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Tilladelse efter vandløbsloven 

 

 

I har fået tilladelse til at etablere en ny bro ved Gl. Susåarm i station 

1872 til 1884 meter 

 

I har søgt om tilladelse til at etablere en stibro over Gl. Susåarm. 

 

Vi giver jer tilladelse til at etablere broen. 

 
Etablering af broen kan påbegyndes efter klagefristens udløb og skal være 

afsluttet og færdigmeldt inden 3 år.  

 

Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i Bekendtgørelse om 

vandløbsregulering og – restaurering m.v., meddeler Næstved Kommune 

dog tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder inden klagefristens udløb 

og uanset om der måtte indkomme klager, jf. § 301 i samme bekendtgørelse. 

Påbegyndelse af arbejdet inden udløb af klagefristen sker på ansøgers eget 

ansvar. 

 

Hvad skal I helt konkret gøre? 

I skal overholde følgende vilkår: 

 
1. Når I sætter projektet i gang, skal I give besked til os. 

2. Broen skal have følgende dimensioner: 

• Spændvidde/længde: 43 meter. 

• Gangbredde: 3 meter. 

• Fuld bredde: 3,5 meter. 

• Broens underkant skal være i minimum kote 2,5 m (DVR90), 

svarende til en frihøjde under broen på minimum 2,5 meter over 

middelvandstand.  

 

 
1 § 30. Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af 

anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens 
afgørelse påklages 
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• I skal sikre, at broen konstrueres som beskrevet i afsnittet 

”Projektets indhold”. 

3. I skal sørge for at retablere evt. dræn. 

4. Anlægsarbejdet, som foretages hen over vandløbet (inkl. vandløbets 

2 meter bræmmer) skal være helt færdig senest 8 uger efter, at 

arbejdet er påbegyndt. 

5. Det skal sikres, at vandløbet ikke tilføres sand, sediment m.v. under 

anlægsarbejdet. 

6. Ved kørsel med større maskiner skal brinkerne beskyttes med 

køreplader. Evt. skader på brinker og anlæg skal retableres. 

7. Når I er færdige med projektet, skal I give besked til os. 

Færdigmeldingen med som udført tegning sendes til 

vandloeb@naestved.dk. 

8. Økonomien til anlæg, drift og vedligehold afholdes alene af Næstved 

Kommune.  

 

 

Hvad er formålet med projektet? 
Broen underbygger Næstved Kommunes friluftsstrategi og vil skabe en 

rekreativ stiforbindelse, der binder den lokale vandrerute (rød) og eventuelt 

kommende stier på Ydernæs sammen med den regionale vandrerute (blå) 

på Appenæs (se kort 2). 

 

Hvem er inddraget i projektet? 

 

 Navn Adresse Matrikel 

Ansøger Næstved 

Kommune, 

Team Trafik 

Teatergade 8  

Bredejer Næstved 

Kommune 

Rådmandshaven 20 1de 

Appenæs By, 

Vejlø 

Bredejer NK-Spildevand  Ved Fjorden 18, 

4700 Næstved 

35a Appenæs 

By, Vejlø 

 

Projektets lokalitet og regulativmæssige forhold 

Vandløb Gl. Suså arm st. 1872 til st. 1884 m. 

Regulativ for vandløbet er Regulativ for Gl. 

Susåarm, nr. 20 

Klassifikation Vandløbet er offentligt. Vandløbet er ikke 
målsat. Opstrøms projektområdet har 
Rønnebækken udløb. Rønnebækken er 
i Vandplanen målsat til god økologisk 
tilstand. Den nuværende økologiske 
tilstand af den nederste del af 
Rønnebækken er vurderet til moderat 

økologisk tilstand på baggrund af 

smådyrssammensætningen. 

Naturbeskyttelsen Vandløbet er omfattet af §3 i 

naturbeskyttelsesloven 

mailto:vandloeb@naestved.dk
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Fysiske forhold Gammel Susåarm er den tidligere nedre 
del af Suså, som efter 
etableringen af Suså Kanalen er blevet 
afsnøret fra selve Suså. I dag har 
Gammel Susåarm kun forbindelse med 
den opstrøms Suså gennem et 

rør, som er beliggende under Kanalvej. 

