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HØRING – ANSØGNING OM RØRLÆGNING AF PRIVAT 
VANDLØB VED BLÆSEBJERG, NORD FALSTER, SAMT 
AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. 

Guldborgsund Kommune fremmer hermed projektet ”Rørlægning af privat grøft ved 

Blæsebjerg” og sender det i 4 ugers offentlig høring. Der er således mulighed for at 

komme med skriftlige kommentar til projektet til og med den 11. juni 2020.  

 

Kommentar til reguleringsforslaget skal sendes til Guldborgsund Kommune via 

mailen vandloeb@guldborgsund.dk 

 

 

Formål 

Projektet har til formål at rørlægge en strækning på 260 meter af det private vandløb 

nord for Stubbekøbingvej ved Blæsebjerg. Med rørlægningen opnås der en bedre 

rundering af landbrugsarealerne samt der fjernes et stort areal med bjørneklo.  

Projektet er udarbejdet af lodsejer Allan J. N. Hansen, konsulentfirmaet LE34 og 

Guldborgsund Forsyning.  

 

Projektbeskrivelse 

Projektet omfatte en strækning på 260 meter af det private vandløb som løber i 

matrikelskelet mellem matr. 1d, Barup By, Lillebrænde, matr. 7k, Barup By, 

Lillebrænde og matr. 16k Lillebrænde By, Lillebrænde. Vandløbet leder til Grønsund.  

 

For nærmere beskrivelse af projektet se det vedhæftede projektansøgning. 

 

Udgifter til projektet 

Udgifterne ifm. projektet afholdes af ansøger Allan J. N. Hansen.  

 

Ejendomsforhold 

Projektstrækningen løber langs 3 matrikler. Ansøger har på forhånd indhentet accept 

fra lodsejeren med tilstødende jord.  

  

De berørte matrikler og lodsejere er:  

 1d, Barup By, Lillebrænde – Lodsejer Allan J. N. Hansen 

 7k, Barup By, Lillebrænde – Lodsejer Lars Romme Jakobsen 

 16K, Lillebrænde By, Lillebrænde – Lodsejer Allan J. N. Hansen  

 

Tidsplan  

Projektet ønskes gennemført efter høst 2020  
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VVM-Screening  

Projekttypen er anført under punkt 10f på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen1. Det 

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

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

redegørelse. Screeningen er vedhæftet som bilag.  

 

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

projektet, vurderer Guldborgsund kommune, jævnfør § 21 i VVM-bekendtgørelsen, at 

projektet ikke vil have en negativ indvirkning på miljøet eller de omkringliggende 

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

Kommuneplansretningslinjer ift. projektet. 

 

Klagemulighed vedr. VVM-screeningen  

VVM-screeningens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag VVM-screeningen er offentliggjort på Kommunes 

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

gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

 

Klagen sendes herefter 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 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.  

 

Der gives besked, hvis andre klager. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte 

godkendelsen før sagen er afgjort i Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre nævnet 

bestemmer andet. 

 

Bilag   

 Projektansøgning – rørlægning af privat vandløb ved Blæsebjerg 

 Oversigtskort – rørlægning af privat grøft ved Blæsebjerg  

 VVM-screening af projektansøgningen.   

 

 

 

 

                                                   
1 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af den 25. oktober 2018 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder Magnus Engkær på 

telefon 54 73 21 47 eller via mailen maen@guldborgsund.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

  

Magnus Engkær 

Biolog/Vandløbsmedarbejder  
 

 

 

Dette høringsbrev er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside samt 

sendt til følgende klageberettigede organisationer: 

 De berørte lodsejere 

 LE34 (att. Carsten Kragh) 

 Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)  

 Danmarks Sportsfiskerforening 

o Hovedpostkasse 

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. 
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