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VVM-afgørelse – Regulering af dræn ved Fuglsang

Matrikel: 4c, Rejnstrup By, Faxe og 2c, Fuglsang By, Hylleholt

To lodsejere ønsker at få lovliggjort et forhold på deres ejendom, efter der er 
foretaget nødværgeforanstaltning ved at opgrave et dræn, så overfladevand 
kunne komme væk fra en vandværksboring på matrikel 4x, Rejnstrup by, 
Faxe. Placeringen er angivet på kort 1.

Grøftens brinker flades ud, og der etableres en sandfangsbrønd nedstrøms i 
grøften, for at samle evt. sand fra grøften, inden vandet ledes videre i dræn. 
Projektet har til formål at mindske erosion i grøften, og dermed sandvandring 
videre i drænene.

Faxe Kommunes afgørelse
Faxe Kommune meddeler hermed, at ovenstående projekt ikke er omfattet af 
reglerne i miljøvurderingslovens1 § 15 stk. 1, nr. 2 om en særlig vurdering af 
anlæggets virkning på miljøet (VVM-reglerne). Afgørelsen er truffet efter § 21 
i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen er d. 11. august 2020 offentliggjort på kommunens hjemmeside. 
Klagefristen på 4 uger udløber 8. september 2020.

I miljøvurderingsloven er der oplistet en række aktiviteter og anlæg, som skal 
vurderes i forhold til deres faktiske og mulige virkninger på miljøet. I loven er 
en række forskellige aktiviteter fordelt mellem bilag 1 og bilag 2. Ved 
aktiviteter og anlæg oplistet på bilag 1, skal der udarbejdes en decideret 
redegørelse for projektets faktiske og mulige påvirkninger af miljøet. 
Aktiviteter og anlæg, der er oplistet på bilag 2, skal screenes for de 
umiddelbare påvirkninger.

1 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. 01.16.04-P19-9-20

Center for Plan & Miljø
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Kort 1. Projektstrækningen er angivet med pink, sandfangsbrønd er angivet 
med grøn prik.

”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og 
regulering af vandløb” er opført som punkt 10f på bilag 2 i 
miljøvurderingsloven.
Screeningens formål er, at afgøre om en egentlig redegørelse af projektets 
virkning på miljøet er nødvendig. Der kan ikke stilles vilkår til projektet i 
forbindelse med en VVM-screeningsafgørelse.

Ifølge miljøvurderingslovens § 16 stk. 1 må et anlæg ikke påbegyndes, før 
kommunen skriftligt har meddelt bygherren, at anlægget ikke kan antages at 
kunne påvirke miljøet væsentligt.

Vurderingen er foretaget på baggrund af tilsyn og oplysninger fra lodsejere, 
samt kommunens eksisterende viden om plan- og miljøforhold i området. 
Sagen har dermed været tilstrækkeligt belyst jf. miljøvurderingslovens bilag 6.
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Forhold til anden lovgivning
Denne screening handler alene om, hvorvidt vandløbsreguleringen har så 
væsentlig en indvirkning på miljøet, at det vil kræve en VVM-redegørelse. Faxe 
Kommune gør opmærksom på, at denne screening ikke tilsidesætter andre 
love, som forventes overholdt.

Projektets karakteristika
To lodsejere ønsker at få lovliggjort et forhold på deres ejendom, efter der er 
foretaget nødværgeforanstaltning ved at opgrave et dræn, så overfladevand 
kunne komme væk fra en vandværksboring på matrikel 4x, Rejnstrup by, Faxe.

Projektstrækningen omfatter et privat dræn på ca. 95 meter. Vandløbets 
klassifikation ændres ikke ved dette projekt.

Projektstrækningen 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. 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. Ved at flade brinkerne 
ud og etablere en sandfangsbrønd ved udløbet, vil sandtransport i det videre 
drænforløb mindskes. 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 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.

Projektets placering
Natur
Der er flere små søer i området, der er beskyttet efter § 3 i 
naturbeskyttelsesloven2. Ca. 500 meter sydvest for projektstrækningen ligger et 
moseområde beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Projektstrækningen 
har ikke forbindelse til hverken søerne eller mosen, og vil derfor ikke påvirke 
disse områder.

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.

Der er fra kommunes side ikke kendskab til fund af arter på habitatdirektivets 
bilag IV i projektområdet. 

Fredninger
Projektstrækningen ligger ikke i nærheden af et fredet område – den nærmeste 
fredning er en Rundhøj, der ligger ca. 530 meter fra projektstrækningen i 
sydøstlig retning. Rundhøjen har fredningsnr. 38282. Det vurderes, at 
projektet ikke vil have indflydelse på det fredede fortidsminde.

2 LBK nr. 240 af 13. marts 2019
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Landskab
I Faxe Kommunes landskabskarakteranalyse ligger ejendommen i 
karakterområde 9: Faxe kyst- og morænelandskab, hvis nøglekarakterer er et 
gennemgående bølgende terræn med spredte vandhuller, skove og lunde og 
små krogede veje. Området består af landbrugsflader, skov, forskellige typer af 
kyststrækninger, vandløb med enge og mølledrift, industri og råstofindvinding, 
herregårdslandskab og rummer derudover også fritidslandskab med 
sommerhusområder. 
Projektområdet er beliggende i delområde M1. Delområdet er især præget af 
enkeltliggende gårde, læhegn, diger og udviklingsområder omkring Faxe og 
Faxe Ladeplads.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at genåbning af drænet ikke vil tilsidesætte 
karakterområdets bærende landskabselementer. 

Oversvømmelsesrisiko
Ifølge Blue spot-kortlægning er området opstrøms projektområdet angivet 
som et område med oversvømmelsesrisiko (se kort 2). Det er kommunens 
vurdering, at genåbning af dræn vil føre til, at drænet kan indeholde mere vand 
end tidligere, og det dermed kan afhjælpe risikoen for oversvømmelse i det 
opstrømsliggende område omkring matr. nr. 4x, Rejnstrup By, Faxe. 

Kort 2. Projektstrækningen er angivet med pink. Det blå områder angiver 
områder, der er i risiko for oversvømmelse ved store regnhændelser.
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Den potentielle indvirkning på miljøet
Projektet vurderes hverken selvstændigt eller set i sammenhæng med 
omkringliggende projekter og anlæg at kunne påvirke miljøet negativt. Det er 
derfor Faxe Kommunes samlede vurdering, at projektet ikke vil have væsentlig 
indvirkning på miljøet.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. 
Miljøvurderingslovens § 49. 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 vandløbsloven er 
1) Miljø- og Fødevareministeren
2) Enhver med retlig interesse i sagens udfald og
3) Lokale foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af 

natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres 
formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Advisering om klager
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.

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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Bilagsliste
- VVM-screeningsskema

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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