr. 4E Rejnstrup By, Faxe og 2C Fuglsang By, 
Hylleholt. Projekstrækningen er indtegnet med pink, sandfangsbrønd markeret 
med grøn cirkel

Beskrivelse af 
indsatsen

Genåbning af 95 meter langt drænrør og etablering af sandfangsbrønd.

Plan- og arealreguleringer

Vandløbets klassifikation Privat dræn
Regulativ Den del af vandløbet, projektet begrænser sig til, er ikke 

omfattet af noget regulativ.
Lokalplan Der er ingen lokalplan for området.
Fredning Genåbningen af drænet foretages ikke i et fredet område.
Beskyttet natur Der er ikke vandløb eller natur i nærheden, der er beskyttet af § 

3 i naturbeskyttelsesloven. Drænet er en del af oplandet til 
Faxe Å.

Natura 2000 Området er ikke en del af Natura 2000-område.
Beskyttelse efter habitatdirektivet Der er i projektområdet ikke kendskab til arter beskyttet efter 

habitatdirektivets bilag VI.
Fortidsminder Der findes ingen fredede fortidsminder i området langs 

projektstrækningen.
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Nødvendige tilladelser

Myndighed Tilladelse
Faxe Kommune Reguleringstilladelse jf. vandløbsloven og tilhørende bekendtgørelser

Projektforslag

Som afværgeforanstaltning blev der i februar 2018 gravet en grøft, for at lede 
overfladevandet væk fra en grundvandboring på matr. nr. 4X Rejnstrup By, 
Faxe.

Den nyetablerede grøft kræver en lovliggørende tilladelse efter vandløbsloven.

Grøften forbliver åben på hele strækningen. Brinkerne er på nuværende 
tidpunkt meget stejle og skaber en del erosion og derfor flades brinkerne ud til 
en hældning på 1:1. Længst mod øst i grøften etableres en sandfangsbrønd, der 
samler evt. sand fra den åbne strækning, inden vandet ledes videre i et rørlagt 
dræn. Hældningen på grøften er på nuværende tidspunkt i retning mod vest og 
ved opgravning vil hældningen laves, så der er et jævnt fald fra indløb i grøften 
i vest til brønd og udløb mod øst.

Det opgravede materiale fra udfladning af brinkerne og rensning af grøften 
placeres på hver side af grøften og flades ud.

Grøften og sandfangsbrønd etableres som vist på oversigtkortet nedenfor.
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Lodsejere

Tabel: Berørte matrikler og ejere.
Matrikler Ejer Adresse Postnr. og By
Matr. nr. 4E, Rejnstrup By, Faxe Gert Pedersen og 

Elsebeth Pedersen
Fuglsang 2 4654 Faxe Ladeplads

Matr. nr. 2C, Fuglsang By, Hylleholt Ingolf Hansen Brandskov 37 4654 Faxe Ladeplads

Økonomi
Udgifter til udfladning af brinker samt første oprensning i samme forbindelse 
afholdes af Faxe Ladeplads Vandværk. Udgifter til etablering af 
sandfangsbrønd afholdes af Ingolf Hansen.
Vedligeholdelsesansvaret af grøften og sandfangsbrønden ligger hos ejer af 
matr. nr. 2C Fuglsang By, Hylleholt og dette tinglyses på ejendommene for 
matr. 2C Fuglsang By, Hylleholt og 4E, Rejnstrup By, Faxe. Udgift til 
tinglysning afholdes af Gert og Elsebeth Pedersen.

Tidsplan for projektet
Projektet sendes i 4 ugers offentlig høring fra uge 27. På baggrund af 
indkomne bemærkninger, vurderes det om projektet kan godkendes og der 
træffes en afgørelse i uge 32. Såfremt projektet godkendes offentliggøres 
afgørelsen i uge 33 med 4 ugers klagefrist, og projektet forventes at blive 
gennemført i september-oktober 2020.

Kopiliste

Ejere af matr. nr. 4E Gert og Elsebeth Pedersen
Fuglsang 2, 4654 Faxe Ladeplads

Ejer af matr. nr. 2C Ingolf Hansen
Brandskov 37, 4654 Faxe Ladeplads

Faxe Ladeplads Vandværk FLvand@newmail.dk 
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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Oplysninger om vores behandling af dine 
personoplysninger mv.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Faxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 30 00
CVR-nr.: 29184875

Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommune. Du kan kommunikere
sikkert med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital
Signatur. Du kan også sende en e-mail til kommunen@faxekommune.dk. Denne 
forbindelse
er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at 
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. ”databeskyttelsesrådgiver”
 Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med 

databeskyttelsesrådgiveren
 Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg ”DBR” (databeskyttelsesrådgiver)
 E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme 

oplysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 Faxe Kommune er myndighed for vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven til 
udarbejdelse af afgørelser så som afslag, tilladelser, dispensationer og godkendelser. 

 Afgørelser vil blive offentliggjort på vores hjemmeside med de almindelige 
personoplysninger oplysninger, som du har oplyst i din ansøgning, herunder navn og 
adresse. Ejer oplysninger på afgørelsens parter vil også fremgå af afgørelsen og 
således også blive offentliggjort på vores hjemmeside. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 Vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 Almindelige personoplysninger.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 Klageberettigede myndigheder efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Se ovenfor om offentliggørelse af ansøgninger, dispensationer og tilladelser.

mailto:kommunen@faxekommune.dk
mailto:DBR@faxekommune.dk
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6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Adresser til udsendelse samt ejer oplysninger trækkes fra CPR registret, andre 
personoplysninger modtages fra dig selv eller andre.

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og 
arkiveringsregler.

8. Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis du har givet samtykke efter databeskyttelseslovgivningen, har du til enhver tid ret til at 
trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, 
der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores 
behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til 
tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først 
virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling 
af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 
oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 
almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du 
har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset 
fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres 
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi 
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 
www.datatilsynet.dk.
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