Jf. regulativet angives der ingen 

dimensioner pga. vandløbets særlige 

fjordagtige forhold, i det strømrenden 

holdes i det naturlige forløb. 

Jf. regulativet skal vandløbet på grund af 

den fjordagtige karakter henligge i 

naturtilstand. 

Broer Jf. regulativet skal fremtidige broer udføres 
som broer. På grund af vandløbets 
fjordagtige karakter bør broer ved 
omlægning og etablering udformes som 
broer med så stort slug som det vil være 
muligt for broens konstruktion. 

Sejlads Jf. regulativet er det tilladt at sejle på 
vandløbet såvel med ikke-motordrevne 
fartøjer som motordrevne med fart af højst 
2 knob. 

 

 

 

 

Kort over projektområdet 

 

Kort 1: Oversigtskort. Projektområdet er markeret med rød cirkel. 
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Kort 2: Placering af bro. Broen er indtegnet med en rød ellipse. Rød linje: Lokal 

vandrerute. Blå linje: Regional vandrerute. 

 

Hvad skal der ske i projektet? 

 
Projektets indhold 

Stibroen etableres over en Ø1600 mm beton kloakledning, som er etableret 

af NK-Forsyning i 2019 og ligger under vandløbets bund. I den forbindelse 

blev der etableret en spunsvæg på begge sider for at sikre mod udskridning 

under nedlægningen. Spunsvæggene er dimensioneret til at kunne 

understøtte en stibro. Spunsprofilerne er kappet i kote ca. +1,0 DVR90. Der 

udføres en påstøbning som danner landfæste for broelementerne (se foto 

1). 

 

 
Foto 1: Foto som viser broens kommende placering samt spunsprofiler på begge 

sider af vandløbet. 
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Broen består af 2 yderfag og 4 mellemfag hver ca. 8,0 m lange. Brofagene 

udføres som elementer. 

 

Stibroen laves i stålsøjler og stålprofiler til selve konstruktionen, mens 

dækket vil være i træ. Rækværket er gengivet i en visualisering (se foto 2). 

 

Stibroen får en gangbredde på 3,0 meter og længde på 43 m. 

 

 

 
Foto 2: Visualisering af broen  

 

Der vil blive opstillet en kran på bredden og en flåde på vandet. Der bliver 

ikke behov for at opstille faste arbejdsplatforme eller midlertidige 

opfyldninger på vand. 

 

 

Ansøgningsmateriale 

• Ansøgning fra Team Trafik modtaget den 16. april 2020 

• Mail med supplerende oplysninger modtaget den 28. april 2020 

• Mail med supplerende oplysninger modtaget den 5. oktober 2020 

 

Økonomi 

Udgifterne til projektet er estimeret til kr. 2.200.000, -. Alle udgifter afholdes 

af Center for Trafik og Ejendomme. 

 

Tidsplan 

Projektet forventes udført i første halvdel af 2021 indenfor en periode på 8 

uger. 
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Vurdering af miljø- og afstrømningsmæssige forhold samt rekreative 

forhold 

 

Afstrømning 

Afstanden mellem underside af bro og vandspejl vil være minimum 2,5 m 

ved middelvandstand i fjorden. Dermed vurderes det, at brohøjden ikke vil 

have nogen betydning for afstrømningen. 

Endvidere vurderes det, at broens åbne og lette konstruktion hverken vil 

påvirke vandløbets fjordagtige karakter eller vil have nogen opstuvende 

effekt. 

 

For at sikre afstrømning fra evt. dræn stilles der vilkår om retablering af evt. 

eksisterende dræn. 

I forbindelse med anlægsarbejdet skal der graves og der er derfor en lille 

risiko for at der sker sedimenttransport til vandløbet. Derfor stilles der vilkår 

om sikring mod sedimenttransport.  

Med de stillede vilkår vurderer vi, at etablering af broen ikke vil få 

afvandingsmæssige konsekvenser. 

 

Miljø 

Vandløbet er ikke målsat. 

