Center for Teknik og Miljø
Att. Jørgen Hilleke (Park og Vej)
Parkvej 37
4800 Nykøbing Falster

GODEKENDELSE EFTER VANDLØBSLOVENS § 17 OG § 49 HÆVNING AF VANDSTANDEN I NORDBYMOSERNE, SAMT
GRAVNING I BRINK PÅ KOMMUNEVANDLØB 88G
25-02-2020

Guldborgsund Kommunes afdeling for Park og Vej har søgt om tilladelse til at hæve
vandstanden i Nordbymoserne ved etablering af tre mindre stemmeværk.
Der søges samtidig om tilladelse til at grave to nødoverløb fra moserne til
kommunevandløb 88G, Snedkerbækken, som løber langs med Nordbymoserne fra
vandløbsstation 1050 til st. 1534. Vandstanden ønskes hævet for at øge den
naturmæssige og rekreative værdi af området.
Afgørelse
Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til at hæve
vandstanden i Nordbymoserne, samt grave to overløbs til kommunevandløb 88G.
Tilladelsen er givet jævnfør vandløbslovens1 §17 og §49, samt på følgende vilkår:
1. Der må etableres 3 stemmeværk ved Nordbymoserne
2. Stemmeværket skal primært bestå af svinerygsplanker, så vandstanden i
Nordbymoserne kan justeres manuelt.
3. Stemmeværk 1 må have en topkote på 6,97 DVR 90
4. Stemmeværk 2 må have en topkote på 6,74 DVR90
5. Stemmeværk 3 må have en topkote på 6,60 DVR90
6. Der må etableres et nødoverløb fra mose 3 til Snedkerbækken (kvl. 88G)
Overløbet må være 0,5 meter bredt og have en bundkote på 7,15 DVR90.
7. Der må etableres et nødoverløb fra mose 4 til Snedkerbækken (kvl. 88G).
Overløbet må være 0,5 meter bredt og have en bundkote på 7,05 DVR90.
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8. Tilladelsen skal være benyttet inden for 2 år, fra den udstedte dato, ellers
frafalder godkendelsen.
9. Vandløbsmyndigheden skal skriftlig orienteres på mail:
vandloeb@guldborgsund.dk når projektet er færdigt og svinerygsplankerne
er sat i.
Denne godkendelse er offentliggjort ved annoncering på Guldborgsund Kommunes
hjemmeside, tirsdag den 25. februar 2020.
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Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via
Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.
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.

Begrundelse for afgørelse
Vandløbsmyndigheden har i sin begrundelse lagt positiv vægt på at projektet
tilgodeser Nordbymoserne som gyde- og opvækstområde for padder i området, ved
at sikre en større og længerevarende vandvolumen i moserne over året. Yderligt er
vandstanden nem at regulere i tilfælde af større regn hændelser.
Ændringerne i vandløbets brink, de to nødoverløb med hver en brede på 0,5 meter,
er af mindre karakter, samt at de etableres på vandløbsstrækninger der har et fald på
mellem 1,7‰ – 2 ‰, hvilket gør at profilændringen ikke vil påvirke afstrømningen
negativt.
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Tilsyn
Der blev i december 2019 og februar 2020 udført tilsyn med Nordbymoserne og
kommunevandløb 88G, hvor det ved selvsyn blev konstateret, at trods en regnfuldt
vinter, med rekord nedbør, så havde vandløbet ikke forsaget oversvømmelse af
nærliggende arealer.
Målsætning jf. vandområdeplanerne
Kommunevandløb 88G er målsat i Vandområdeplanerne 2015-2021 til at skulle opnå
en God økologisk tilstand. Den aktuelle tilstand er ukendt, men det vurderes at de to
overløb ikke vil påvirke vandløbet negativt eller hindret at målsætningen opnås, da
overløbene er nødoverløb og kun vil være aktive i perioder med meget regn. I sådan
perioder vil ”varmt mosevand” ikke udgøre en trussel for vandløbsfaunaen.
Høring
Projektet har været sendt i 4 ugers offentlig høring ved annoncering på kommunens
hjemmeside den 9. januar 2020, samt sendt til høringsberettigede organisationer.
Kommunen har ikke modtaget nogen kommentar til projektet i høringsperioden.
VVM Screening
Kommunens afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen2 § 21, om at projektet ikke
kræver en VVM-redegørelsen, har været sendt i 4 ugers offentlig klageperiode ved
annoncering på kommunens hjemmeside den 9. januar 2020, samt sendt til
klageberettigede organisationer. Kommunen har ikke modtaget nogen klager over
afgørelsen.
Anden lovgivning
Der er meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens3 § 3 stk. 2, da kommunen
vurderer, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter, kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 256
væsentligt. Det vil heller ikke ødelægge eller beskadige plantearter eller yngle- eller
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.
Bilag



Oversigtskort og mulig placering af nødoverløb
Oversigt over udpegningsgrundlag for Natura 2000 område 256

Yderlige spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder Magnus Engkær
på enten mail - maen@guldborgsund.dk eller via telefon nr. 54 73 21 47.
Med venlig hilsen
Magnus Engkær
Biolog/Vandløbsmedarbejder
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Bilag 1 - Oversigtskort
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Bilag 2 – Udpegningsgrundlag Habitatområde
Udpegningsgrundlag for habitatområde H265 Bangsebro Skov og Sønder
Kohave
Forventet udpegningsgrundlag
Naturtyper:

Bøg på muld (9130)

*Elle- og askeskov (91E0)

Ege-blandskov (9160)
* angiver prioriteret naturtype
Arter:

Bredøret flagermus

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.

