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AFGØRELSE VEDRØRENDE ETABLERING AF RØRBRO OVER 
VÆGGERLØSELØBET 

Vandløbsmyndigheden i Center for Teknik & Miljø har d. 4. januar 2021 modtaget je-
res ansøgning vedrørende tilladelse til at etablere en ny røroverkørsel på det offentli-
ge vandløb 87E Væggerløseløbet i forbindelse med opførelsen af en solcellepark. 
Vandløbet ligger på matrikel 1b Hasselø Inddæmning, Idestrup, og overkørslen skal 
forbinde de to arealer, der deles af vandløbet. Overkørslen ønskes placeret omkring 
station 777, se kortene i figur 1 og 2.  
Ansøgningen er fremsendt af COWI på vegne af Better Energy Væggerløse A/S. 
 

 
Figur 1 Oversigtskort der viser vandløbets placering og den ønskede placering for 
overkørslen (røde cirkel). 



 

 

SIDE 2/4 Der er ansøgt om at etablere en overkørsel der er 7 meter bred, med et rør på Ø 500 
mm. Overkørslen skal kunne holde til tunge køretøjer i forbindelse med etableringen 
af et teknikområde, der vil ligge lige nord for overkørslen. Efter opførelsen af solcelle-
parken vil overkørslen blive brugt som servicevej, der kræver en minimum bredde på 
5 meter.  
Ifølge regulativet har der førhen været en rørlægning ved station 777 med en diame-
ter på Ø 600 mm. Derfor vil kravet til rørets diameter være derefter. Vandløbets 
bundbredden er ifølge regulativet 60 cm.  
 

 
Figur 2 Kort med den ønskede placering af overkørsel, ved station 777 (hvide cirkel). 

 
Afgørelse 
Der gives tilladelse efter § 47 i vandløbsloven1 til etablering af en røroverkørsel på 
Væggerløseløbet, nr. 87E1 station 777.  
 
Vilkår til tilladelsen 

 Overkørslen etableres som en rørbro med Ø 600 rør og længde på 7 meter. 
 Røret lægges, så bunden ligger 10-15 cm under regulativ bundkote (-240 cm 

DNN) og efterfyldes med stabilt stenmateriale, således at vandløbsbunden 
fortsætter uforstyrret gennem røret 

 Projektet skal udføres som anført i ansøgning af 4. januar 2021. 
 Projektholder afholder alle udgifter til projektets etablering 
 Projektholder afholder alle udgifter til udbedring af eventuelle skader på 

vandløbet, der måtte ske i forbindelse med etableringen af rørbroen 
 Vedligeholdelsen af rørbroen, herunder friholdelse for grene, affald m.v. tilfal-

der ejer 1b Hasselø Inddæmning, Idestrup. 
 Når arbejdet er udført, skal vandløbsmyndigheden underrettes herom på e-

mail vandlob@guldborgsund.dk. 

  

 
1 Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25. november 2019 



 

 

SIDE 3/4 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 overkørslen er nød-
vendig for etableringen og den fremtidige drift af solcelleparken.  
Afgørelsen offentligøres på Guldborgsund Kommunes hjemmeside d. 28. januar 
2021, med de lovpligtige 4 ugers klagefrist, jævnfør vandløbslovens § 81.  
 
Arbejdet må først igangsættes, når klageperioden er udløbet, såfremt der ikke ind-
kommer klager til afgørelsen.  
 
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet indenfor 2 år. 
 
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. 
 
Afgørelsen kan påklages af: 

 Den, afgørelsen er rettet til, 

 enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens 
udfald og 

 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 
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/


 

 

SIDE 4/4 Eventuelle spørgsmål kan rettes til June Buxbom, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. tlf. 
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 læ-
se mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt. 
 
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til.  
Ejer, Axel Christian T Castenschiold 
Byggesagsbehandler, Søren Volmer Hvii, svh@guldborgsund.dk 
Bygherre, Better Energy Væggerløse A/S. 

https://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten

