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GODKENDELSE EFTER VANDLØBSLOVENS § 10 OG § 17 – 
RØRLÆGNING OG NEDKLASSIFICERING AF EN VANDLØBS-
STRÆKNING 

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune har d. 5. februar 2021 modtaget 
din ansøgning om at rørlægge en strækning på 345 meter af Stovbyøstløbet, kom-
munevandløb 86K1. Vandløbet løber langs østsiden af matrikel nr. 6a, Stovby By, 
Væggerløse. Formålet med projektet er at optimere driften af landbrugsjorden.  
 
Efter rørlægningen, nedklassificeres den rørlagte del af vandløbet fra offentligt vand-
løb til privat vandløb. Derved overdrages vedligeholdelsen af strækningen til brede-
jer. Kommune forsætter med vedligeholdelsen af den åbne del af vandløbet.  
 
Afgørelse 
Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver, efter vandløbslovens1 § 17,  
tilladelse til at rørlægge Stovbyøstløbet, kommunevandløb 86K1. Yderlig giver vand-
løbsmyndigheden tilladelse efter bekendtgørelsen om klassifikation af vandløb2 §3 
stk. 1, til at nedklassificere vandløbet på en udvalgt strækning. Tilladelsen er givet på 
følgende vilkår:  
 

1. Stovbyøstløbet må rørlægges fra vandløbsstation 163 til station 508 

2. Rørlægningen skal have en diamenter på minimum Ø110 mm 

3. Rørlægningen skal have et jævnt fald 5,5 % over strækningen 

4. Udgifterne til rørlægningen af vandløbsstrækningen afholdes af ansøger 

5. Stovbyøstløbet nedklassificeres til et privat vandløb fra vandløbsstation 0 til 
vandløbsstation 863. Nedklassificeringen gælder fra den 11. maj 2021 
(klagefristen udløb).   

6. 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 
 

Denne godkendelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes 
hjemmeside www.guldborgsund.dk d. 13. april 2021 med 4 ugers klagefrist.  
  
Godkendelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når 
klagefristen er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8. 
 
Tilladelsen skal være benyttet inden for 2 år, fra den udstedte dato, ellers frafalder 
godkendelsen.  

 
1 Bekendtgørelse nr. 1217 fra den 25-11-2019 af lov om vandløb 
2 Bekendtgørelse nr. 838 fra den 27/06/2016 om klassifikation og registrering af vandløb  
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Begrundelse for afgørelse  
Vandløbsmyndigheden har i sin begrundelse lagt vægt på af vandløbet kun er vand-
førende få perioder af året, samt at de hydrologiske forbindelser til andre vandmiljøer 
(søer og vandløb) er meget begrænset. 
 
Sagens indhold 
Beskrivelse af projektet 
Stovbyøstløbet er et tilløb til Nordkanalen i Bøtø Nor-systemet på Falster. Vandløbet 
har et skiftevis rørlagt og åbent forløb frem til udløbet i Nordkanalen. De åbne stræk-
ninger at kanaliseret uden fysiskvariation og langs brinken står der enkelte træer. 
Arealerne langs vandløbet er dyrket mark.  
 
Ved dette projekt rørlægges 2 åbne strækninger langs den nordøstlige side af matri-
kel 6a Stovby By, Væggerløse. Rørlægningen sker ved at der fra det eksisterende 
rørudløbet i st. 163 lægges et ø110 mm rør frem til det eksisterende rørindløbet i st. 
508. Røret lægges i bunden af de åbne strækninger og bliver efterfølgende dækket 
til.  
 
Som led i godkendelsen af projektet, nedklassificeres den rørlagte del af Stovbyøst-
løbet, da vandløbet kun tjener private formål. Derved skrifter Stovbyøstløbet fra 
vandløbsstation 0 til station 863, klassifikation fra offentligt vandløb til privat vandløb. 
Nedklassificeringen træder i kraft den 11. maj 2021. Den åbne del af Stovbyøstløbet 
forsætter med at være klassificeret som offentligt vandløbet grundet sit naturpotentia-
le.  
   
Målsætning jf. vandområdeplanerne 
Stovbyøstløbet er ikke målsat i Vandområdeplanerne 2015-2021 til at skulle opnå en 
God økologisk tilstand. Rørlægningen af Stovbyøstløbet, vurderes heller ikke at kun-
ne begrænse Nordkanalen, som er det nærmeste udpeget vandløb, i at opnå sin 
målsætning jævnfør vandområdeplanerne 2015-2021.  
 
Udgifter 
Udgifterne til gennemførelse af projektet afholdes af lodsejer.  
 
Høring  
Projektet har været sendt i 4 ugers offentlig høring/fremme ved annoncering på kom-
munens hjemmeside den 11. februar 2021, samt sendt til høringsberettigede myndig-
heder og organisationer. Kommunen modtog én kommentar til projektet i høringspe-
rioden. Kommentaren var et uddybende spørgsmål til kommunens VVM-screening 
og rørlægningens påvirkning på beskyttede vandhuller i nærheden. Vandløbsmyn-
digheden vurderer forsat at rørlægningen ikke vil påvirke vandstanden i vandhuller-
ne, da projektet ikke involverer yderligt dræning i området. Kommentaren ændrede 
ikke ved projektet. 
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Anden relevant lovgivning 
VVM-screening  
Projektet er omfattet af bilag 2, nr. 10f ”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bi-
lag 1, kanalbygning og regulering af vandløb” i Miljøvurderingsloven3.  
Kommunen har screenet projektet i henhold til lovens § 21.  
 
På baggrund heraf er det konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljø-
konsekvensrapport for at gennemføre projekt, da vandløbsprojektet ikke anses for at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen blev annonceret den 11. febru-
ar 2021 med efterfølgende 4 ugers klageperiode. Der er ikke indkommet klager 
 
Vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-område 
Projektet er ikke dirketre placeret inden for et Natura 2000 området, men har forbin-
delse gennem Nordkanalen til Natura-2000 område nr. 173 Smålandsfarvandet og 
kysterne langs Guldborgsund. Dog lægger projektstrækningen ca. 5 km opstrøms 
Natura 2000 området og da der ikke ændres i vandføringen i dette projekt. Vurderes 
det at rørlægningen af Stovbyøstløbet ikke vil have en væsentlig påvirkning på Natu-
ra 2000 område nr. 173.  
 
Bilag  

 Oversigtskort over projektstrækningen 
 Oversigtskort over vandløbsklassifikationen 

 
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  

 Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling) 
 Danmarks Sportsfiskerforening 
 Naturstyrelsen Storstrøm  
 VKST a/s  
 Museum Lolland-Falster  
 Kystdirektoratet 
 

 
 
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 læ-
se mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt. 
 
 

 
3 Bekendtgørelse nr. 973 af 25-06-2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 

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


 

 

SIDE 4/6  
Klagevejledning 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Kla-
geportalen, 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.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. 
 
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 vareta-
ger væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne inter-
esser. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
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Bilag 1 – Oversigtskort over projektstrækningen.  
Stovbyøstløbet, Kommunevandløb nr. 86K1 er markeret med nr. og blå linje.  
Stiplet linjer er rørlagte vandløb og solide linjer er åbne vandløb. Projektstrækningen 
er markeret med en rød linje.  
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Vandløbsstation 0 til st. 863 nedklassificeres fra offentligt vandløb til privat vandløb. 
Nedklassifikationen træder i kraft den 11. maj 2021.  

 


