
 
 

 

Guldborgsund Kommune 

Parkvej 37 

4800 Nykøbing F. 

   

TILLADELSE TIL ÅBNING AF KOMMUNEVANDLØB 92I, ST. 770 
– 904 

Guldborgsund Kommune har ansøgt om reguleringsprojektet vedrørende åbningen 

af rørlægningen af KVL 92i mellem st. 770 -904.  

 

Reguleringsprojektet har til formål at erstatte den eksisterende rørlagte vandløbs-

strækning med et åbent vandløb. Det rørlagte vandløb er i ringe stand, og der er flere 

steder hvor rødder er vokset igennem rørene. Åbningen af vandløbet skal medvirke 

til at skabe en naturlig afstrømning, til gavn for flora og fauna.  

 

 

 
Figur 1: Oversigtskort over området. Projektområdet er vist med rød signatur. Natura 2000-område er vist 
med gul signatur 

Afgørelse  

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til at kom-

munevandløb 92i må omlægges til et åbent vandløb fra vandløbsstation 770 til st. 
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SIDE 2/6 904. Tilladelsen gives efter Vandløbslovens1 § 17 og Bekendtgørelsen om vandløbs-

regulering og vandløbsrestaurering m.v.2, samt på følgende vilkår:  

 

1. Vandløbet må åbnes fra vandløbsstation 770 til station 904 (se kort i bilag)  

2. Vandløbet skal åbnes nord for jorddiget som ligger langs med den rørlagte 

strækning 

3. I vandløbsstation 770 skal bundkoten være 7,1 (DVR90) 

4. I vandløbsstation 904 skal bundkoten være 5,9 (DVR90) 

5. Strækningen skal have et jævnt fald fra station 770 til station 904, svarende 

til et fald på 8 ‰  

6. Strækningen skal have en bundbredde på 0,3 meter  

7. Strækningen skal have et anlæg på 1,0  

8. Den eksisterende vegetation langs med vandløbet skal så vidt muligt behol-

des, da det stabiliserer brinken og yder skyggegivende beplantning 

9. Bestemmelserne omkring vedligeholdelsen af de åbne vandløbstrækninger, 

som er beskrevet i det gældende regulativ for kommunevandløb 92i, er også 

gældende for denne strækning  

10. Økonomiske udgifter i forbindelse med reguleringen afholdes af Guldborg-

sund Kommune, Center for Teknik og Miljø 

11. 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 

 

 

Tilladelsen skal være benyttet inden for 3 år, fra den udstedte dato, ellers frafalder 

godkendelsen.  

 

Denne godkendelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes 

hjemmeside den 31. januar 2023 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 hjælpe vandføringen, da ødelagte rør vil blive fjernet, samt at åbningen vil være til 

gavn for både flora og fauna.  

 

Projektbeskrivelse 

Det offentlige vandløb 92i er rørlagt fra st. 0 til st. 904, hvorefter det løber åbent hen 

til sit udløb i KVL 92 - Sørup Å. Den rørlagte strækning fra brønden i st. 770 til st. 904 

bliver åbnet op, og vil fremadrettet være en del af det åbne vandløb. Vandløbet vil 

følge samme trace som i dag og etableres i overensstemmelse med regulativet.  

 

Den nyåbnede strækning vil have en bundbredde på 30 cm og have et gennemsnitlig 

fald på omkring 8 ‰, jævnfør regulativet. Vandløbsbundkoten vil efter brønden i st. 

770 være 7,1 (DVR90) og i st. 904 være 5,9 (DVR90). Anlægget bliver 1,0 og vil 

 
1 LBK nr.1217 af 25/11/2019: Bekendtgørelse af lov om vandløb 
2 BEK nr. 834 af 27/06/2016: Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 

mailto:vandlob@guldborgsund.dk


 
 

 
 

SIDE 3/6 ligne det eksisterende og der tilstræbes på at beholde den eksisterende vegetation 

på sydsiden af vandløbet. Dette er for at stabilisere brinken og for at have skyggegi-

vende beplantning. 

 

 
Billede 1:Kortudsnit af projektområdet, som er markeret med rød cirkel 

Sagens indhold 

 

Vandløb 

Kommunevandløb 92i er et tilløb til Sørup Å (kommunevandløb 92) på det vestlige 

Falster. KVL 92i har en samlet længde på ca. 1762 meter og er fritlagt fra st. 904 og 

ned til sit udløb i Sørup Å. Fra st. 904 og ned til sit udløb ved st. 1762, er 92i et be-

skyttet vandløb, og er målt som værende af god økologisk tilstand. 

