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Lovliggørende tilladelse til reguleringsprojekt omfattende åbning af 
rørlagt drænstrækning 

Beliggende: Fuglsang, Faxe Ladeplads

Ejendomme: Matr. nr. 4e, Rejnstrup By, Faxe og 
Matr. nr. 2c, Fuglsang By, Hylleholt

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til vandløbsregulering omfattende 
genåbning af privat dræn. Reguleringen omhandler genåbning af en privat 
drænstrækning på ca. 95 meter. Samt etablering af sandfangsbrønd nedstrøms 
det åbnede dræn.

Tilladelsen meddeles efter § 17 i vandløbsloven1 og § 3 i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering m.v.2

Projekter vedrørende vandløbsregulering er desuden omfattet af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter3, bilag 2, 
punkt 10f. Faxe Kommune har udført VVM-screening af projektet og den 11. 
august 2020 afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Screening og afgørelse 
er vedlagt denne tilladelse.

Vilkår for projektet

1. Projektet skal udføres som beskrevet under ”Projektets indhold”

2. Opgravet materiale fordeles og flades ud på hver side af vandløbet.

3. Den åbne drænstrækning skal tinglyses sammen med 
vedligeholdelsespligten og -retten.

4. Faxe Kommune skal kontaktes senest 1 måned efter tilladelsen er 
udnyttet og tiltagende er gennemførte.

5. Tilladelsen skal være udnyttet indenfor 3 år.

1 LBK nr. 1217 af 25. november 2019
2 BEK nr. 834 af 27. juni 2016
3 LBK nr. 973 af 25. juni 2020

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 11-08-2020
j./sagsnr. 06.02.03-P19-1-19

Center for Plan & Miljø
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Projektets parter

Fysisk berørte parter:

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

Andre parter:
Faxe Ladeplads Vandværk, Vråmosevej 3, 4654 Faxe Ladeplads.

Beskrivelse af vandløbet
Vandsystem: 
Drænsystemet, som er åbnet, er en del af et vandløbs- og drænsystem, der 
leder vand til Faxe Å.

Vandløbets målsætning:
Vandløbet Faxe Å har målsætning om god økologisk tilstand i 
vandområdeplanen. Den nuværende tilstand for Faxe Å er ringe økologisk 
tilstand.

Vandløbets klassifikation:
Projektstrækningen omfatter en privat drænstrækning. Vandløbets 
klassifikation ændres ikke ved dette projekt.

Formål
Projektets formål er at lovliggøre en genåbning af drænstrækning foretaget 
som nødværgeforanstaltning. Strækningen er på nuværende tidpunkt etableret 
som åben grøft med stejle brinker, og der er stor risiko for erosion og 
sandtransport ned igennem det videre drænforløb. Ved at flade brinkerne ud 
og etablere en sandfangsbrønd ved udløbet, vil sandtransport i det videre 
drænforløb mindskes.

Projektets indhold
Grøften forbliver åben på hele den 95 meter lange strækning. Længst mod øst, 
nedstrøms i grøften etableres en sandfangsbrønd, der samler evt. sand fra den 
åbne strækning, inden vandet ledes videre i et rørlagt dræn. Brinkerne flades 
ud til en hældning på 1:1. Hældningen på grøften er på nuværende tidspunkt i 
retning mod vest og ved opgravning laves hældningen, så der er et jævnt fald 
fra indløb i grøften i vest til sandfangsbrønd og udløb mod øst.

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

Grøften og sandfangsbrønd etableres som vist på oversigtkortet nedenfor.
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Oversigtskort.

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.

Vurdering af miljø- og afstrømningsmæssige forhold
Det er kommunens vurdering, at ved etablering af åbne grøft, vil der være 
plads til mere vand på strækningen end i det dræn, der tidligere lå på 
strækningen.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at projektet med de stillede vilkår ikke har 
permanente afvandingsmæssige konsekvenser.

Vurdering i forhold til øvrig lovgivning
Natura 2000
Ca. 2,7 km fra projektstrækningen ligger Natura 2000-område nr. 144 Skove 
ved Vemmetofte. Projektstrækningen har ikke nogen forbindelse til dette 
område, og vil derfor ikke påvirke dette.
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Beskyttede dyre- og plantearter
Der er fra kommunes side ikke kendskab til fund af arter på habitatdirektivets 
bilag IV i projektområdet. 

Flagermus kan have overnatningssted i store træer. Der bliver ikke fældet 
træer, og flagermus vil derfor ikke blive påvirket af projektet. Stor 
vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø og grøn mosaikguldsmed er alle 
tilknyttet vandhuller eller vådområder. Da projektet ikke berører sådanne 
områder, vil eventuelle forekomster af arterne derfor ikke blive påvirket 
negativt af projektet, der alene finder sted i et mindre drænstræk.

Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte 
bilag IV-arter.

Kommunens samlede vurdering
Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil have nogen negativ 
indflydelse på nedstrøms-liggende vandområder. Der er derimod mulighed for 
at projektet kan bidrage positivt ved opsamling af sand i sandfangsbrønd, samt 
mulighed for øget biodiversitet i projektområdet.

Det er kommunes vurdering, at genåbning af drænstrækket ikke vil have nogen 
permanente afstrømningsmæssige konsekvenser.

Offentlig høring
Projektbeskrivelsen har været i offentlig høring på kommunens hjemmeside i 4 
uger fra 2. juli 2020 til 30. juli 2020. 

Der er ikke indkommet høringssvar til projektet.

Annoncering
Denne afgørelse annonceres digitalt på Faxe Kommunes hjemmeside 11. 
august 2019. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. 
vandløbslovens § 80. En klage skal indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen er 
modtaget.

Der klages via Klageportalen, som findes i et link på forsiden af www.nmkn.dk, 
og du logger på portalen med din Nem-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Privatpersoner skal betale et klagegebyr på 900 kr., mens virksomheder og 
organisationer skal betale 1.800 kr. Klagegebyret betales med betalingskort i 
Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold 
i klagen.

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 blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 

http://www.nmkn.dk/
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Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes.

Klageberettigede efter vandløbsloven er 
1) adressaten for afgørelsen,
2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens 
udfald og
3) en berørt nationalparkfond

Advisering om klage
Du er velkommen til at ringe til afdelingen på tlf. 56 20 30 71, når klagefristen 
er udløbet. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over 
afgørelsen.

Søgsmål
Ønsker du at få prøvet afgørelsen ved domstolene, skal retssag være anlagt 
inden 6 måneder efter, at du har fået afgørelsen meddelt.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Tinna Mia Jensen
Miljømedarbejder
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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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