Der vil ikke foregå arbejde i selve vandløbet udover at stålsøjler nedvibreres 

i vandløbsbunden. 

Projektets omfang vurderes ikke at have nogen miljømæssig påvirkning. 

 

Samlet set vurderer vi, at etablering af broen ikke vil få miljømæssige 

konsekvenser. 

 

Rekreative forhold 

Sejladsretten er et forhold der varetages af vandløbsmyndigheden, forholdet 

er dog sekundært i forhold til varetagelsen af de miljømæssige og 

afvandingsmæssige forhold. 

Jf. regulativet er det tilladt at sejle på vandløbet såvel med ikke-motordrevne 

som med motordrevne fartøjer med fart af højst 2 knob. Frihøjden på 

minimum 2,5 m i forhold til middel vandstand begrænser ikke denne 

mulighed. Det vil således stadig være muligt at sejle under broen med de 

både der er hjemmehørende på Gl. Susåarm inden for broen. 

Da broen samtidig vil tilføre området nye rekreative muligheder på grund af 

et nyt sammenhængende stisystem vurderes det samlet set, at projektet vil 

have en positiv betydning for de rekreative forhold i området. 

 

 

Er der anden lovgivning, der skal tages hensyn til? 

 

Målsætning 

Gl. Susåarm er ikke målsat. Opstrøms projektstrækningen har det offentlige 

vandløb Rønnebækken udløb. Rønnebækkens målsætning er god og den 

nuværende tilstand ringe. Med de stillede vilkår forventes etableringen af 

broen ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning af vandløbets tilstand. 

Derfor vurderer vi, at projektet ikke vil være med til at forhindre opfyldelse af 
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miljømål for Rønnebækken jf. §8 i Bekendtgørelse 2019-04-11 nr. 449 om 

indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 

 

Beskyttet natur og Natura2000 

Gl. Suså arm er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Gennemførelse 

af projektet forudsætter derfor dispensation efter Naturbeskyttelsesloven § 3. 

Der er meddelt dispensation til projektet den 27. oktober 2020. Klagefristen 

er den 24. november 2020.  

 
Det nærmeste Natura2000-område er nummer 169, Havet og kysten mellem 

Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, fuglebeskyttelsesområde nr. F81 

og habitatområde nr. H148. Det udgør kystnære landarealer og 

lavvandede kystområder. 

 

Området skal opretholde og sikre levesteder for områdets fuglebestand. 

Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Dvs. arter som 

er sjældne truede eller følsomme over for ændringer af deres levested. De 

arter som er hjemmehørende eller regelmæssigt er i Danmark under deres 

træk for at fælder fjer, raste eller overvintre. 

 

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper, samt beskytte dyre- og 

plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne. 

 

Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke de beskyttede naturområder - der er 

på udpegningsgrundlaget - negativt på grund af projektets omfang og 

karakter.  

 
Beskyttede dyre- og plantearter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 10 – de 

såkaldte bilag IV-arter. De danske dyr og planter kan ses i 

habitatbekendtgørelsens bilag 11. Der kan ikke gives tilladelse efter 

vandløbsloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt. 

I området som helhed er der efter vores vurdering sandsynlighed for, at der 

findes flere arter af flagermus og padder, som er bilag IV-arter. 

Flagermus er fredede, og deres yngle- og rasteområder er beskyttet efter 

habitatdirektivet.  

Der fældes ikke træer i forbindelse med projektet, og det vurderes derfor at 

evt. flagermus ikke vil blive påvirket. 

Padder, som f.eks. springfrø og stor vandsalamander, findes udbredt i hele 

kommunen. Vi har ikke konkrete oplysninger om padder i naturtyper i 

området. 

Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de 

nævnte bilag IV-arter. 

 

Museumsloven 

Der kan i området eventuelt være fund af betydning for den arkæologiske 

kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-

27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, 

udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at 
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få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked 

om de finansieringsmæssige konsekvenser.  

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, 

flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det 

berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.  

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Museum Vestsjælland og 

Museum Sydøstdanmark.  

Før evt. gravearbejde på offentlig vejmatrikel skal der indhentes 

gravetilladelse hos vejmyndighed.  

