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15-07-2021

GODKENDELSE EFTER VANDLØBSLOVENS § 17 FLYNING AF
UDLØB FRA MARKDRÆN 50 M OPSTRØMS AF KVL 65, FRIBRØDRE Å
Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune har d. 5. maj 2021 modtaget Jeres
ansøgning om at flytte udløbet af et markdræn ca. 50 m opstrøms Fribrødre Å, på
matrikel nr. 37b Vejringe By, Åstrup. Matriklen er ejet af Lars Romme Jakobsen.
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Oversigtskort over projektets placering
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Formålet med projektet er at skabe plads til et regnvandsbassin der skal modtage
regn- og tagvand fra Vejringe By. Bassins placering kommer til at være hvor det eksisterende udløb af markdrænet er. Ved at flytte udløbet ca. 50 m opstrøms opnår man
den bedste placering for regnvandsbassinet (bilag 1). De dræn der dækker det område hvor bassinet bliver placeret vil blive frakoblet. Vandmængden der udledes af
markdrænet ved den nye placering af udløbet, vil dertil blive mindre pga. det reducerede drænområde (se bilag 2).
Afgørelse
Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til at flytte
udløbet fra markdræn ca. 50 m opstrøms Fribrødre Å, fra st. ca. 13.430 til st. 13.390.
Tilladelsen er givet jævnfør vandløbslovens1 §17, samt på følgende vilkår:
1. Dykket udløb, 10 cm over regulativmæssig bund. Ca. udløbskote på 0,9 m
(DVR90)
2. Rørdimensionen bliver den samme, som før flytningen
3. Vandløbsmyndigheden skal skriftlig orienteres om, at projektet er udført senest én måned efter færdiggørelsen af projektet. Orienteringen sendes til email vandlob@guldborgsund.dk
Denne godkendelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes
hjemmeside www.guldborgsund.dk d. 15 juli 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 Fødevareklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8.
Tilladelsen skal være benyttet inden for 2 år, fra den udstedte dato, ellers frafalder
godkendelsen.
Begrundelse for afgørelse
Vandløbsmyndigheden har i sin begrundelse lagt positiv vægt på at der ikke sker en
tilstandsændring i Fribrødre Å, da afvandingen fra drænet vil være næsten det
samme, som før flytningen. Der vil derfor ikke ske en forringelse af afstrømningen i
Fribrødre Å.
Sagens indhold
Beskrivelse af projektet
Flytningen er en del af Forsyningens projekt med etablering af regnvandsbassin for
Vejringe by. Bassinet kan kun etableres, hvis drænet bliver flyttet. Drænrøret vil have
samme dimension som før og udløbskoten vil blive ændret fra 1,71 m (DVR90) til
0,90 m (DVR90). Lodsejer har givet fuldmagt til projektets udførelse.
Målsætning jf. vandområdeplanerne
Fribrødre Å (kvl. 65) er målsat i Vandområdeplanerne 2015-2021 til at skulle opnå en
God økologisk tilstand. Den aktuelle tilstand er Dårlig økologisk tilstand. Afledningen
fra det nye udløb, er det samme som fra det gamle, men med lidt mindre opland.
1

Lovbekendtgørelse nr. 1217 fra den 25. november 2019
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Derfor vil flytning af drænudløbet ikke have en forringende effekt for den nuværende
tilstand.
Udgifter
Udgifterne afholdes af ansøger Guldborgsund Forsyning.
Høring
Projektet har været sendt i 4 ugers offentlig høring/fremme ved annoncering på kommunens hjemmeside den 27 maj 2021, samt sendt til høringsberettigede myndigheder og organisationer.
Kommunen har ikke modtaget kommentarer til projektet i høringsperioden. Dog påpeger ansøger at udløbets placering ikke bliver præcist som ansøgt. Vandløbsmyndigheden modtager den nye udløbsplacering, og vurderer det ikke vil have nogen betydning på afvandingen med den nye placering, og fortsætter sagsbehandling ud fra
den oplysning.
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 konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at gennemføre projekt, da vandløbsprojektet ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på
miljøet. Afgørelsen blev annonceret 27 maj 2021 med efterfølgende 4 ugers klageperiode. Der er ikke indkommet klager
Vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-område
Før der træffes afgørelse om godkendelse af projektet, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan
påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Projektet ligger ca. 3,8 km fra Natura
2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, herunder
Fuglebeskyttelsesområde nr. 84 samt Habitatområde nr. 147. Med denne afstand
mellem det ansøgte og Natura 2000-området vurderes det, at det ansøgte ikke vil
påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt.
Vurdering af projektets påvirkning af bilag IV-arter
Der kan ikke meddeles godkendelse af et projekt, hvis det ansøgte kan ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV, jf. § 7 stk. 1 og § 11 stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen3. Eftersom flytningen af drænudløbet ikke vurderes til at ændre tilstanden i området, vurderes det at projektet ikke vil have nogen negativ påvirkning af mulige bilag
IV-arter der skulle være i området.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.
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Bekendtgørelse nr. 1225 af 25-10-2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)
3 Bekendtgørelse nr. 1240 af 24-10-2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
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Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem 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 vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 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 afgørelsen



Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø



Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Vandløbsmyndigheden informerer hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der
bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, 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
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En kopi af denne afgørelse er sendt til følgende klageberettigede organisationer
 Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)
 Danmarks Sportsfiskerforening
o Hovedpostkasse
o Lokalt vanddistrikt
o Regionalt team
 Naturstyrelsen Storstrøm
 VKST a/s
 Museum Lolland-Falster
 Kystdirektoratet

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger 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.

Bilag 1
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Bilag 1 - Fribrødre Å, st. 13440.
Kortet viser placeringen af det eksisterende udløb og
den nye ønskede placering af udløbet.
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