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GODKENDELSE EFTER VANDLØBSLOVEN § 17 – ÅBNING AF 
RØRLAGT STRÆKNING I SKARREBÆK, KOMMUNEVANDLØB 
24C. 

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune har d. 29. september 2020 mod-

taget din ansøgning om at åbne en rørlagt strækning af Skarrebæk, kommunevand-

løb 24C. Strækningen går fra vandløbsstation (st.) 391 – st. 556 og løber over matri-

kel 6g, Frejlev By, Kettinge (se kort i bilag)  

 

Baggrund for projektet er at forbedre afvandingen af oplandet, hvor ændringen af rør 

til et åbent vandløb forventes at fjerne en ”flaskehals” i den nuværende rørlægnin-

gen. Yderlig vil vandløbsstrækningen agere som skelgrænse efter en skelforretning.   

 

Afgørelse 

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til at kom-

munevandløb 24C, Skarrebæk, må omlægges til et åbent vandløb fra vandløbsstati-

on 391 til st. 556. Tilladelsen gives efter Vandløbslovens1 § 17 og Bekendtgørelsen 

om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering m.v.2 samt på følgende vilkår:  

1. Vandløbet må åbnes fra vandløbsstation 391 til station 556 (se kort i bilag)  

2. I vandløbsstation 391 skal bundkoten være 7,14 DVR90 

3. I vandløbsstation 556 skal bundkoten være 7,02 DVR90   

4. Strækningen skal have et jævnt fald fra station 391 til station 556, svarende 
til et fald på 0,8 ‰  

5. Strækningen skal have en bundbredde på 0,6 meter 

6. Strækningen skal have et anlæg på 1:1  

7. Bestemmelserne omkring vedligeholdelsen af de åbne vandløbstrækninger, 
som er beskrevet i det gældende regulativ for Skarrebæk, er også gældende 
for denne strækning 

8. Økonomiske udgifter i forbindelse med reguleringen afholdes af de kom-
mende bredejere. Michael Hansen (ansøger) og Rasmus Dresen, Sløsse-
rupvej 14, 4892 Kettinge  

9. Vandløbsmyndigheden skal skriftlig orienteres om, at projektet er udført se-

nest én måned efter færdiggørelsen af projektet. Orienteringen sendes til e-

mail vandlob@guldborgsund.dk 

 

 

                                                   
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 
 
2 Bekendtgørelse nr. 843 af 27. juni 2016  

mailto:vandlob@guldborgsund.dk


 
 

 
 

SIDE 2/5 Træer og buske som allerede gror langs vandløbet og som yder en skyggevirkende 

effekt nede i vandløbet, kan med fordel bevares således at grøden udskygges og 

begrænses. Samtidig vil træer og buske langs vandløbet give mulighed for at dyr og 

insekter kan migrere og søge føde her.  

 

Tilladelsen skal være benyttet inden for 2 år, fra den udstedte dato, ellers frafalder 

godkendelsen.  

 

Denne godkendelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes 

hjemmeside d. 12. januar 2021 med 4 ugers klagefrist.  

 

Godkendelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når kla-

gefristen er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og Fødevareklage-

nævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8. 
 

Begrundelse for afgørelse  

Vandløbsmyndigheden har i sin begrundelse lagt vægt på at åbningen har til hensyn 
at fjerne en ”flaksehals” i det rørlagte system, og derved sikre afvandingen af oplan-
det.  

Yderlig er der lagt vægt på at åbningen af den rørlagte strækning forlænger den 
samlede, åbne strækning af Skarrebæk, hvilket giver mulighed for mere vandløbs-
nært natur og diversitet.  

 

Sagens indhold 

Beskrivelse af sagen 

I forbindelse med en skelforretning af matrikel 6g, Frejlev By, Kettinge, ønsker de 

kommende lodsejere at åbne det rørlagte vandløb som løber over matrikellen. Ud-

over at markere skelgrænsen, så ønskes vandløbet også at blive åbnet for at øge 

kapaciteten i vandløbet og fjerne en flaskehals i rørene som opstår ved perioder med 

høj afstrømning. Det åbne forløb vil følge den regulativmæssige bundkote og have 

en bundbredde på 60 cm, svarende til dimensionerne nedstrøm station 556. Det 

åbne forløb graves med et anlæg 1:1.  

 

Vandløb 

Skarrebæk er et tilløb til Frejlev Å (kommunevandløb 24) på sydøst Lolland.  

Skarrebæk har en samlet længde på ca. 2465 meter og er fritlagt fra st. 556 og ned 

til sit udløb i Frejlev Å. Der er knyttet et stort landrugsopland til vandløbet og vand-

standen i vandløbet varierer meget over året.    

 

Målsætning jf. vandområdeplanerne 

Projektstrækningen er ikke målsat til at skulle opnå en god økologisk tilstand jævnfør 

Vandområdeplanerne 2015-2021. Skarrebæk er målsat fra st. 556 og nedstrøms.   

 

Udgifter 

Udgifter til projektet afholdes af de kommende bredejere, Michael Hansen og Ras-

mus Dresen.   

 

Høring  

Projektet har været sendt i 4 ugers offentlig høring i perioden den 22. oktober 2020 til 

den 19. november 2020. Vandløbsmyndigheden har modtaget nogen høringssvar til 

projektet.  



 
 

 
 

SIDE 3/5 Anden relevant lovgivning  

VVM-screening  

Projektet er omfattet af bilag 2, nr. 10f ”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af 

bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb” i Miljøvurderingsloven3. Kommunen 

har screenet projektet i henhold til lovens § 21. På baggrund heraf er det konklude-

ret, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at gennemfø-

re projekt, da vandløbsprojektet ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på 

miljøet. Afgørelsen blev annonceret 22. oktober 2020 med efterfølgende 4 ugers 

klageperiode. Der er ikke klaget over afgørelsen.  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Strækningen som ønskes åbnet er ikke beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens4 §3 og 

der skal således ikke gives dispensation. Skarrebæk er §3-beskyttet fra st. 556 og 

nedstrøms.  

 

Klagevejledning  

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klage-

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gen-

nem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, 

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.naevneneshus.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. 

 

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 beskyt-

te natur og miljø 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål vare-

tager 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 godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Føde-

vareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. 

                                                   
3 Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 
4 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 

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


 
 

 
 

SIDE 4/5 Yderlige spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder Magnus Engkær 

på enten mail - maen@guldborgsund.dk eller via telefon nr. 54 73 21 47.  

 

 

Med venlig hilsen 

  

Magnus Engkær 

Biolog/Vandløbsmedarbejder  
 

 

 

En kopi af denne afgørelse er sendt til følgende klageberettigede organisationer  

 Lodsejer Rasmus Dresen 

 Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling) 

 Danmarks Sportsfiskerforening 

o Hovedpostkasse 

o Lokalt vanddistrikt 

o Regionalt team  

 Naturstyrelsen Storstrøm  

 VKST a/s  

 Museum Lolland-Falster  

 Kystdirektoratet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række 

oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan 

læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt. 

 

mailto:maen@guldborgsund.dk
https://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten


 
 

 
 

SIDE 5/5 Bilag 1 – Kort over projektstrækningen i Skarrebæk.   

 


