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Vandrådsudveksling vedr. vandområde i beliggende i Greve Kommune: 

 
 

 
 
 
MST vurdering: 

  



 
 

Greve Kommunes bemærkninger: 

Greve Kommune har noteret sig, at vandområdet benævnt ’ros_2.4_00940’ opfylder de vedtagne 

afgrænsningskriterier for at være omfattet af vandområdeplanen (2015-2021) for Vandområdedistrikt II – 

Sjælland. Greve Kommune kan i den forbindelse bemærke, at der ikke er fundet fejl i Miljøstyrelsens 

udpegningsgrundlag. Endvidere er Greve Kommune ikke i besiddelse af data eller undersøgelser 

vedrørende de enkelte kriterier, som giver anledning til en anderledes afgrænsning af vandområdet. 

Endelig kan Greve Kommune bemærke, at vandrådsudvekslingen ikke indeholder konkrete oplysninger eller 

henviser til data, som medfører anderledes afgrænsning af vandområdet. Det forhold at slyngningsgraden 

kun lige akkurat opfylder afskæringsværdien for slyngningsgrad er uden betydning, eftersom 

slyngningsgraden ikke alene er afgørende for om vandområdet skal medtages eller udgå af 

vandområdeplanen. Greve Kommune kan, som det fremgår af vandrådsudvekslingen, bemærke, at 

vandløbet (Olsbækken, Nedre del) ikke er rørlagt det sidste stykke mod Køge Bugt, men at der 397 meter 

fra udløbet findes en rørlagt strækning på 90 meter. Denne rørlægning fremgår af gældende 

vandløbsregulativ. 

 

  

 



Faxe Kommunes bemærkninger til Køge Bugt Vandråds kommentarer til 

vandområder samt Miljøstyrelsens udpegning af vandområder, der skal tages ud 

af vandområdeplanerne.

Der er kommet kommentarer til 2 vandområder i for Køge Bugt oplandet i Faxe Kommune. Dele af 

begge vandområder danner grænse til Køge Kommune. 

Miljøstyrelsen har udpeget et enkelt vandområde til udtagelse af vandområdeplanerne.

o4381 – Vedskølle Å (delvist grænsevandløb til Køge Kommune)

Kommentar:



Faxe Kommunes bemærkninger:

Vedskølle Å opfylder kriterier for både fald, slyngningsgrad og Dansk Fysisk Indeks. For at 

vandområdet tages ud af vandplanen skal det påvises at alle tre kriterier ikke er opfyldte. 

Kommentaren indeholder ikke data eller informationer, som kan påvise dette og dermed 

tilsidesætte ovenstående kriterier. 

o4341_y – Kanderød Bæk (grænsevandløb til Køge Kommune)

Kommentarer:

Faxe Kommunes bemærkninger:

Kanderød Bæk opfylder kriteriet for slyngningsgrad. For at vandområdet tages ud af vandplanen 

skal det påvises at kriteriet ikke er opfyldt, hvilket kommentarerne ikke gør. 

Ros_2.4_10480 – Tilløb til Egedebækken

Vandområdet er udpeget som stærkt modificeret og opfylder derfor ikke kriteriet for et naturligt 

vandløb. Miljøstyrelsen har derfor lagt op til at vandområdet tages ud af planerne. 

Vandløbet er rørlagt og 288 meter langt. Der ligger ikke vandområder opstrøms strækningen.

Faxe Kommune har ingen kommentarer til Miljøstyrelsens vurdering. 
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Der er indkommet kommentarer til ovenstående 5 strækninger I-V beliggende i Køge Kommune fra 

organisationerne.

Køge Kommune har følgende kommentarer:

Vandområdenr: ros_2.4_05200 (III på kortet ovenfor) Ellebæk Syd, Marksvinget

Vandområdenr: o4745 (I på kortet ovenfor) Skensved Å ovenfor Åbakkevej

Vandområdenr: o4636 (II på kortet ovenfor) Ejby Møllebæk nedenfor Valore Mose til Ejby Skov

Vandområdenr: o4381 (IV på kortet ovenfor) Vedskølle Å v Ulstrup ned til tilløb af Holmebæk

Vandområdenr: o4341 (V på kortet ovenfor) Kanderød Bæk v Ulstrup til Sonnerup og til Vallø Storskov

Udenfor vandområderne (VI på kortet ovenfor) Vindegårdsvandløbet ml Bjæverskov og Vemmedrup



Om Vandområdenr: ros_2.4_05200 (III på kortet ovenfor) Ellebæk Syd, Marksvinget.

