Til de høringsberettigede

HØRING - RØRLÆGNING AF STOVBYØSTLØBET, KOMMUNEVANDLØB 86K1, FRA STATION 163 TIL 508, SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT
11-02-2021

Guldborgsund Kommune fremmer hermed ansøgningen om rørlægning af Stovbyøstløbet fra station 163 til station 508 og sender ansøgningen i 4 ugers offentlig
høring. Der er således mulighed for at komme med skriftlige kommentar til projektet
til og med den 11. marts 2021. Kommentar til projektet skal sendes til Guldborgsund
kommunes vandløbsmyndighed via mailen vandlob@guldborgsund.dk
Formål
Rørlægningen sker langs med matriklerne 5f Stovby By, Væggerløse og 6a Stovby
By, Væggerløse og har til formål at give en bedre udnyttelsen af landbrugsjorden i
området. Rørlægningen er søgt af lodsejeren til matriklen og bredejer til vandløbet.
Projektbeskrivelse
Stovbyøstløbet, som er et offentligt vandløb, er rørlæg på de første 163 meter (station 0 til 163) og igen fra station 508 til station 863, fra station 863 til udløb i Nordkanalen er vandløbet åbent. Vandløbet afleder primært vand fra landbrugsarealer.
Ansøger ønsker at lægge et Ø110 mm plast rør fra station 163 til station 508. Rørlægningen får et jævnt fald på 5,5 ‰. Rørdimensionen og faldet er tilsvarende dimensionerne i det gældende vandløbsregulativ.
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Når rørlægningen er gennemført, nedklassificeres den rørlagte del af Stovbyøstløbet
til et privat vandløb. Den åbne del fra station 863 til udløb er forsat et offentligt vandløb. Således overgår den fremtidige vedligeholdelse af den rørlagte strækning til lodsejerne og kommunen forsætter med vedligeholdelsen af den åbne del som har forbindelse til Nordkanalen.
Udgifter til projektet
Udgifterne i forbindelse med projektet afholdes af ansøger
Ejendomsforhold
Projektstrækningen ligger i skel mellem matrikel 5f- og 6a, Stovby By, Væggerløse
og begge matrikler er ejet af Steffan D. Mikkelsen.
Tidsplan
Projektet ønskes gennemført i foråret 2021
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VVM-Screening
Projekttypen er anført under punkt 10f på bilag 2 i Miljøvurderingsloven1. Det kræves
derfor, at der laves en VVM-screening (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af projektets omfang, hvor det vurderes om projektet kræver en større VVM-redegørelse.
Screeningen er vedhæftet som bilag.
På baggrund af VVM-screeningen og ud fra de foreliggende oplysninger om projektet, vurderer Guldborgsund kommune, jævnfør § 21 i Miljøvurderingsloven, at projektet ikke vil have en negativ indvirkning på miljøet eller de omkringliggende arealer.
Der er derfor ikke pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse og Kommuneplansretningslinjer ift. projektet. Afgørelsen om ikke VVM-pligt begrundes med, at strækningen som rørlægges, kun periodisk leder vand og at nærmeste vandmiljø med naturindhold er igennem en 300 meter rørlagt strækning.
Klagemulighed vedr. 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 gebyret 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 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.

Spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder Magnus Engkær på telefon 54 73 21 47 eller via mailen maen@guldborgsund.dk
Med venlig hilsen
Magnus Engkær
Biolog/Vandløbsmedarbejder

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.
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En kopi af dette høringsbrev er sendt til:
- Ansøger
- Museum Lolland-Falster
- VKST A/S
- Danmarks Naturfredningsforening (lokal afdeling)
- Danmarks sportsfiskerforening (lokal afdeling)
- Kystdirektoratet

Bilag 1
Kort over Stovbyøstløbet, kommunevandløb 86K1, projektstrækningen er markeret
med rød.

Bilag 2
VVM-screeningsskemaet for projektet – rørlægning af Stovbyøstløbet
(skemaet er vedhæftet høringsbrevet)

