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Kommentarer fra Stevns kommune ang. de 2 høringer, som MST udsendte til 

Stevns kommune den 04.01.2022 

 

Kommentar til høringslængden: 

 

Kommunen vil først kommentere på, at mindre end 14 fulde dages høringsfrist til så 

stort et materiale, er meget kort tid.  

 

Kommentarer til journalnummer 2020 – 61384: 
 
Kommentar i forhold til at forsinkelsesbassinerne også skal vurderes, og være 
indeholdt i VVM screeningen: 
 
I forbindelse med renoveringen af Østbanen i Stevns kommune, vurderer Steven 
kommune at nedenstående punkt er relevant i forhold til VVM-screeningen, og at 
punkt 10 g skal indskrives i screeningen.  
 
Da MST står for VVM-screeningen, er nedenstående formulering indskrevet i de tilla-
delser Stevns kommune afgiver, hvor der etableres forsinkelsesbassiner i forbindelse 
med renovering og omlægning af afvandingssystemet på Østbanen: 

 
Miljøvurdering: VVM  

Stevns kommune vurderer, at anlæg af grøftebassiner er omfattet af Lovbekendtgø-

relse nr 1976 af 27/10/2021 bilag 2, punkt 10 g) Dæmninger og andre anlæg til op-

stuvning eller varig oplagring af vand. VVM Screeningen af dette projekt, foretages af 

Miljøstyrelsen, som en del af det samlede projekt med at få opdateret og renoveret 

Østbanen. 

 

Stevns Kommunes kommentarer til ”Bilag - Afvandingsrenoveringen overord-

net set.pdf” og ”Bilag - Afvandingsprojekt.pdf” samt generelle kommentarer til 

renoveringen af Østbanens afvandingssystem.   
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Stevns Kommune har gennemlæst ”Bilag - Afvandingsrenoveringen overordnet set”, 

og har generelt ikke kommentarer til de overordnede betragtninger. 

 

Ved projektets opstart, var der i forbindelse med gennemgangen af de forskellige 

løsningsmodeller for de enkelte strækningsinddelinger, forskellig opfattelse af vurde-

ringen af, hvorvidt der var tale om uforandrede forhold eller om der var krav om en ny 

udlednings- / tilslutningstilladelse. Efter løbende dialog, er der opnået enighed mel-

lem Lokal A/S og Stevns Kommune.  

 

Konklusionen blev, at forhold hvor oplandet ikke ændres (grønne), renoveres uden 

fornyet tilladelse. Ved udledninger hvor oplandene ændres, men hvor en eksiste-

rende udledning kunne genfindes, gives der nye tilladelser. Ved udledninger hvor af-

vandingen helt ændres (blå), gives også nye tilladelser.  

 

Stevns kommune anbefaler at MST ajourfører sig med lokaltog/Atkins, da oversigts-

tegninger (Bilag – afvandingsprojekt.pdf”) ikke ser ud til at stemmer overens med den 

seneste udformning af projektet og de bassiner vi har kendskab til, og som vi udar-

bejder tilladelser til. Dette gælder både bassintype og antal. 

 

Siden MST modtog materialer i 2020, har Lokaltog A/S-Atkins og kommunen lø-

bende været i en dialog, for at finde løsninger på afvandingen fra de enkelte stræk-

ningsindelinger.   

 

Kommentarer/præciseringer ang. afvandingssystemet og Ny Rødvig statoin. 

1: Nedenstående udsagn 1, er taget fra s. 19 omkring 2/3 dele nede på siden. Stevns 

kommune vil gerne korrigere, at det ikke er korrekt at alle Bassiner er dimensioneret 

til at kunne håndtere en 5 årshændelse. For at passe bedre på drænsystemer og de 

vandløb som modtager vandet, er der gået på kompromis med overløbshændelser, 

så nogle af bassinerne er udført med overløbshændelsen på fx T4 eller T3. Dette er 

gjort for at kunne presse udledningsmængden ned.  