Denne strækning var i første udsending i GiSmaterialet, af Miljøstyrelsen, pillet ud af Vandområdplanen på 

baggrund af de fastsatte kriterier. Strækningen er pt. udpeget af Miljøstyrelsen som værende med i 

Vandområdeplanen og ingen har ønsket den udtaget. Kommunen er enig med DN i, at det ikke giver 

mening at pille korte åbne vandløbsstrækninger ud af vandområdeplanen, da vi arbejder med 

målopfyldelse af længere samlede vandløbsstrækninger netop for også kortere stykker har betydning som 

buffer og passage strækning mellem strækningerne opstrøms og nedstrøms, der er miljømålsatte. Derfor 

giver det ikke mening at fjerne miljømålet på kortere stræk og den mulighed for beskyttelse, det giver for 

det samlede vandløbssystem.

Vandområdenr: o4745 (I på kortet ovenfor) Skensved Å ovenfor Åbakkevej

Strækningen opfylder mindst 1 afgrænsningskriterie og kommentaren indeholder ikke data som viser andet

I øvrigt er der en fejl i oplandet til spidsen af Skensved Å - der er forskel på hovedvandopland og 

kystvandopland - styrelsen har sandsynligvis regnet på kystvandoplandet og derved fået et opland mindre 

end 10. I virkeligheden er vandoplandet til spidsen af Skensved Å over 10 km2 og behøver derfor ikke 

opfylde afgrænsningskriterier for at have en miljømålsætning i vandområdeplanen.

Vandområdenr: o4636 (II på kortet ovenfor) Ejby Møllebæk nedenfor Valore Mose til Ejby Skov

Strækningen opfylder mindst 1 afgrænsningskriterie og kommentaren indeholder ikke data som viser andet

Vandområdenr: o4381 (IV på kortet ovenfor) Vedskølle Å v Ulstrup ned til tilløb af Holmebæk

Strækningen opfylder mindst 1 afgrænsningskriterie og kommentaren indeholder ikke data som viser andet

Vandområdenr: o4341 (V på kortet ovenfor) Kanderød Bæk v Ulstrup til Sonnerup og til Vallø Storskov

Strækningen opfylder mindst 1 afgrænsningskriterie og kommentaren indeholder ikke data som viser andet

Udenfor vandområderne (VI på kortet ovenfor) Vindegårdsvandløbet ml Bjæverskov og Vemmedrup

Strækningen er ikke med i Vandområdeplanen. Vandoplandet er 2,7 km2 og altså under de 10 km2, som 

automatisk gør at vandløbet er med i Vandområdeplanen. Vandløbet har et gennemsnitligt fald på 3,0 

promille. Vejledningens side 11 siger om spørgsmålet om muligheden for optagelse af vandløb: 

” Vandrådene har som supplement til faktatjek af de opdaterede kriterier mulighed for at indsende yderligere oplysninger om 

konkrete vandløb, hvor der er begrundelse for, at de enten skal medtages eller udgå af den tekniske afgrænsning, eller hvor de 

vurderer, at der er behov for at afgive supplerende oplysninger omkring baggrunden for, at et vandområde ønskes analyseret med 

henblik på udpegning som kunstigt eller stærkt modificeret. En sådan begrundet vurdering bør som udgangspunkt have et enigt 

vandråd bag sig.”





SOLRØD KOMMUNE | TEKNIK OG MILJØ

\\allkfs01\data\sag\228\462\MINUTES\2 møde i Vandråd - Opgave 1\Kommentarer til Køge Bugt Vandråds bemærkninger i Web-
GIS\NOTAT gennemgang af bemærkninger fra vandrådet, opgave 1 Solrød.docx

NOTAT
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Indkomne kommentarer
Der er indkommet 5 kommentarer vedr. vandløbene i Solrød Kommune. De
vedrører alle Ejrebækken og kan ses nedenfor:

Vandområdenr.: ros_2.4_03420
”Bør udtages idet at hele strækningen er rørlagt.”

