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Tilladelse efter vandløbsloven1 og naturbeskyttelsesloven2 til spang over 
Faxe Å, og boardwalk inden for åbeskyttelseslinjen

Beliggende: Præstøvej 86, 4640 Faxe
Ejendom: Matr. nr. 106g Faxe By, Faxe

Faxe Kommune har modtaget din ansøgning d. 14. juli 2020 om tilladelse til 
anlæg af en natursti over Faxe Å. 

Anlæg af broer og overkørsler (herunder spang) over vandløb kræver 
tilladelse. Da vandløbet også er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
kræver anlæg af stien også dispensation fra denne bestemmelse. Da stien 
anlægges som en boardwalk inden for åbeskyttelseslinjen kræver den 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16. 

Tilladelse
Faxe Kommune giver hermed tilladelse og dispensation til anlæg af en 
boardwalk og spang som angivet på oversigtskortet i bilaget:

Afgørelsen er truffet efter vandløbslovens § 47 og § 9 i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og –restaurering mv.3 samt naturbeskyttelseslovens § 65, 
stk. 1 og 2.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

 broen anlægges i en sådan højde, at der er fri vandpassage i under 
broen,

 fundamenter placeres uden for vandløbsprofilet,
 spangen fjernes, hvis stien nedlægges, eller hvis stien ikke er i brug i 

mere end et år.

1 LBK nr. 127 af 26. januar 2017
2 LBK nr. 1122 af 3. september 2018
3 LBK nr. 834 af 27. juni 2016 
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 Faxe Kommunes Natur & Miljø-afdeling skal underrettes senest en 
måned efter broen er anlagt.

Redegørelse
Stien indgår i en helhedsplan, hvor parkanlægget omkring bygningen på 
Præstøvej 86 skal omdannes til udendørs rehabiliteringscenter for 
senhjerneskadede borgere, som er indskrevet på Kildebo, Center for 
Neurorehabilitering og for socialt og psykisk sårbare. Parken vil også være 
åben for offentlig adgang, så den kan blive et rekreativt aktiv for borgerne 
i Faxe.
Stien på matr. 106g vil blive forbundet med en sti, som starter helt ude ved 
selve præstøvej, se vedhæftede kort. På den måde vil stien blive 
sammenkoblet med den natursti der allerede er anlagt langs Faxe Å i 
Hovby Eng. 

Stien anlægges som et boradwalk med en spang over Faxe Å. Den 
anlægges i terræn og udføres i bæredygtigt træ (fx lærketræ). Stien bliver 
160-180 cm bred. Langs kanten bliver der monteret en liste, så en kørestol 
forhindres i at køre ud over kanten. Se illustration i bilaget.
Desuden skal der være rækværk i begge sidder så man kan gangtræne 
hvad enten man er lammet i den ene eller anden side.
Rækværket på boardwalken skal være åbent som på illustration, så fårene 
uhindret kan passere stien på tværs.

Spangen vil krydse Faxe Å omkring st. 2.350. På strækningen har Faxe Å en 
ringe økologisk tilstand og er målsat til god økologisk tilstand. Vandløbet er 
desuden beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. På den ønskede 
placering er vandløbets bundbredde og fald ifølge regulativet frit og efter 
terræn.

Naturstien placeres i selve den terrænmæssige ådal.

Tidsplan og økonomi 
Projektet afholdes af Faxe Kommune, Center for Familie, Social & 
Beskæftigelse. 

Anlægsarbejdet forventes udført i løbet af efteråret 2020.

Kommunens vurdering
Idet spangen monteres uden for vandløbsprofilet vil den påvirke vandløbet 
minimalt. Spangen vil skygge en meget lille del af vandløbet. Dette kan 
påvirke vegetationen på brinker og i vandløb, men samtidig vil skyggen og 
dækning under broen skabe skjulemuligheder for vandløbets fisk og 
smådyr. 

I forhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser for åbeskyttelseslinjen, så 
er det kommunens vurdering, stien placeres i en terrænmæssigt 
veldefineret ådal. Normalt er beskyttelsesloven meget restriktiv i forhold til 
anlægsprojekter i sådanne ådale. I dette tilfælde har kommunen dog lagt 
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vægt, at stien anlægges som en spang og derfor ikke påvirker terrænet i 
ådalen, og at projektet øger offentlighedens adgang til naturen og ådalen 
som landskabselement. Desuden vil stien ikke forhindre spredning af dyr 
eller planter i ådalen. 

