
 

Better Energy Management Aps 

Gl. Kongevej 60, 14. etage 

1850 Frederiksberg C.  

Att. Ann-Marie Frydendal Sørensen   
 
 

 

DISPENSATION FOR BESTEMMELSERNE OM HEGNING 
LANGS MIDTERKANALEN, KOMMUNEVANDLØB 37E,   

Guldborgsund kommune meddeler hermed dispensation fra bestemmelserne om 

hegning ifølge vandløbsregulativet 1for Midterkanalen, kommunevandløb 37E, i for-

hold til at hegn ikke må placeres inden for det gældende 8 meter brede arbejdsbælte. 

 

Denne dispensationen giver mulighed for at sætte hegn i en afstand af 6,5 meter fra 

kronekanten på vandløbstrækningen st. 481 til 1223 af Midterkanalen (se billede).  

 

 
 

Vilkår til dispensationen:  

- Placeringen af hegnet skal på strækningen være minimum 6,5 meter fra 

kornekanten af vandløbet. Kronekanten defineres som det sted hvor det 

flade terræn møder vandløbets skråningsanlæg.  

- Lodsejeren skal stadig kunne tåle at der bliver udført vandløbsvedligehol-

delse langs vandløbet og tæt ved hegnet.   

 

                                                   
1 Regulativet er udarbejdet af den tidligere Sydfalster kommune i 2000 
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SIDE 2/3 I vandløbsloven2 er der ikke krav om hegning, men regulativet for Midterkanalen be-

skriver et areal der skal være til rådighed i forbindelsen med vandløbsvedligeholdel-

sen, i form af et 8 meter bredt arbejdsbælte (målt fra kronekant) inden for hvilket, der 

blandt andet ikke må anbringes permanente hegn uden vandløbsmyndighedens tilla-

delse.  

 

Guldborgsund kommune har forhørt sig hos Entreprenør Ole Petersen som vedlige-

holder Midterkanalen på vegne af Hesselø Pumpelag. Entreprenøren vurderer at den 

nuværende vedligeholdelsesopgave kan udføres med et arbejdsbælte på minimums-

afstand på 6,5 meter fra kronekant.  

 

På baggrund af dette meddeler Guldborgsund kommune dispensation fra vandløbs-

regulativet for Midterkanalen på strækningen st. 481 til 1223. Dispensationen om-

handler kun bestemmelserne i vandløbsregulativet og forholder sig ikke til anden lov-

givning.  

 

Baggrund    

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund kommune, har den 8. december 2020 modta-

get en ansøgning fra Solcellefirmaet Better Energy, om dispensation fra det gæl-

dende vandløbsregulativ for Midterkanalen, i forhold til hegning inden for det 8 meter 

brede arbejdsbælte, da lodsejer og Better Energy ønsker at etablere en solcellepark 

på arealerne langs vandløbet.  

 

Hegnet ønskes opsat for at begrænse adgangen til solcelleparken og den dertil hø-

rende transformator station, samtidig ønskes hegnet placeret så tæt på vandløbet 

som muligt for at opnå den bedste udnyttelse af arealerne.  

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne dispensation til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Kla-

geportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.  

Klagefristen er 4 uger fra den dag dispensationen er offentliggjort. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er ind-

givet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  

 

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som 

virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr.  

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejled-

ning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.na-

evneneshus.dk/vejledning 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer 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. 

 

 

 

                                                   
2 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af den 25. november 2019  

http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/


 
 

 
 

SIDE 3/3 Følgende personer og organisationer kan også klage: 

 Offentlige myndigheder 

 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at be-

skytte natur og miljø 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål vareta-

ger væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne inte-

resser. 

Vandløbsmyndigheden informerer hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der 

bliver klaget, må du ikke udnytte dispensation før sagen er afgjort i Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. 

 

 

For yderlige spørgsmål eller kommentar til denne dispensation, er du velkomende til 

at kontakte vandløbsmedarbejder Magnus Engkær via mailen maen@guldborg-

sund.dk eller via telefon 53 47 21 47   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Magnus Engkær 

Biolog/Vandløbsmedarbejder  
 

 

 

Denne dispensation er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 22. december 

2020 

 

Der er sendt en kopi af dispensation til følgende  

- Lodsejer Alex Christian T Castenschiold 

- Hesselø Pumpelag, formad  

- Entreprenør Ole Petersen  

- Bygesagsbehandler Søren Volmer Hvii 

 
 

 

 

 

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give 

dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine ret-

tigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplys-

ningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt. 
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