
 
 

Til Høringsberettigede 

   

LOVLIGGØRELSE AF REGULERING - KOMMUNEVANDLØB 44, 
HØVÆNGEKANALEN SAMT AFGØRELSE OM IKKE-VVM PLIGT 

Guldborgsund Kommune fremmer hermed projektet ”Lovliggørelse af regulering – 

kommunevandløb 44, Høvængekanalen” og sender ansøgningen i 4 ugers offentlig 

høring. Det er således muligt at komme med skriftlige kommentarer til projektet til og 

med den 9. december 2021. 

 

Kommentarer til projektet skal sendes til Guldborgsund Kommune via mailen vand-

lob@guldborgsund.dk. 

 

 
Billede 1: Kort over projektets placering (rød cirkel) 
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SIDE 2/12 Formål 

Projektets formål er at øge afstrømningen i kommunevandløb 44, Høvængekanalen, 

ved at omlægge vandløbet mellem st. 210-380, så det tilsluttes det eksisterende 

vandløb i den sydlige ende af projektområdet (se bilag 1). Omlægningen vil ske ved 

at grave en rende og efterfølgende overdække det eksisterende vandløb, som er be-

liggende i den nordlige ende af projektområdet. 

 

Projektet er udført, og der ansøges dermed om lovliggørelse af projektet. Ansøgnin-

gen af afsendt af ejer af matrikel nr. 1t Ø. Ulslev, Ø. Ulslev, Jakob With. 

 

Projektbeskrivelse 

Der graves en rende ved den nuværende st. 210, som bevæger sig sydpå, hvor det 

tilsluttes det eksisterende vandløb i dettes st. 0. Det opgravede jord samt muldjord 

fra marken bruges til tildækning af den eksisterende strækning, som forløber mellem 

st. 210-380. 

 

Den nye strækning udføres med dimensionerne beskrevet i bilag 5, hvilket omhand-

ler en bundkote på -0,14 (DVR90) i den nordlige ende af stækningen og en bundkote 

på -0,34 i den sydlige ende. Bundbredden vil være på 25 cm og anlægget vil være 

1:0,6. 

  

Der etableres en røroverkørsel i det sydvestlige hjørne af projektområde, med en et 

betonrør af dimensionen Ø30 cm. Den samlede længde på røret vil være 5 m. Røret 

placeres med en indløbskote på -0,25 (DVR90) og en udløbskote på -0,27. 

 

Da projektet er udført, vil der blive stillet følgende krav til en potentiel tilladelse: 

 Anlægget skal ændres fra en hældning på 1:0,6 til 1:1, da dette skal mini-

mere risikoen for brinkudskridninger. 

 Røroverkørslen skal nedgraves således, at rørets bund graves ca. 10 cm un-

der vandløbsbunden. Dette har til formål at sikre vandets frie passage samt 

at undgå opstuvning af vand i vandløbet. 

 

Udgifter til projektet 

Ansøger står for afholdelse af samtlige udgifter i forbindelse med projektet samt til 

udbedring af eventuelle skader, som følge af omlægningen. 

 

Ejendomsforhold 

Projektstrækningen løber over én matrikel, 1t Ø. Ulslev by, Ø. Ulslev, som ejes af an-

søger.  

 
  



 
 

 
 

SIDE 3/12 Afgørelse om ikke VVM-pligt 
Projekttypen er anført under punkt 10f på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen1. Det kræ-

ves derfor, at der laves en VVM-screening (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af 

projektets omfang, hvor det vurderes om projektet kræver en større VVM-redegø-

relse. Screeningen er vedhæftet som bilag 3. 

 

På baggrund af VVM-screeningen og ud for de foreliggende oplysninger om projek-

tet, vurderer Guldborgsund Kommune, jævnfør § 21 i VVM-bekendtgørelsen, at pro-

jektet ikke vil have en negativ indvirkning på miljøet eller de omkringliggende arealer. 

Der er derfor ikke pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse og Kommuneplansret-

ningslinjer ifm. projektet. 

 

Afgørelsen om ikke VVM-pligt begrundes med at vandløbsstrækningen i projektet 

ikke har nogen større naturmæssig værdi, da vandløbet hverken er målsat i Miljøsty-

relsens vandområdeplaner eller beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens2 § 3. Der-

til vil projektet ikke medføre en øget afvanding af de omkringliggende arealer, men 

blot øge afstrømningen i vandløbet. 

 

Naturbeskyttelse 

Vandløbet er ikke beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. 

Det eksisterende vandløb i den sydlige del af projektområdet, er beliggende ved si-

den af en beskyttet eng og nær en beskyttet sø. Det vurderes ikke, at den nye vand-

løbsstrækning vil påvirke den beskyttede eng eller sø, da vandløbet, hvor den nye 

strækning tilsluttes, var eksisterende og vandførende i forvejen. Dertil vil tilslutningen 

af den nye strækning ikke medføre en øget afvanding af den beskyttede eng eller sø.   

 

Bilag IV-arter 

Der er i 2019 observeret, men ikke verificeret, spidssnuet frø (Rana arvalis) i områ-

det. Arten lever i- og nær vandhuller, hvilke findes nær projektområdet. Da projektet 

ikke vil medføre øget dræning af området, herunder de nærtliggende vandhuller, 

hvor arten er observeret, vil projektet ikke have nogen påvirkning på arten og dens 

levested. 

 

Natura 2000-område 

Projektområdet befinder sig i Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet nord 

for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. Hertil vurderes det 

ikke, at reguleringen vil have nogen negativ effekt på Natura 2000-området da den 

endelige udledning af vand ikke øges.  

