
Byrådet i Guldborgsund kommune har den 12. november 2020 vedtaget forslag til Spildevandsplan 
(2020 - 2024).  
 
Forslag til Spildevandsplan (2020 - 2024) er hovedsagelig en videreførelse og afslutning af de 
kloakerings- og separeringsprojekter, som Byrådet har fastlagt i spildevandsplan (2014 - 2020). 
Kommunens forpligtigelser fremgår af statens vandområdeplaner.  

Den omfatter kloakering af ca. 300 ejendomme. Disse ejendomme ligger langs eksisterende 
spildevandsledninger og eller i landsbyer, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt med en 
kloakeringsløsning. Ca. 320 ejendomme får krav om adskillelse af regn- og spildevand.  

Hovedparten af ejendommene er allerede omfattet af gældende spildevandsplan i den såkaldte 
perspektivperiode. 

Forslag til Spildevandsplan (2020 – 2024) udgives digitalt og kan ses her. Hvis du ikke har 
mulighed for at se planen digitalt, er du velkommen til at kontakte kommunen. 

Spildevandsplanen sendes hermed i offentlig høring frem til den 17. februar 2021. Eventuelle 
bemærkninger skal sendes til spildevand@guldborgsund.dk 
 
Spildevandsplan (2020 - 2024) er omfattet af ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 
og programmer” nr. 973 af 25. juni 2020. 
Guldborgsund Kommune har screenet planen i henhold til lovbekendtgørelsen og har ud fra 
screeningen truffet afgørelse om, at spildevandsplanen ikke skal miljøvurderes. 
 
Der kan klages over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål, til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 
 
Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen, og senest den 11. januar 
2021 
Der kan klages via Klageportalen, som findes via et link på forsiden af www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, typisk med 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. 
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for almindelige borgere og 1.800,- kr. for 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
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. 
 
Sagen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort. 
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