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GODKENDELSE EFTER VANDLØBSLOVENS § 17 – 
RØRLÆGNING OG OPRENSNING AF PRIVAT VANDLØB VED 
BLÆSEBJERG 

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune har d. 23. marts 2020 modtaget 

din ansøgning om at rørlægge 260 meter af et privat vandløb der ligger nord for 

Stubbekøbingvej ved Blæsebjerg (se bilag), samt oprense de resterende 325 meter 

af vandløbet.      

 

Formålet med projektet er skabe en bedre rundering af de omkringliggende 

landbrugsarealer, fjerne et areal med Kæmpe-bjørneklo, samt sikre afledning af tag- 

og overfladevand fra oplandet.  

 

Afgørelse 

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til at 

vandløbet, der løber langs matrikel 16k, Lillebrænde By, Lillebrænde, må rørlægges 

over en strækning på 260 meter, samt oprenses på den resterende del. Tilladelsen 

gives jævnfør vandløbslovens1 §17, samt på følgende vilkår:  

 

1. Den rørlagte strækning skal lægges i forlængelse af Guldborgsund 

Forsynings regnvandsudledning der er placeret på matrikel 1d, Barup By, 

Lillebrænde (vandløbets station 0) 

2. Ved vandløbsstation 0, skal røret have en bundkote på 7,31 DVR90. 

3. Ved vandløbsstation 260, skal røret have en bundkote på 6,43 DVR90.  

4. Røret skal minimum have en diameter på ø560 mm og et jævnt fald på 3 ‰.  

5. Der skal etableres en passende sandfangsbrønd i begge ender af den 

rørlagte strækning.   

6. Ved overgangen mellem rør og åben vandløb ved vandløbsstation 260, skal 

vandløbets bund og sider sikres mod erosion.  

7. Økonomiske udgifter i forbindelse med den fremtidige drift og 

vedligeholdelse af den rørlagte strækning deles imellem ejeren af matrikel 

16k, Lillebrænde By, Lillebrænde og Guldborgsund Forsyning i forholdet 

20/80. Lodsejer betaler 20 % og forsyningen betaler 80% efter udgifterne.   

8. Partsfordelingen omkring den fremtidige drift og vedligeholdelse af 

rørlægningen skal tinglyses på matriklen 16k, Lillebrænde By, Lillebrænde. 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25-11-2019 (Vandløbsloven) 



 
 

 
 

SIDE 2/7 9. Vandløbet må oprenses fra vandløbsstation 260 og til udløb i Grønsund, så 

det har et jævnt fald på 5 ‰.  

10. Vandløbsmyndigheden skal skriftlig orienteres om, at projektet er udført 

senest én måned efter færdiggørelsen af projektet. Orienteringen sendes til 

e-mail vandlob@guldborgsund.dk 

 

Denne godkendelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes 

hjemmeside www.guldborgsund.dk d. 16. juli med 4 ugers klagefrist.  

  

Godkendelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når 

klagefristen er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8. 
 

Tilladelsen skal være benyttet inden for 2 år, fra den udstedte dato, ellers frafalder 

godkendelsen.  

 

Begrundelse for afgørelse  

Vandløbsmyndigheden har i sin begrundelse lagt vægt på at vandløbsstrækningen er 

uden værdifuld natur og at strækningen fremstår kanaliseret uden stor fysisk 

variation, samt store variation i vandføring.  

 

Der er også lagt vægt på at der ved gennemførelsen af projektet fjernes et stort areal 

med Kæmpe-bjørneklo.  

 

Vandløbsmyndigheden vurder af projektet ikke vil påvirke afvandingen i området 

negativt, da vandløbet og det omkringliggende terræn ligger med relativt godt fald 

ned mod Grønsund.   

 

Sagens indhold 
Beskrivelse af projektet 

Rørlægningen sker i forlængelse af Guldborgsund Forsynings udledningspunkt for 

tag- og overfaldevand fra bebyggelse langs Stubbekøbingvej (udledningstilladelse er 

meddelt den 17. oktober 2019). Udledningen af tag- og overfladevand er uden 

forsinkelse og den rørlagte strækning skal som minimum kunne aflede forsyningens 

udledning. Valg af rørdiameter og fald, samt omfang af oprensning af den nedre 

vandløbsstrækning er beregnet af Guldborgsund Forsynings egen konsulent. 

Oversigtstegning og koter er vedlagt som bilag.  

