
 
 

Natur & Miljø 

Parkvej 37 

4800 Nykøbing F 

   

GODKENDELSE EFTER VANDLØBSLOVENS § 17 - REGULE-
RING AF BRINKEN I KOMMUNEVANDLØB 4N1  

 

Vandløbsmyndigheden har modtaget en ansøgning fra Guldborgsund Kommune om 

tilladelse til, at regulere brinken i kvl 4N1, Sakskøbing Å-system. Formålet med pro-

jektet er, at lægge en del af brinken ned og gøre vandløbet til et terrænnært vandløb, 

se bilag 1.  

 

Der vil i det nye vandløbsnære terræn blive gravet et slynget trace, hvori der udlæg-

ges grus, sten og dødt ved. Traceet graves med en overløbskant ved st. 900, på ca. 

10 cm over gældende vandløbsbund (ca. kote 5,0 m). Det slynget trace løber ud i 

vandløbet igen 100 m nedstrøms i ca. kote 4 m. Projektområdet vil derfor fungere 

som en slynget forsinkelse, der holder på vandet og sænker vandhastigheden og vil 

lede vandet tilbage til vandløbet igen. 

 

Dette vil gøre vandløbet mere tilgængeligt for fremtidige naturgæster og være til 

gavn for områdets insekter og padder, samt øge biodiversiteten. 

 

 
Billede 1 Oversigtskort der viser projektets placering (rød cirkel). 
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Afgørelse 

I henhold til vandløbslovens1 § 17 meddeles der herved godkendelse af projektet 

vedrørende regulering af brinken i kommunevandløb 4N1. Projektområdet fremgår af 

ovenstående billede og bilag 1. Alle koter er angivet i DVR90. 

 

Vilkår til tilladelsen 

1. Projektet udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen 

2. Overløbskoten ind til projektområdet må ikke være under kote 5,0 m. 

3. Der sikres arbejdsbælte på vandløbets vestlige side 

4. Der må ikke ændres ved den regulativmæssige bundkote i vandløbet 

5. Der må ikke ændres ved den regulativmæssige bundbredde i vandløbet 

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

frafalder godkendelsen 

7. Vandløbsmyndigheden skal skriftligt orienteres om, at projektet er udført se-

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

mail vandlob@guldborgsund.dk 

 

Denne tilladelse offentligøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes hjem-

meside www.guldborgsund.dk den 28. april 2022 med 4 ugers klagefrist. Det er såle-

des muligt at indgive en klage over projektet til og med d. 26. maj 2022. 

 

Tilladelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefri-

sten er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

jf. Vandløbslovens § 82, stk. 8. 

 

Begrundelse for afgørelse 

Vandløbsmyndigheden har vurderet, at dét at lægge den ene brink ned, vil tilgodese 

området som yngle- og opvækstområde for padder og insekter. Ved at grave brinken 

ned til vandløbet og få vand ind på det nye vandløbsnære terræn, kommer der mere 

vandoverflade, der vil være med til at skabe flere levesteder for padder og insekter, 

samt øge biodiversiteten.  

 

Udgravningen i vandløbets brink, vil ikke påvirke afstrømningen negativt, da der ikke 

ændres ved vandløbets bundkote eller bundbredde.  

 

Vandløbsmyndigheden har også lagt vægt på, at der i området skal rejses en folke-

skov. Ved at få terrænet ned til vandløbet, bliver adgangen til vandløbet og dermed 

den fremtidige oplevelse for naturgæsten forbedret. 

 

Tilsyn 

Der blev i marts 2022 udført tilsyn ved kvl 4N1. Vandløbet er kraftigt reguleret, helt 

lige og ligger dybt i terræn. Det har et godt fald på ca. 8 ‰ i den ende, hvor projektet 

ønskes at blive udført, se bilag 2. 

Arealet hvor brinken graves ud, har før været anvendt som landbrugsjord og til efter-

året 2022 plantes der træer.  

 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af den 25. november 2019 

http://www.guldborgsund.dk/
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Billede 2 Projektområdet mellem vandløbsstation 879 og 984. Den grønne linje indikerer stien 
der etableres og som ligger i nuværende terræn (kote 7 m). Området etableres med et anlæg 
på ca. 1:5, ned til kote 5,0-5,5 m. Den blå linje indikerer overløbsvandets forløb i projektområ-
det. 