Vandområdenr.: ros_2.4_03400
”Skal ses i forlængelse af bemærkning til ros_2.4_02740 Vandløbet bør ses i en større sammenhæng 
trods det store lokale promille fald og bør udtages grundet det ren opdyrkede opland samt at den sidste 
del af strækningen er rørlagt fra før motorvejen.”

Vandområdenr.: ros_2.4_03360
”Bør udtages idet at strækningen er rørlagt i et tæt bebygget område.”

Vandområdenr.: ros_2.4_02760
”Skal ses i forlængelse af udtalelse vedr. ros_2.4_02740 og ros_2.4_03400. Bækken er i et ren opdyr-
ket opland, og den ender i en rørlagt strækning fra før motorvejen og videre ud”

Vandområdenr.: ros_2.4_02740
”Jeg mener vi bør overveje om dette vandløb bør tages ud. Det ligger med et ren opdyrket opland og 
det meget lille promillefald gør det i forvejen problematisk at aflede vand. Ydermere ender vandløbet 
som en rørlagt strækning fra før krydsningen med køgebugt motorvejen og resten af vejen ud til vandet”

2 Ejrebækken
Ejrebækken indgår ifølge Miljøgis for vandrådsarbejdet
(http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandraadsarbejdet2017-grunddata)
i vandområdeplanen, idet slyngningsgraden og faldforholdene opfylder de faglige kriterier for et vandløb 
med et opland under 10 km2, hvilket Ejrebækken har.

Ifølge MiljøGIS består vandløbet af 8 delstrækninger (se afsnit 5), hvoraf de 5 er rørlagte, mens de 3 er 
åbne. Data for strækningerne fremgår af skemaet nedenfor, hvor der både er noteret oplysninger hentet 
i MiljøGIS og nye beregnede data, baseret på regulativet for Ejrebækken, samt Solrød Kommunes op-
lysninger om vandløbets forløb (GIS-fil):

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandraadsarbejdet2017-grunddata
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Som det fremgår af tabellen er hovedparten (> 50 %) af vandløbet åbent, både i oplysningerne fra Mil-
jøGIS og i de nye beregnede data.

De beregnede slyngningsgrader er beregnet ud fra luftfotos, hvor den reelle vandløbslængde er målt op 
pr. strækning (åbne) og derefter divideret med længden af en fugleflugtslinje for samme strækning.

Faldet på strækningerne er beregnet ud fra koter angivet i det gældende vandløbsregulativ for Ejrebæk-
ken.

3 Svar på kommentarer
Da de tre åbne strækninger alle opfylder mindst ét af kriterierne for at indgå i vandområdeplanerne og 
da de samtidig udgør hovedparten af Ejrebækkens samlede vandløbslængde bør de fortsat indgå i 
vandområdeplanerne. Mellemliggende rørlagte strækninger tages ikke ud af vandområdeplanerne, da 
de forbinder de øvrige strækninger.

De indkomne kommentarer indeholder ikke nye data eller oplysninger, der ændrer på ovenstående vur-
dering.

4 Øvrige kommentarer
Der er ikke overensstemmelse mellem Ejrebækkens forløb i vandområdeplanerne og regulati-
vets/Solrød kommunes GIS-filer. Som det fremgår af kortet nedenfor gælder dette den nedre strækning 
inden udløb i Solrød Bæk (strækningerne 03420 og 03440). Regulativets forløb svarer til det der er an-
givet i kortmaterialet (stiplet linje på skærmkort vist nedenfor) på MiljøGIS’en og det må således anta-
ges at dette er det korrekte forløb. Dette har dog ingen betydning for hvorvidt strækningerne skal være 
omfattet af vandområdeplanerne.
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5 Kortbilag
Nedenfor ses kort med strækningsnr. for Ejrebækken.
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