Overordnet set, er der givet tilladelser til større udledninger fra Banen, end der nor-

malt ville gives tilladelse til. Dette skyldes at Banen gavner almenvellet i Stevns kom-

mune.  

1. ”alle bassiner er dimensioneret efter at kunne klare en 5 års hændelse.”  

2: Nedenstående udsagn, er taget øverst fra s. 20.  Kommentar fra Stevns kom-

mune: Rørlægningen endte så vidt huskes, på kun at blive 9 meter lang, og ikke 20 

meter.  
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Derudover, vil omlægningen og rørlægningen af Lejdebækken, kræve en VVM-

screening. Der kan læses yderligere om dette i lovens bilag 2, punkt 10f. Denne 

screening bør indarbejdet i den fulde screening.  

2. ”I forbindelse med etableringen af den nye station i Rødvig bliver et ca. 230 
meter langt stræk af Lejdebækken nord for Vemmetoftevej omlagt. Heraf bli-
ver ca. 20 m rørlagt”.  

3: Taget øverst fra s. 21. Kommentar fra Stevns kommune: Der åbnes omkring 110 

meter som erstatningsnatur for de 9 m der rørlægges i §3 vandløbet (myndighedsar-

bejdet er ikke lavet endnu). Flytningen af stationen åbner for muligheden, at den re-

sterende rørlægning af Lejdebækken kan åbnes. Det skal dog understreges, at dette 

ikke er endeligt planlagt. 

 Der er en meget fin og korrekt formulering lidt længere oppe i teksten. Punkt 3 virker 

som om, at der er en gammel gentagelse.  

3. ”I forhold til en fysisk påvirkning af vandløb, så sker der i forbindelse med 
projektet en regulering af Lejdebæk. En mindre del rørlægges, men ca. 330 
meter åbnes, hvorfor potentialet for opnåelse af god økologisk tilstand øges. 
Den store diameter på den rørlagte del (Ø1000 mm) gør at hydraulikken i 
vandløbet ikke forringes, og der kommer lys ind i røret”. 

 

Kommentarer ang. Støjgener: 

 

Støjgener hos naboer (driftsbelastning hos naboer Rødvig)  

 

Stevns Kommune har konstateret, at det af de gennemførte støjberegninger for Rød-

vig Station (”Bilag - Notat vedrørende Togstøj - Rødvig St. med Bilag 1-6.pdf”) frem-

går, at der stadig er 8 boliger i Rødvig der belastes af støjgener over grænseværdi-

erne fra togdriften efter renovationen, er gennemført.  

Det skal bemærkes at antallet af støjbelastede boligerne er reduceret i forhold til den 

eksisterende situation, og at det af oversigtskortene i bilagene umiddelbart ser ud til, 

at støjpåvirkningen generelt er lavere efter renovering end i den eksisterende situa-

tion.  

 

Stevns Kommune har også noteret sig at Miljøstyrelsen i afgørelsen har vurderet, at 

der ikke er tale om væsentlige gener i et omfang, der kræver en miljøvurdering af 

projektet. 

 

 

 

Kommentarer ang. journalnummer 2020 – 61384: 
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Stevns kommune har vedlagt flagermuserapport fra 2012-2014 i PDF form.  

 

Kommentar ang. vandløb.  

 

Det er kommunes vurdering at projektet ikke vil hindre vandløbene i Stevns kom-

mune i, at opfylde deres målsætning om god økologisk tilstand.  

Det skal dog i den forbindelse nævnes, at Tryggevælde Å i sidste ende, modtager 

vand fra alle de vandløb der udledes til fra Østbanen. Den eneste undtagelse er Lej-

debækken, som udleder direkte til i havet,  

 

Kommentarer ang. Natur 

 

Stevns kommune syntes at det er nogle fine naturnotater der er udarbejdet af Na-

tur360. Disse notater er ikke set før.    

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Casper Pedersen 

Natur og miljømedarbejder 

24 67 64 91 

CasperPe@stevns.dk 

  

 


