
 
 

 

GULDBORGSUND KOMMUNE 
 
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 
TM MYNDIGHED 
PARKVEJ 37 
4800 NYKØBING F. 
WWW.GULDBORGSUND.DK 
 
SAGSNR. 21/9745 
SAGSBEHANDLER: 
JUNE BUXBOM 
DIR +45 25181802 
JUBU@GULDBORGSUND.DK 
 
CVR NR. 29 18 85 99  
 
TELEFONTIDER 
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00 
TORS KL. 9.00 – 17.00 
FRE KL. 9.00 – 12.00 

13-04-2021 

 
Aarsleff Rail A/S 
Att. Kent Uhrenfelt Weihrauch 
kuw@aarsleffrail.com 

TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG ERTABLERING AF RØRBRO 
OVER ENGMOSELØBET SAMT 4 MINDRE PRIVATE VANDLØB 

 
 
Vandløbsmyndigheden i Center for Teknik & Miljø har d. 18. marts 2021 modtaget 
Jeres ansøgning vedrørende tilladelse til midlertidig etablering af én rørbro over kom-
munevandløb 21, Engmoseløbet og 4 mindre private vandløb i området. De midlerti-
dige rørboer skal bruges som arbejdsveje i forbindelse med Banedanmarks udvi-
delse af jernbanen. Placeringerne af rørbroerne kan ses på oversigtskortet figur 1, og 
mere præcist i bilagene. 
 
Ansøgningen er fremsendt af Aarsleff Rail på vegne af Banedanmark.  
 

 
Figur 1 Oversigtskort der viser Engmoseløbet (21) og de ønskede placeringer for rørbroerne 
(røde cirkler). 



 
 

 
 

SIDE 2/4  
Der er ansøgt om en midlertidig rørlægning af Engmoseløbet (kvl 21) med et Ø 1000 
beton rør og en længde på 6 m omkring station 1640, se detailkort i bilag 1.  
Der er yderligere ansøgt om fire midlertidige rørlægninger af fire mindre private vand-
løb, alle vil blive udført med Ø 300 rør og være mellem 8-10 m langt, der ligger langs 
med Engmosevej se detailkort i bilag 2.  
 
Da der er tale om overkørsler til arbejdsveje er det kun midlertidige rørlægninger. Når 
arbejdsvejene ikke skal bruges mere, efter nogle måneder, vil rørlægningerne blive 
fjernet og området vil blive reetableret som det var. 
 
Afgørelse 
Der gives tilladelse efter § 9 stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om 
Vandløbsregulering og –restaurering m.v. til etablering af en midlertidig røroverkørsel 
på Engmoseløbet, nr. 21 station 1640 og fire midlertidige røroverkørsler på mindre 
private vandløb langs Engmosevej.  
 
Vilkår til tilladelsen 

1. Overkørslen på Engmoseløbet etableres som én rørbro med Ø 1000 rør og 
længde på maksimal 10 meter, se bilag 1. 

2. Ø 1000 røret lægges, så bunden ligger 10-15 cm under regulativ bundkote  
(-113,5 DVR90).  

3. De fire overkørsler langs Engmosevej etableres som rørbroer med Ø 300 rør 
og længde på maksimal 10 meter, se bilag 2. 

4. Ø 300 rørene lægges, så bunden ligger 10-15 cm under eksisterende bund, 
så afvandingen kan fortsætte uændret. 

5. Alle røroverkørsler er midlertidige og skal fjernes når arbejdsvejene nedlæg-
ges, og området skal reetableres som det var. 

6. Projektet skal udføres som anført i ansøgningen af 18. marts 2021 
7. Projektholder afholder alle udgifter til projektets etablering 
8. Projektholder afholder alle udgifter til udbedring af eventuelle skader på 

vandløbet, der måtte ske i forbindelse med etableringen af rørbroen. 
9. Når rørbroerne er fjernet og området er reetableret skal vanløbsmyndighe-

den underrettes herom på e-mail vandlob@guldborgsund.dk 
 
Begrundelse 
Guldborgsund Kommune har som myndighed lagt vægt på, at der ikke vil ske en for-
ringelse af afvandingen fra oplandet. Ligeledes vægtes det, at overkørslerne er nød-
vendig for arbejdet med udvidelse af jernbanen.  
 
Vandløbsmyndigheden meddeler endvidere tilladelse i henhold til bekendtgørelsens 
§ 30 til, at anlægsarbejdet kan påbegyndes, når afgørelsen foreligger og uanset om 
vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. Der skal gøres opmærksom på, at tilla-
delsen til at påbegynde anlægsarbejdet ikke indebærer begrænsning i Miljø- og Fø-
devareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget midlertidig over-
kørselstilladelse. 
 
Afgørelsen offentliggøres på Guldborgsund Kommunes hjemmeside d. 13. april 
2021. 
 



 
 

 
 

SIDE 3/4 Klagevejledning  
Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEMiD. 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privat personer og kr. 1800 for 
virksomheder eller organisationer. 
 
Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklage-
nævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
Følgende kan påklage afgørelsen: 

x Ansøger 
x Bredejer 

 

Ifølge vandløbslovens § 82 stk. 4 har en klage opsættende virkning, medmindre 
Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til June Buxbom, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. til. 
25 18 18 02 eller på e-mail jubu@guldborgsund.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
  
June Buxbom 
Biolog  
 

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. 
 
 
 
  



 
 

 
 

SIDE 4/4 Kopi af afgørelsen er sendt til: 
Lodsejer, 64 Nagelsti By, Toreby 
Lodsejer, 58 Nagelsti By, Toreby 
Lodsejer, 17d, 18c Nagelsti By, Toreby 
Lodsejer, 3c Nagelsti By, Toreby 
Lodsejer 19i Nagelsti By, Toreby 
Bygherre, Aarsleff Rail A/S 
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Bilag 2
Ønskede placeringer af rørbroer (røde cirkler) langs
Engmosevej

Tidspunkt: 14-04-2021 09:21:37
Udskrevet af: June Buxbom
Målestoksforhold: 1:2000
© Guldborgsund Kommune


