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Høring om ændring af pumpestation ved Fuglsang Enge.
25-04-2018

Høring om projekt for udskiftning af eksisterende pumpe på Fuglsang Enge, samt
afgørelse om VVM screening.
Guldborgsund kommune har modtaget ansøgning om reetablering/renovering af
pumpestation ved Fuglsang Enge. Pumpen har været oversvømmet og bygværket
er beskadiget, samtidig ønskes bygværket forbedret i forhold til arbejdsmiljøet.
Guldborgsund kommune har foretaget opmåling af det eksisterende vandspejl, således at der kan fastsættes målfaste pumpekoter på det ansøgte bygværk.
Vandspejlet ved indløb til bygværket var i kote – 0,5 meter og eksisterende betonkant i kote 0,5 meter. Ligeledes er det nuværende pumpeindtag målt til ca. 1
meter lavere end bestående betonkant. Disse koter vil blive lagt til grund i godkendelsen. Således at stopkoten bliver – 0,5 meter DVR90.
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I forbindelse med pumpestationen foretages renovering af diget. Diget er registreret som beskyttet jorddige, men den det er vurderet, at udbedring af diget er af
underordnet betydning for beskyttelsen.

VVM-screening
Det ansøgte projekt er en reguleringssag efter vandløbslovens § 17. Sådanne typer af sager er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen, som punkt 11f. Projektet
er VVM-pligtigt, hvis det vurderes, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet
pga. dets art, dimensioner eller placering. Bekendtgørelsens bilag 3, fastlægger de
kriterier, som skal anvendes for at belyse projektet.
Ud fra de foreliggende oplysninger om projektet vurderes, at reguleringen af
vandløbet, ikke vil få negativ indvirkning på natur og miljø. Der skal derfor ikke
udarbejdes en VVM- redegørelse og kommuneplansretningslinjer. Vurderingen er
foretaget på baggrund af oplysningerne i projektbeskrivelsen, samt natur- og
miløforhold i området, hvorved sagen er belyst, som den skal ifølge VVMbekendtgørelsen.
Skema til VVM-screeningen kan ses i bilag.
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Klageadgang for VVM-screening
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.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på 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. 900 for privat personer og 1800 for virksomheder
eller organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan
finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk.
Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 videre-sender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Følgende 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.
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.

Med venlig hilsen
JIM DALHOFF HANSEN
CAND.TECH.SOC
MILJØ
CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ

Bilag:

Ansøgning fra Kjeld Morel
Opmåling af foretaget af Guldborgsund Kommune
VVW- screening

SIDE 3/3

Hørringsmateriale om reguleringsprojekt, samt afgørelse om VVM screening er sendt
til følgende:
- Danmarks Naturfredningsforening dnguldborgsund-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, v/Lars B. Thygesen, lbt@sportsfi-skerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Lokalt vanddistrikt, v/Christian Skotte, cskotte@cas.org
- Naturstyrelsen Storstrøm sto@nst.dk
- Museum Lolland-Falster, post@museumlollandfalster.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Det Classenske Fideicommis v/ Poul Schreiner, psh@corselitze.dk