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er at finde i bilag 4. 

 

Kystnærhedszone 

Projektet ligger inden for kystnærhedszonen. Projektet er i overensstemmelse med 

retningslinjerne i Kommuneplan 2019-2031 for kystnærhedszone, da der ikke er tale 

om et natur- eller landskabsforringende anlæg. 

 

Klagemulighed vedr. VVM-screeningen 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og konkrete projekter (VVM). 
2 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse. 



 
 

 
 

SIDE 4/12 Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kla-

gefristen er 4 uger fra den dag VVM-screeningen er offentliggjort på Kommunens 

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 organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret 

med betalingskort i Klageportalen. 

 

Klagen sendes herefter automatisk 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 Fødevareklarenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlig grund til det. Hvis du ønsker at blive 

fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen 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 Kristoffer Brix Larsen på 

telefon 25 18 08 58 eller via mailen kblar@guldborgsund.dk. 

 

  

Med venlig hilsen 

 

  

Kristoffer Brix Larsen 

Vandløbsmedarbejder  
 

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. 

  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
mailto:kblar@guldborgsund.dk
https://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten


 
 

 
 

SIDE 5/12 En kopi af høringsbrevet er sendt til: 

 Ansøger 

 Bredejere 

 Danmarks Naturfredningsforening 

 Danmarks Sportsfiskerforbund 

 Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster 

 Naturstyrelsen Storstrøm 

 VKST a/s 

 Museum Lolland-Falster 

 Kystdirektoratet  

 

 
  



 
 

 
 

SIDE 6/12 Bilag 1: Projektkort 

 

 

  



 
 

 
 

SIDE 7/12 Bilag 2: Billeder fra besigtigelse den 1. august 2021. 

 
Billede 2: Ny vandløbsstrækning – set fra nord mod syd 

 



 
 

 
 

SIDE 8/12 

 
Billede 3: Eksisterende afvandingsgrøft set fra vest mod øst. Afvandingsgrøften er beliggende 
i den sydlige ende af projektområdet, og er den grøft, som vandløbet er tilsluttet. 

 

 
  



 
 

Bilag 3: VVM-screeningsskema 

 

 

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet 
af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til 
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan 
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Natursty-
relsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Der ansøges om lovliggørelse af en vand-
løbsregulering 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre   

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson   

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geo-
grafiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærknin-
ger i bredde/længde (WGS-84 datum). 

Høvængevej 16, 4894 Øster-Ullerslev. 
Matr.nr: 1t Ø. Ulslev By, Ø. Ulslev. 

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller 
de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis 
miljø kan tænkes påvirket af projektet) 

Guldborgsund Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angi-
ves anlæggets placering på et søkort. 

  

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og 
projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). 

Målestok angives: 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og program-
mer og konkrete projekter (VVM). 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-plig-
tigt. Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter (VVM). 

 x   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10f 

Projektets karakteristika  Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives 
navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav 

  

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyg-
gede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

  

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet 
fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 

  

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

  

Projektets karakteristika  Tekst  
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5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af pla-
cering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

  

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

  

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?    x   

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en bran-
chebekendtgørelse? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå 
til punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen? 

    Hvis »nej« angives og begrundes 
hvilke vilkår, der ikke vil kunne over-
holdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?    x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå 
til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?     Hvis »nej« angives og begrundes 
hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil 
kunne overholdes. 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?    x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå 
til punkt 14. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?     Hvis »nej« angives og begrundes 
hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil 
kunne overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? 

   x Hvis »ja« angives navn og nr. på den 
eller de pågældende vejledninger el-
ler bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejle-
dende grænseværdier for støj og vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens 
omfang og begrundelse for overskri-
delsen 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens 
omfang og begrundelse for overskri-
delsen 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørel-
ser om luftforurening? 

   x Hvis »ja« angives navn og nr. på den 
eller de pågældende vejledninger, 
regler eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens 
omfang og begrundelse for overskri-
delsen. 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens 
omfang og begrundelse for overskri-
delsen. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives omfang og forven-
tet udbredelse. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 

   x Hvis »ja« angives omfang og forven-
tet udbredelse. 
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I driftsfasen? 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften 
og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives og begrundes om-
fanget. 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 
2016? 

   x   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?  x   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelses-
linjer? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke: 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?    x   

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstof-
områder? 

   x   

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?    x   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt 
tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større 
end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

   x   

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

   x   

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i hen-
hold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Ca. 70m til beskyttet eng (Journalnr 
376-2154) 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?    x   

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.     Ca. 3,07 km til Vester Ulslev Kirke 
(Reg. nr.: 01930.00) – Frednings-
nævnet af 16-10-1952 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyt-
telsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområ-
der og Ramsarområder). 

    0 meter – befinder sig i N173 Små-
landsfarvandet nord for Lolland, Guld-
borg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-
Rødsand 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. 
i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grund-
vandsforekomster? 

   x Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, 
der er tale om. 

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?    x   

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?    x   

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som 
område med risiko for oversvømmelse. 

   x   

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpe-
get som risikoområde for oversvømmelse? 

   x   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med 
det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af mil-
jøet (Kumulative forhold)? 

   x   

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?    x   

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden 
ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at 
undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virk-
ninger for miljøet? 

      

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 
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Dato:_____28/9 2021___________________ Bygherre/anmelder: Jakob With_________________________ 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplys-
ninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med 
den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede 
påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplys-
ninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne 
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en mini-
mal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af 
VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urig-
tige oplysninger til en offentlig myndighed. 

 
 


