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Høring om regulering af Østre Ringkanal, og private vandløb i 
forbindelse med naturprojekt Bøtø Nor og afgørelse om 
VVMscreening

Formål
I forbindelse med udvidelse af naturområdet i Bøtø Nor skal der foretages regulerin-
ger af kanaler og grøfter for at gøre området mere vådt og velegnet som levested for
de naturtyper og fuglearter, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områ-
det,173.

Projekt beskrivelse
Projektet indebære ændringer af offentlig vandløb nr. 85, Østre Ringkanal, sløjfning
af dræn, nedsættelse af membran samt afgravning af jordvolde til sikring af vand-
standen projektområdet.

Udgifter til projektet
Udgiften til projekter afholdes af Guldborgsund Kommune

Ejendomsforhold
Ved ændring af vandløb er følgende lodsejere:
Karl Verner Skyggedal Rasmussen Elkenøre Øvej 22 4872 Idestrup
Kjeld Hemmingsen Gl. Landevej 131 4873 Væggerløse
Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

VVM-screening
Det ansøgte projekt er en reguleringssag efter vandløbsloven. Sådanne typer af
sager er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen, som punkt 10f. Projektet er
VVM-pligtigt, hvis det vurderes, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet pga.
dets art, dimensioner eller placering. Bekendtgørelsens bilag 3, fastlægger de kriteri-
er, som skal anvendes for at belyse projektet.
Ud fra de foreliggende oplysninger om projektet vurderes, at reguleringen af vandlø-
bet ikke vil få negativ indvirkning på natur og miljø. Der skal derfor ikke udarbejdes
en VVM- redegørelse og kommuneplansretningslinjer. Vurderingen er foretaget på
baggrund af oplysningerne i projektbeskrivelsen, samt natur- og miljøforhold i områ-
det, hvorved sagen er belyst, som den skal ifølge VVM-bekendtgørelsen.

Skema til VVM-screeningen kan ses i bilag.

Bilag:
Projektbeskrivelse med detailkort og VVM-screening

http://www.guldborgsund.dk/


SIDE 2/3 Høringssvar skal være Guldborgsund kommune i hænde senest 1. september 2020.

Klagemulighed for VVM-screeningen
VVM-screeningens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag VVM-screeningen er offentliggjort på Kommunes
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 indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Du kan finde yderligere 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 Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer
andet.

Med venlig hilsen

Jim Dalhoff Hansen
Vandløbsmedarbejder
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det.
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Karl Verner Skyggedal Rasmussen Elkenøre Øvej 22 4872 Idestrup
Kjeld Hemmingsen Gl. Landevej 131 4873 Væggerløse


