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HØRINGSBREV TIL REGULERINGSPROJEKT VED VANDLØB
4D I GULDBORGSUND KOMMUNE OG AFGØRTELSE OM IKKE
VVM PLIGT
Guldborgsund Kommune har modtaget vedlagte ansøgning om reguleringsprojekt fra
Lystfiskeriforeningen for Nykøbing F. og Omegn samt den Sjællandske Grusbande.
Projektets formål er at forbedre yngle og opvækstvilkår for havørred i vandløb 4D lige
inden det løber igennem Døllefjelde.
Ansøgere har forinden høringen indsamlet positive lodsejertilkendegivelser fra samtlige berørte parter. Projektet sendes derfor i høring som en reguleringsafgørelse efter
vandløbslovens § 17. Se vedlagte ansøgning samt kortbilag.
Guldborgsund Kommune agter at foretage en opmåling/pejling inden projektet udføres, samt efter udførsel, for at sikre de involverede parter.

GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731000
WWW.GULDBORGSUND.DK
SAGSNR. 18/13716
SAGSBEHANDLER:
SØREN KOCK LAURSEN
DIR +45 54732147
SKLA@GULDBORGSUND.DK

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 VVM-bekendtgørelsen. Skema til VVM-screeningen kan ses i bilag.

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

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
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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 videresender 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

Søren Kock Laursen
Biolog
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Afgørelse om VVM screening samt hørringsmateriale om reguleringsprojekt er sendt
til følgende:
Kopi sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening dnguldborgsund-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, v/Lars B. Thygesen, lbt@sportsfiskerforbundet.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
VKST, politik@vkst.dk
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