 

Udgifter til projektet 

Udgifterne til åbningen af det rørlagte vandløbsstræk afholdes af Guldborgsund 

Kommune og anslås til et beløb på cirka 20.028 kr.  

 

Høring 

Projektet har været sendt i 4 ugers offentlig høring i perioden den 8. december 2022 

til den 5. januar 2023. Vandløbsmyndigheden har ikke modtaget høringssvar til pro-

jektet. 

 

Anden relevant lovgivning 

VVM-screening 

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens3 bilag 2, nr. 10f: Anlæg af vandveje, 

som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. 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 gennem-

føre projektet, da vandløbsprojektet ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning 

 
3 Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og program-

mer og af konkrete projekter (VVM) 



 
 

 
 

SIDE 4/6 på miljøet. Afgørelsen blev annonceret den 8. december 2022 med efterfølgende 4 

ugers klageperiode. Der er ikke klaget over afgørelsen. 

 

Naturbeskyttelsesloven  

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

der skal således ikke gives dispensation. KVL 92i er §3-beskyttet fra st. 904 og ned-

strøms.  

 

Kystnærhedszone og landskaber 

Projektet ligger inden for kystnærhedszone. Projektet er i overensstemmelse med 

retningslinjerne i Kommuneplan 2019-2031 for kystnærhedszone, da der ikke er tale 

om et nyt anlæg, byggeri eller lignende. 

 

Bilag IV- og beskyttet arter 

Center for Teknik & Miljø foretog søgning i Danmarks Miljøportals Naturdatabase 

den 30. november 2022 i projektområdet. Der er ikke registreret nogle bilag IV arter i 

projektområdet. Projektet vurderes således ikke at beskadige yngle- og rasteområde 

for bilag IV-padderne. 

 

Natura 2000-områder 

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 2 km fra projektet. Det er N173 

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-

Rødsand, som på dette sted består af habitatområde 152 og fuglebeskyttelsesom-

råde 86. Projektet påvirker ikke områder ud over selve projektområdet. Projektet vur-

deres således ikke at påvirke arter og naturtyper på Natura 2000-områdets udpeg-

ningsgrundlag væsentligt. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området kan ses i 

bilag nedenfor. 

 

Samlet konklusion 

Center for Teknik & Miljø vurderer, at åbningen af det rørlagte vandløb ikke vil på-

virke miljøet væsentligt. Samlet set vurderes åbningen at være positivt for naturen og 

miljøet.  

 

En afgørelse efter § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter at 

den er meddelt. 

 

Klagemulighed 

 

Klageberettigede vedrørende afgørelser efter loven er:  

• miljøministeren,  

• enhver med retlig interesse i sagens udfald,  

• landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 

beskyttelsen af natur og miljø,  

• landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål vare-

tager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har 

vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræ-

senterer mindst 100 medlemmer.  

 

VVM-screeningens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kla-

gefristen er 4 uger fra den dag VVM-screeningen er offentliggjort på Kommunens 



 
 

 
 

SIDE 5/6 hjemmeside. Klagen sendes gennem Klageportalen, som findes på forsiden af 

www.naevneneshus.dk.  

 

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 geby-

ret med betalingskort i Klageportalen.  

 

Klagen sendes herefter til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er ind-

givet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde yderli-

gere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. 

 

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.  

 

Der gives besked, hvis andre klager. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte god-

kendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet 

bestemmer andet.  

 

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til Lyndsey Craft på tlf. 25182661 eller e-mail 

lysc@guldborgsund.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

  

Lyndsey Samantha Craft 

Biolog/Vandløbsmedarbejder  
 

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

lysninger 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:lysc@guldborgsund.dk
https://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten


 
 

 
 

SIDE 6/6 Dette høringsbrev er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside den 31. 

januar 2023, samt sendt til følgende høringsberettigede organisationer: 

 

• Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)  

• Danmarks Sportsfiskerforening 

o Hovedpostkasse 

o Regionalt team 

• Naturstyrelsen Storstrøm  

• VKST a/s 

• Museum Lolland-Falster 

• Kystdirektoratet 

 