Målsætning jf. vandområdeplanerne 

Kvl 4N1 er ikke målsat i vandområdeplanerne. 

 

Ejendomsforhold 

Projektområdet ligger på matrikel 16a Rørbæk By, Sakskøbing og ejes af Guldborg-

sund Kommune. 

 

Høring 

Projektet har været sendt i 4 ugers offentlig høring ved annoncering på kommunens 

hjemmeside den. 22. marts 2022, samt sendt til høringsberettigede myndigheder og 

organisationer. Kommunen har ikke modtaget nogle høringssvar.  
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Anden 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 Miljøvurderingsloven2. 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 

på miljøet. Afgørelsen blev annonceret den 22. marts 2022 med efterfølgende 4 

ugers klageperiode. Der er ikke indkommet klager.  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Kommunevandløbet 4N1 er ikke § 3-beskyttet jf. Naturbeskyttelsesloven3.   

 

Vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-område 

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 3,3 km fra projektet. Det er N174 

Maltrup Skov, herunder habitatområde 153. Projektet påvirker ikke området ud over 

selve projektområdet. 

Projektet vurderes således ikke at påvirke arter og naturtyper på Natura 2000-områ-

dets udpegningsgrundlag. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området kan ses 

nedenfor. 

 

Vurdering af projektets påvirkning af bilag IV- og beskyttet arter  

Center for Teknik & Miljø foretog søgning i Danmarks Miljøportals Naturdatabase d. 

21. marts 2022 i projektområdet. Der er ikke registreret nogle fredede eller bilag IV-

arter i projektområdet. Det forventes, at der er padder i området. Projektet vurderes 

således ikke at beskadige yngle- og rasteområde for bilag IV-padderne. 

 

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.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 Bekendtgørelse nr. 973 af den 25. juni 2020 
3 Bekendtgørelse nr. 1986 af den 27. oktober 2021 
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Følgende personer og organisationer kan også klage: 

 Offentlige myndigheder 

 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 Lokale foreningen 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 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. 

 

Yderlige spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder June Buxbom på 

enten mail – jubu@guldborgsund.dk eller via telefon nr. 25 18 18 02. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

  

June Buxbom 

Biolog/Vandløbsmedarbejder 

 

 

Bilag 

1. Detailkort over projektet 

2. Billeder fra tilsyn marts 2022 

 

 

En kopi er sendt til: 

 Ansøger 

 Danmarks Naturfredningsforening 

(lokalafdeling) 

 Danmarks Sportsfiskerforening 

o Hovedpostkasse 

o Regionalt team 

 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 

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

https://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten
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Natura 2000-område nr. 174 Maltrup Skov (H153) 

Natura 2000-område har et areal på 2 ha. Området udgøres af to delarealer med løv-

skov af især bøg og eg, som ligger kystnært ved Sakskøbing Fjord. Området er især 

udpeget, fordi det er levested for den sjældne bille Eremit, som lever i gamle, delvist 

hule træer med solbeskinnede trækroner og stammer. 

 

Udpegningsgrundlag for habitatområde H153 Maltrup Skov 

Naturtyper: Bøg på mor (9110) 

Bøg på muld (9130) 

Ege- blandskove (9160) 

*Elle- og askeskov (91E0) 

 

* angiver prioriteret naturtype eller art 

 

Arter: * Eremit (1084)  

 

 



20m

Måling
Antal arealer: 1
Samlet areal: 999,53 m²
Samlet omkreds: 225,65 m

Projektområdets placering ved kvl 4N1
Vandløb og vandløbsstationer. Projektområde på ca.
10 m x 100 m, derefter flad hældning op til nuværende
terrræn.

Tidspunkt: 21-03-2022 14:04:18
Udskrevet af: June Buxbom
Målestoksforhold: 1:500
© Guldborgsund Kommune

Bilag 1



Bilag 2 

Tilsyn 24. marts 2022 af June Buxbom, biolog - Guldborgsund Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 1 St. 880 nedstrøms 

 



 

 

 

Billede 2 St. 990 modstrøms 


