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Rørlægning af eksisterende åben grøft nord for Blæsebjerg og Grønsund . 
 
På vegne af Allan J. N. Hansen ansøges om til at rørlægge ca. 260 m eksisterende åben grøft mellem landevejen 
Stubbekøbingvej og Grønsund. På nedenstående kort er den viste strækning vist med rød linje ud for den eksisterende 
grøft. 
 

 
 
Strækningen påtænkes omlagt, hvor Guldborgsund Forsyning i dag har udløb fra regnvand i grøften. Guldborgsund 
Forsyning vil inden rørlægningen påbegyndes, renovere den rørstrækning der går fra landevejen Stubbekøbingvej til 
grøften (se kort nedenfor). Renoveringen omfatter blandt andet, at der sættes en sandfangsbrønd ved Stubbekøbingvej 
og at de bygværker og brønde der findes umiddelbart inden udløb i grøften fjernes og erstattes med en brønd. 
 
Grøften har i mange år henligget uden vedligehold og der er et stort antal vildgroende bjørneklo ved grøften. Ved at 
rørlægges grøften, vil problemet med bjørneklo blive løst. Endvidere vil arronderingen og  markdriften af matr.nr. 16k, 1d 
og den sydlige del af 7k blive væsentligt forbedret, da de indgår i samme markplan. 
 
Fra knækket i skel mellem matr.nr. 16k og 7k til udløb i Grønsund, oprenses grøften kun i beskedent omfang. Den 
nord/syd gående grøft har et jævnt fald og oprensningen vil kun være for at få diverse aflejringer fjernet. 
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Udgiften til rørlægning vil ene og alene blive afholdt at Allan Hansen. Da Guldborgsund Forsyning i princippet ikke har 
glæde af rørlægningen, forbliver ejerskabet til ledningen Allan Hansens. Guldborgsund Forsyning har medbenyttelse til 
udledning af regnvand fra området ved Stubbekøbingvej. 
Fremtidig drift og vedligehold af rørstrækningen inkl. brønde afholdes i forholdet 20/80, hvor Allan Hansen skal afholde 
20% af drift og vedligehold og Guldborgsund Forsyning 80%.  
 
Guldborgsund Forsyning har i forbindelse med ønske om rørlægning betinget sig, at vandgennemstrømningen i den nye 
ledning ikke må være mindre end vandgennemstrømningen fra Stubbekøbingvej til grøften. Guldborgsund Forsyning har i 
samarbejde med Sweco og Allan Hansen fundet en løsning på rørstørrelse, fald på ledningen m.m. 
 
Med hensyn til dimensionering og fald, henvises til vedlagte projekt. Koter og rørdimensioner fremgår af detailprojektet. 
 
Skulle der være spørgsmål til ovenstående, står jeg gerne til rådighed. 
 
Med venlig hilsen 
 
Carsten Kragh 
Landinspektør 
 
Bilag. 
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