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Udkast til høringsvar 
 
Forslag til Høringsvar til miljøstyrelsens screeningsafgørelse om, 
at sporrenovering af Østbanen mm., ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering 
 
Miljøstyrelsen har den 4. januar 2022 sendt udkast til screeningsafgørelse om, at sporrenovering af 
Østbanen mm., ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, i partshøring hos Faxe Kommune. 
 
Faxe Kommune mener at sporrenovering af Østbanen har højeste prioritet og står naturligvis til 
rådighed for opfølgende spørgsmål. 
 
Faxe kommune er enig i Miljøstyrelsens udkast til screeningsafgørelse og har følgende 
bemærkninger. 
 
 
Midlertidige arbejdspladser 
Af udkast til afgørelse fremgår det, at der i forbindelse med sporrenoveringen etableres 47 
midlertidige arbejdspladser, og der henvises til bilag om midlertidige arbejdspladser. Bilaget ser 
dog ikke ud til at stemme overens med beskrivelsen i udkastet til afgørelsen og det materiale 
vedrørende projektudformningen, som Faxe Kommune har modtaget fra Atkins i forbindelse med 
vores behandling af tilladelser til projektet. Faxe Kommune anbefaler derfor, at MST ajourfører 
oversigts-tegninger (Bilag – afvandingsprojekt.pdf”) med lokaltog/Atkins’ materiale.  
 

Afvanding og overfladevand 
 
Karisebæk, Faxe Å og Stevns Å er § 3-beskyttede vandløb. Karisebæk og Faxe Å er desuden målsatte 
og lever pt. ikke lever op til deres målsætning. Østbanen afleder/vil aflede overfladevand til disse 
vandløb. Faxe Kommune savner en beskrivelse af, hvilke konsekvenser udledningerne har for de 
beskyttede vandløb og for at de kan opnå målopfyldelse, især der hvor der sker nye udledninger. 
Karisebæk er desuden hydraulisk belastet og vi savner en konsekvensvurdering i forhold til 
udledningen ved Karisestationen.  
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Der står beskrevet i høringsmaterialet, at udledningsmængden bl.a. pga. grøftebassiner samt 
sammensætningen af stoffer ikke ændres, og at udledningerne derfor ikke har en miljøkonsekvens. 
MST har tidligere oplyst, at når et udledningspunkt eller en mængde ændres, så skal betydningen 
for vandkvaliteten og målopfyldelsen i recipienten vurderes, som var der tale om en ny udledning 
og der skal stilles krav i forhold til gældende (nye) regler. Det er Faxe Kommunes vurdering, at 
udledningerne ikke vil hindre vandløbene i at opfylde deres målsætning, men der bør indgå en 
beskrivelse af konsekvenser og betydning for recipienternes tilstand og målopfyldelse i VVM-
screeningen. Dette især for de udledningspunkter, hvor der sker en ændring fordi de tidligere 
forhold ikke kan genskabes. 

 
Mht. til Natura2000 område nr. 149 Tryggevælde Ådal tager screeningsafgørelsen ikke stilling til, 
hvorvidt udledning af overfladevand til hhv. Stevns Å og Tryggevælde Å uden for Natura 2000 
området (opstrøms området) vil påvirke området. I dette tilfælde er der også udledningspunkter, 
der ikke har været der før. Samlet set vil der nok ikke komme meget mere vand til, men det bør 
beskrives om den øgede udledning, om end lille, har en påvirkning. 

 
 
Natur og arter 

På baggrund af jeres forespørgsel om kommunens viden om arter, fremsender vi hermed følgende: 

Natura 2000 og bilag IV-arter 

Faxe Kommune har gennemgået det fremsendte materiale, hvoraf der fremgår en 
væsentlighedsvurdering af projektets eventuelle påvirkning af Natura 2000-områder samt en 
vurdering af påvirkningen på bilag IV-arter.  
 
Vi har ikke yderligere kendskab til andre Natura 2000-områder eller registreringer af bilag IV-
arter, end dem som er opgivet i det fremsendte materiale. Vi har derfor ikke supplerende materiale 
at bidrage med til vurderingerne.  
 
Rødlistede arter 

Med henblik på kendskabet til røde eller gullistede arter, så har vi kendskab til 5 arealer, som ligger 
i umiddelbar nærhed af Østbanen, hvor der er registreret rødlistede arter.  
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1. Skovområde syd for Faxe Kalkbrud 

 
I ansøgningsmaterialet er det angivet, at der skal ske en permanent dæmningsudvidelse på dele af 
banestrækningen, som forløber langs den østligste kant af det markerede område. I det røde 
område er der registreret hvidgul skovlilje (rødlistekategori VU), skovfirben (rødlistekategori LC), 
skrubtudse (rødlistekategori LC) og snog (rødlistekategori LC). 
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2. Areal ved Tokkerupvej 15 

 
I det markerede område, hvoraf en andel strækker langs banelegemenet, er der registreret skov-
hullæbe (rødlistekategori LC). 
 

3. Areal ved Karise St.  

 
I det markerede område ved Karise St. er der registreret skovfirben (rødlistekategori LC).  
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4. Areal ved lang Tryggevælde Å 

 
I ansøgningsmaterialet er det angivet, at der inden for det gule område skal laves et midlertidigt 
arbejdsareal samt en permanent dæmningsudvidelse. I det røde område umiddelbart øst for 
banelegemet, som delvist består af Tryggevælde Å, er der registreret butsnudet frø (rødlistekategori 
NT). Da Tryggevælde Å føres under banelegemenet, vurderer kommunen at butsnudet frø også vil 
kunne findes i området mod vest.  
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5. Ganneskov 
 

 
Af ansøgningsmaterialet fremgår, at der på dele af banestrækningen igennem Ganneskov, skal 
foretages en permanent dæmningsudvidelse. I skovområderne nærmest banestrækningen er der 
registreret purpurbrun fladhat (rødlistekategori DD), cinnober-slørhat (rødlistekategori NT), 
tofarvet foldporesvamp (rødlistekategori DD), kongeørn (rødlistekategori CR), Duehøg 
(rødlistekategori VU), rød glente (rødlistekategori VU), spurvehøg (rødlistekategori VU), nattergal 
(rødlistekategori VU), hvepsevåge (rødlistekategori NT), rød glente (rødlistekategori VU), løvsanger 
(rødlistekategori VU) og grønirsk (rødlistekategori NT).  
 
 