Faxe Kommune vurderer, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på 
vandløbenes afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Det vurderes, at 
projektet ikke påvirker målsætningen for Faxe Å samt muligheden for at 
opnå målopfyldelse ved at forbedre tilstanden for vandløbets smådyr, fisk 
og planter. I vurderingen af projektet er der lagt vægt, at broen anlægges 
uden for vandløbsprofilet. Desuden er der lagt vægt på, at broen kun 
berører en lille del af vandløbsstrækningen, og det vurderes, at 
anlæggelsen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for 
vandløbets flora og fauna. Det er kommunens vurdering, at en bro af den 
pågældende type ikke forhindrer spredningen af dyr og planter i 
vandløbet.

Natura 2000 og bilag IV arter: 
Projektet er ikke beliggende i eller i nærheden af Natura 2000. Kommunen 
vurderer derfor, at anlæg af sti og spang over Faxe Å ikke påvirker Natura 
2000-områder. 
Derudover vurderer kommunen, at projektet ikke påvirker arter på 
habitatdirektivets bilag IV, eller andre sjældne og rødlistede arter, da ingen 
af arterne har yngle- og rastested i et vandløb af karakter som Faxe Å. 

Fremtidig vedligeholdelse
Vedligeholdelsen af stien og spangen påhviler bredejer4, dvs. Faxe 
Kommune.

Offentliggørelse
I det kommunen vurderer, at projektet ikke har betydning for vandløbets 
afstrømnings- eller miljømæssige forhold har projektet ikke været i fire ugers 
offentlig høring5.
 
Denne afgørelse annonceres på Faxe Kommunes hjemmeside den 25. 
august 2020.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte 
undertegnede på tlf. 56 20 30 24 eller e-mail: crose@faxekommune.dk.

Med venlig hilsen

Charlotte Rosenblad Ralund
Natur- og vandløbsmedarbejder

4 Jf. § 35 i vandløbsloven
5  Jf. § 17 i bekendtgørelse for vandløbsregulering- og restaurering mv.
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Bilag 

- Kortbilag og illustrationer. 
- Klagevejledning. 
- Oversigt over modtagere af afgørelsen.



Side 5 af 10

Bilag

Oversigtskort over projektområdet.

Detailkort. Blå linje = Beskyttet vandløb. Lysblå skraveret område = Beskyttet eng. 
Blåt område = Omfattet af åbeskyttelseslinjen. Røde linjer = matrikelgrænser.
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Kortmateriale fra ansøgning. Viser det forventede forløb af stien vist med blå linjer.
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Illustration fra ansøgningsmaterialet. Viser typen af spang, der anlægges.
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Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet6. 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. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes.

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er: 
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3) offentlige myndigheder,
4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
5) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i 
afgørelsen,
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø og
7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser.

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

Du er velkommen til at ringe til afdelingen på tlf. 56 20 30 64, når 
klagefristen er udløbet. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en 
klage over afgørelsen.

6 Jf. naturbeskyttelseslovens § 78 og vandløbslovens § 80.

http://www.nmkn.dk/
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Søgsmål
Ønsker du at få prøvet afgørelsen ved domstolene, skal retssag være 
anlagt inden 6 måneder efter, at du har fået afgørelsen meddelt7.

7 Jf. naturbeskyttelseslovens § 88.
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Kopi af denne afgørelse er sendt til

1. Miljøstyrelsen mst@mst.dk
2. Miljøstyrelsen Storstrøm sto@mst.dk
3. Danmarks Naturfredningsforening dnfaxe-sager@dn.dk
4. Danmarks Naturfredningsforening Faxe faxe@dn.dk
5. Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk
6. Friluftsrådet Region Øst oestsjaelland@friluftsraadet.dk
7. Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
8. Dansk Ornitologisk Forening Faxe faxe@dof.dk
9. Slots- og Kulturstyrelsen post@slks.dk
10. Danmarks Jægerforbund sager@jaegerne.dk
11. Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@lfst.dk
12. Museum Sydøstdanmark faxe@museerne.dk
13. Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
14. Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk
15. Dansk Botanisk Forening nbu@snm.ku.dk


