
 

Til klageberettigede 

   

KRYDSNINGSTILLADELSE - TILLADELSE TIL KRYDSNING AF 
KOMMUNEVANDLØB 92E, TILLØB TIL SØRUP Å 

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune har den 2. september 2021 mod-
taget din ansøgning om at krydse kommunevandløb 92e med et kabel. Krydsningen 
sker på matrikel nr. 7c Sørup By, Eskilstrup. Kablet føres gennem en eksisterende 
røroverkørsel, som befinder sig mellem st. 1047-1057. 
 
Formålet med krydsningen er, at trække strøm til et elforsyningsanlæg for CERIUS. 
Kablet nedgraves mindst 80 cm under overkørslens overflade.  
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SIDE 2/4 Afgørelse 
Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til at kryd-
se kommunevandløb 92e. Tilladelsen er givet jf. vandløbslovens § 47 og § 9 i be-
kendtgørelsen for vandløbsregulering og –restaurering mv., samt på følgende vilkår: 
 

1. Krydsningen skal ske på matrikel 7c Sørup By, Eskilstrup gennem overkørs-
len mellem vandløbsstation 1047-1057. 

2. Ved krydsingen af vandløbet, skal kablet placeres mindst 80 cm under over-
kørslens overflade. 

3. Anlægsarbejdet må ikke medføre, at der tilføres forurenende eller sedimen-
terende stoffer til vandløbet. 

4. Eventuelle skader på vandløbet (herunder selve vandløbet, brinker, banket-
ter og overkørsel) som følge af ledningens etablering, tilstedeværelse eller 
reparation, skal udbedres og betales af ledningsejeren. 

5. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejeren. 
6. Ved fremtidige vandløbsarbejder (f.eks. reguleringer og restaureringer) på-

hviler alle udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen udelukkende led-
ningsejeren, således at ledningen fortsat krydser vandløbet som anvist i den-
ne tilladelse. 

7. Vandløbsmyndigheden skal skriftligt orienteres om, at projektet er udført se-
nest én måned efter færdiggørelsen. Orienteringen sendes til e-mailadresse 
vandlob@guldborgsund.dk. 

 
Vandløbsmyndigheden meddeler endvidere tilladelse til, at anlægsarbejdet må påbe-
gyndes, når afgørelsen foreligger. Tilladelsen gives jf. § 30 i bekendtgørelsen for 
vandløbsregulering og –restaurering mv. Der gøres opmærksom på, at tilladelsen til 
at påbegynde anlægsarbejdet ikke indebærer en begrænsning i Miljø- og Fødevare-
klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget krydsningstilladelse. 
 
Tilladelsen frafalder såfremt den ikke er udnyttet inden for 2 år efter den udstedte da-
to.  
 
Afgørelsen offentliggøres på Guldborgsund Kommunes hjemmeside d. 14/10-2021. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune har lagt vægt på, at krydsning af 
vandløbet ikke vil påvirke vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold, da 
kablet føres over overkørslen i en dybde på mindst 80 cm under overkørslens over-
flade. 
 
Udgifter 
Udgifterne til gennemførsel af krydsningen afholdes af ansøger 
 
Høring 
Guldborgsund Kommune har efter §§ 9 og 17 i bekendtgørelsen om vandløbsregule-
ring og –restaurering mv. fravalgt at høre yderligere parter i sagen, end de direkte in-
volverede, da sagen omhandler en foranstaltning, der ikke skønnes at have indflydel-
se på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold. 
 
Anden lovgivning 
Naturbeskyttelsesloven 

mailto:vandlob@guldborgsund.dk


 

 

SIDE 3/4 Vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Da der ikke foretages æn-
dringer i vandløbet, er der ikke behov for dispensation fra naturbeskyttelsesloven for 
gennemførsel af projektet. 
 
Klagevejledning 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Kla-
geportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gen-
nem 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 betalet et gebyr på 900 kr. som privatperson og som 
virksomhed eller organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. 
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejled-
ning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.na-
evneneshus.dk. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer 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 kan klage: 

 Ansøger – Nexel A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge 
 Ledningsejer – Cerius A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge 
 Lodsejer – matr.nr. 7c Sørup By, Eskilstrup 

 
 
Med venlig hilsen 
 
  
Kristoffer Brix Larsen 
Vandløbsmedarbejder  
 

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række op-
lysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læ-
se mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt. 
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SIDE 4/4 Kopi af afgørelsen er sendt til: 
 Ansøger – Nexel A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge 
 Ledningsejer – Cerius A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge 
 Lodsejer – matr.nr. 7c Sørup By, Eskilstrup 

 