 

Vandløb 

Vandløbet har en samlet længde på ca. 585 meter. Det er klassificeret som et privat 

vandløb og der findes derfor ikke et regulativ for vandløbet. Vandløbet starter på 

matrikel 1d Barup By, Lillebrænde, og løber ud i Grønsund imellem matrikel 7k, 

Barup By, Lillebrænde og 16k, Lillebrænde By, Lillebrænde. Vandløbet lægger i et 

forholdsvis bakket område på Nordfalster, med terrænfald på 5-9 ‰ ned mod havet.  

Vandløbet har et opland på ca. 30 ha. bestående primært af landbrugsarealer.  

 

Den øvre del af vandløbet er stærkt profileret med en forskel på 1,5-2 meter mellem 

vandløbsbund og terræn. Den nedre del, efter knækket, er svagt profileret med en 

forskel mellem vandløbsbund og terræn på 0,3-0,6 meter.  

mailto:vandlob@guldborgsund.dk
http://www.guldborgsund.dk/


 
 

 
 

SIDE 3/7 Vegetationen i og langs vandløbet er primært Kæmpe-bjørneklo på det øvre stræk 

og stivstænglet vegetation på det nedre stræk.  

 

Vandføringen er svag eller ikke tilstede, men frem over skal vandløbet også kunne 

aflede tag- og overfladevand fra et befæstet areal på ca. 1,75 ha.    

 

Der er indsamlet DVFI-prøver fra vandløbet med jævne intervaller siden 1994, den 

seneste prøver fra 2016 gav en DVFI karakter på 1 (særdeles ringe biologisk 

kvalitet).  

 

Målsætning jf. vandområdeplanerne 

Vandløbet er ikke målsat i Vandområdeplanerne 2015-2021 til at skulle opnå en God 

økologisk tilstand.  

 
Udgifter 

Udgifterne til gennemførelse af projektet er ikke oplyst i ansøgningen. Udgifterne til 

rørlægningen afholdes af ansøger, Allan J. N. Hansen. Udgifterne til oprensningen af 

den nedre strækning afholdes af Guldborgsund Forsyning.   

 

Høring  

Projektet har været sendt i 4 ugers offentlig høring ved annoncering på kommunens 

hjemmeside den 14. maj 2020, samt sendt til høringsberettigede myndigheder og 

organisationer. Kommunen har ikke modtaget kommentar til projektet i 

høringsperioden.  

 

Anden relevant lovgivning 

VVM-screening  

Projektet er omfattet af bilag 2, nr. 10f ”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af 

bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb” i Miljøvurderingsloven2. Kommunen 

har screenet projektet i henhold til lovens § 21. På baggrund heraf er det 

konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at 

gennemføre projekt, da vandløbsprojektet ikke anses for at kunne få væsentlig 

indvirkning på miljøet. Afgørelsen blev annonceret 14. maj 2020 med efterfølgende 4 

ugers klageperiode. Der er ikke indkommet klager 

 

Naturbeskyttelsesloven  

Projektet berører ikke natur der er beskyttet jævnfør naturbeskyttelsesloven3.  

 

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.  

                                                      
2 Bekendtgørelse nr. 973 af 25-06-2020 (Miljøvurderingsloven)  
3 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13-03-2019 (Naturbeskyttelsesloven) 

http://www.naevneneshus.dk/


 
 

 
 

SIDE 4/7 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. 

 

 

 

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  
 

Bilag  

1. Oversigtskort  

2. Tabel over bundkoter og fald    

 

 

 

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. 

 

 

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
mailto:maen@guldborgsund.dk
https://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten


 
 

 
 

SIDE 5/7 Bilag 1 – Oversigtskort  

Ændring af afløbsforhold fra Stubbekøbingvej til Grønsund. 

 



 
 

 
 

SIDE 6/7 Bilag 2 – Tabel over bundkoter og bundhældning over den rørlagte og åbne 

vandløbsstrækning.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SIDE 7/7 En kopi af denne afgørelse er sendt til følgende klageberettigede organisationer  

 Guldborgsund forsyning  

 Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling) 

 Danmarks Sportsfiskerforening 

o Hovedpostkasse 

o Lokalt vanddistrikt 

o Regionalt team  

 Naturstyrelsen Storstrøm  

 VKST a/s  

 Museum Lolland-Falster  

 Kystdirektoratet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


