Tom Henry Jensen
Lillebrændevej 3
4850 Stubbekøbing

GODKENDELSE AF ANLÆGNING AF VANDLØB PÅ MATRIKEL
8A LILLEBRÆNDEBY, LILLEBRÆNDE.
04. APRIL 2019

Hermed fremsendes godkendelse af den ansøgning vandløbsmyndig heden modtog angående anlægning af nyt vandløb på Lille Brændevej 3, 4850 Stubbekøbing.
Det nye vandløb skal ligge på matrikel 8a Lillebrændeby, Lillebrænde og ejes af:
Tom Henry Jensen
Lillebrændevej 3
4850 Stubbekøbing

Formålet er at erstatte eksisterende defekte rørledning der afleder vand fra søen,
for at undgå oversvømmelser og fastsætte en minimumsvandstand for afledning
af vand fra søen.
Afgørelse
I henhold til vandløbslovens1 §17 meddelelse der herved godkendelse af projektet
vedrørende anlægning af vandløbet. Projektets beliggenhed fremgår af kortbilaget. Godkendelsen meddelelse på følgende vilkår:
1. Vandløbet skal anlægges i 1:1 forhold.
2. Vandløbet skal have en minimums bundbredde på 10 cm.
3. Ved indløbet til det nye vandløb skal der placeres en cirka 1m bred sten i
kote 4m DVR90.
GULDBORGSUND KOMMUNE

4. Anlægsarbejdet foranstaltes udført og betales af Tom Henry Jensen, Lillebrændevej 3, 4850 Stubbekøbing.

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING FALSTER
WWW.GULDBORGSUND.DK
SAGSBEHANDLER:
MARIUS MANLEY
DIR +45 45732108
MMAN@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

5. Center for teknik og miljø skal orienteres, når projektet er udført. Kontakt
vandløbsmyndigheden på mail: vandlob@guldborgsund.dk

Godkendelsen offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes hjemmeside www.guldborgsund.dk, med efterfølgende 4 ugers klagefrist, jf. vandløbslovens §81.
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Godkendelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når
klagefristen er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandløbsloven §82 stk. 3.
Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet indenfor 2 år.
Der gøres opmærksom på, at du har ret til aktindsigt jf. vandløbsloven §77.
Der gøres opmærksom på, at museumloven2 §27 stk. 2 stadig er i kraft. Hvilket
vil sige at hvis der findes fortidsminder mens der graves, skal arbejdet standse, og
fortidsmindet skal anmeldes til nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistorisk museum.
Begrundelse
Vandløbsmyndigheden har i sin beslutning lagt vægt på, at undgå fremtidige oversvømmelser skal undgås, og at der skal opretholdes en minimums vandstand i den
eksisterende sø.
Sagens indhold
Projektet blev fremmet ved annoncering på kommunens hjemmeside d. 26 februar
2019, og berørte myndigheder og organisationer blev samtidig orienteret.
Hørringssvar
Der er kommet et hørringssvar hvor der blev bedt om aktindsigt i sagen.
Vurdering af projektets påvirkning af Natura-2000 områder og bilag IV
arter
Det vurderes ikke at projektet vil have en indvirkning på Natura-2000 områder eller bilag IV arter i området.
Bilag 1
Kort bilag, oversigts kort og projekt kort.
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.naevneneshus.dk. Klageportalen kan også findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-iD. 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. 500. Du betaler gebyret med betalingskort 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.
Følgende kan også klage:
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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.
Du får besked fra os, hvis andre klager. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte
dispensationen før sagen er afgjort i Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre
nævnet bestemmer andet.
En kopi af godkendelsen er sendt til følgende:
 Danmarks Naturfredningsforening: dnguldborgsund-sager@dn.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund:
o Hovedpostkasse: post@sportsfiskerforbundet.dk
o Lars B. Thygesen: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
o Christian Skotte (Lokalt vanddistrikt): cskotte@cas.org
 Naturstyrelsen Storstrøm: sto@mst.dk
 Museum Lolland-Falster: post@museumlollandfalster.dk
 Vkst: info@vkst.dk
 Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk
 Lodsejer: tjtjalfe@gmail.com
Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet eller dettes udformning kan der
rettes henvendelse til vandløbsmedarbejder Jim Dalhoff Hansen
på e-mail: jiha@guldborgsund.dk
på telefon: 54732082
Eller til Biolog Marius Manley
på e-mail: mman@guldborgsund.dk
på telefon: 54732108

Med venlig hilsen

Marius Manley
Biolog