 

 

Høring 

Der er foretaget offentlig høring af projektet i perioden fra den 20. maj 2020 

til den 18. juni 2020. 

Der er indkommet 7 høringssvar.  

Det gennemgående tema i høringssvarene er sejlads og frihøjde. Desuden 

indeholder svarene bemærkninger og spørgsmål om erstatningskrav. 

Endelig er der bemærkninger der knytter sig til den fremtidige vandstand 

som følge af klimaændringer. 

 

Det blev på den baggrund besluttet at undersøge højden af de både, der 

ligger til opstrøms den planlagte bro. Undersøgelsen viste, at der ligger både 

som kræver mere frihøjde end den oprindeligt projekterede frihøjde på 1,5 

meter. 

 

For at tage størst muligt hensyn til den rekreative sejlads er det derfor 

politisk besluttet af øge frihøjden til 2,5 meter. Sagen er behandlet i Teknisk 

udvalg den 10. august 2020 (sagsnr. 105) og den 28. september 2020 

(sagsnr. 129). Dagsorden og bilag knyttet hertil kan ses på kommunens 

hjemmeside. 

 

Derudover er det vurderet, at svarene ikke giver anledning til væsentlige 

ændringer af det projektforslag, der var sendt i høring.   

 

 

Offentliggørelse  

Tilladelsen vil blive annonceret på kommunens hjemmeside 27. oktober 2020 

 

Hvilken lov ligger til grund for afgørelsen? 

Denne afgørelse er truffet efter vandløbslovens bestemmelser. 

• Bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 127 af 26.01.2017 § 47  

• Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering nr. 834 af 

27.06.2016, § 9 og kap. 5. 

• Hertil kommer Regulativ for Gl. Susåarm, nr. 20 af 15. december 

1997. 

I kan finde bekendtgørelserne på www.retsinformation.dk og regulativet på 

Næstved Kommunes hjemmeside. 
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Hvis I vil klage over afgørelsen 

Tilladelsen kan påklages inden for en frist på 4 uger til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet fra afgørelsen er offentliggjort. De klageberettigede 

er jer som ansøger samt dem, der måtte antages at have en individuel, 

væsentlig interesse i sagens udfald, og visse organisationer.  

Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. I klager via 

Klageportalen, som I finder på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller 

www.virk.dk. I vælger det nævn, I vil klage til og logger på klageportalen 

med NemId. jeres klage er indgivet, når den er tilgængelig for os på 

klageportalen. Vi får automatisk besked, når nogen klager. 

 

Når I klager, skal I betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. 

for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang om året. I 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura. 

Klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 24. november 2020.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 

I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en 

begrundet anmodning til Næstved Kommune. Kommunen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes.  

 

Ønsker I at indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det inden 6 

måneder efter, at afgørelsen er meddelt.  

 

Har I spørgsmål eller bemærkninger? 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående godkendelse, er I velkommen til at 

kontakte vandløbsgruppen på vandloeb@naestved.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

Center for Plan og Miljø 

 

Malene Callesen Dall 

Vandløbsmedarbejder 

 

Kopi sendt til 

• Ansøger: Team Trafik, Teatergade 8, 4700 Næstved  

• Bredejer: Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved 

• Bredejer NK-Spildevand, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved 

• Bredejere op-og nedstrøms projektområdet, der har modtaget 

projektforslaget i høring 

• Helgenæs Sydlige Endes Brolaug (HSEB) v/ Henrik Thomsen 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,  

2100 København Ø. dnnaestved-sager@dn.dk (afgørelser og planer) 

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten 

sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk   

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Christian Skotte, 

cskotte@cas.org 

mailto:vandloeb@naestved.dk
mailto:sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
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• Miljøstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F., sto@mst.dk 

• Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Roskilde, Langebjergvænget 11, 

4000 Roskilde, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk 

• Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved, 

naestvedmuseum@museerne.dk 

• Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV., 

fr@friluftsraadet.dk, 

• Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 

4171 Glumsø sydvest@friluftsraadet.dk 

• Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, kdi@kyst.dk 

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 


