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Team Vand og Natur
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Oprettelse af offentligt pumpelag ved Saltø Å

I forbindelse med etablering af vådområde Syvhøje langs med nedre Saltø 
Å er der behov for at oprette et pumpelag for at undgå at påvirke 
lavtliggende dyrkningsarealer.

Afgørelse
Næstved Kommune meddeler her tilladelse til at oprette et offentligt 
pumpelag på Kilpevandløbet. Afgørelsen træffes i medfør af 
vandløbslovens1 §§ 39 og 40, samt reguleringsbekendtgørelsens2 § 7.

Det er en forudsætning for oprettelsen af pumpelaget, at Vådområde 
Syvhøje bliver etableret i den form det har, jf. Næstved Kommunes 
afgørelse efter vandløbsloven af den 29.10.2020.

Vedtægterne for pumpelaget fremgår af bilag 1.

Jf. reguleringsbekendtgørelsens § 7 stk. 4 skal vandløbsmyndigheden lade 
vedtægten tinglyse på de ejendomme, der er medlem af laget, og på de 
ejendomme, der i øvrigt yder bidrag til laget. Næstved Kommune vil 
således lade vedtægten blive tinglyst på de bidragspligtige ejendomme, 
som er angivet i tabel 1. Udgiften til tinglysningen afholdes af Næstved 
Kommune.

Formål
I forbindelse med at vådområde Syvhøje bliver etableret langs med Saltø 
Å, ændres afvandingsforholdene sig i området. Det er derfor nødvendigt at 
etablere pumpelaget for at sikre dyrkningen af de arealer, som indgår i 
pumpelagets område. På kort 1 ses de arealer, som indgår i pumpelaget 
(dvs. pumpelagets interessegrænse). I alt indgår ca. 21 ha i pumpelaget. 

1 Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af den 25. november 2019 
2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 
den 27/06/2016
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Kort 1. Pumpelagets område er markeret med blåt. De lyserøde/røde 
områder er beskyttet natur/åbne vandløb.

Ejere til areal indenfor pumpelaget er angivet i tabel 1.

Ejer Adresse
Bjørn Haumann Rasmussen
Lise Kolacinski Rasmussen

Vådagervej 13, 4250 Fuglebjerg

Poul Anker Christensen Tornemarksvej 10, 4700 Næstved
Annette Zastrow Tornemarksvej 18, 4700 Næstved
Arne Frank Poulsen og Lone Piil Spjellerupvej 12, 4700 Næstved
Ole Martin Rasmussen Spjellerupvej 8, 4700 Næstved
Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30, 1602 København V
Tabel 1. Lodsejere til areal i pumpelaget.

Begrundelse for oprettelse af pumpelaget
Etablering af pumpelaget er en forudsætning for gennemførelse af 
vådområdeprojektet Syvhøje i den form det har, jf. Næstved Kommunes 
afgørelse efter vandløbsloven af den 29.10.2020.

Næstved Kommune vurderer, at etableringen af et pumpelag er den eneste 
måde, hvorved det kan sikres, at arealerne ikke bliver påvirket af 
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vådområdet. Det er således nødvendigt, at etablere pumpelaget for at 
kunne opretholde en tilfredsstillende dyrkning af arealerne.  
Fastsættelsen af pumpelagets interessegrænse fremgår af bilag 2.

Næstved Kommune har bedt rådgivningsfirmaet Orbicon om at beregne de 
fremtidige vandstande i Saltø Å ved Kilpevandløbets udløb. Beregningerne 
viser, at der ved etablering af vådområdet kommer en vandstandsstigning 
på ca. 45 cm ved sommermiddel vandstand (kote 7,7) og ca. 30 cm ved 
vintermedianmaksimum (kote 8,6). Ved de vandstandsstigninger vil det 
ikke vil være muligt, at få afvandet arealerne i oplandet tilfredsstillende via 
Kilpevandløbet. Det er derfor nødvendigt, at der etableres en 
pumpeløsning på Kilpevandløbet.
Ved etablering af pumpeanlægget vil der desuden komme en forbedret 
afvanding af arealerne om vinteren og om foråret, i forhold til de 
nuværende forhold. Det skyldes, at den nuværende ledning har stærkt 
begrænset kapacitet ved store vandføringer på de nederste 250 m. 
Afdræningen af området er derfor begrænset om vinteren og om foråret, 
når der er store afstrømning.

Pumpen skal pumpe vandløbsvand fra Kilpevandløbet ind i vådområdet. 
Ved at vandet bruges til overrisling, inden det siver ud til Saltø Å, kommer 
pumpelaget også til at bidrage til fjernelsen af kvælstof. Hele formålet med 
etableringen af vådområdet Syvhøje er at fjerne kvælstof fra vandløbs- og 
drænvand inden udledningen til Karrebæk Fjord. I alt fjernes der ved 
vådområde Syvhøje ca. 22 tons kvælstof pr. år.
Etablering af vådområdet og derved også pumpelaget er i almenhedens 
interesse, da projektet bidrager til at Danmark kan opfylde EU´s 
vandrammedirektiv om god økologisk tilstand i vores vandløb, søer og 
indre farvande. I dette tilfælde vedr. det Karrebæk Fjord, Saltø Å og 
Harrested Å.

Partsfordeling
Ved fastsættelse af hvilke ejendomme der skal yde bidrag til laget har 
Næstved Kommune anvendt nytteprincippet jf. vandløbsloven §§41 og 24, 
stk. 1. Udgifterne til at drive laget er således fordelt til de grundejere, som 
skønnes at have nytte af pumpelaget, og de fordeles efter den nytte, som 
pumpelaget har for den enkelte ejendom. På den baggrund er der til hver 
ejendom tildelt et antal parter, og hver part har ens bidrag.
Fordelingen af parter fremgår af bilag 2.

Etableringsomkostningerne til pumpelaget afholdes af vådområdeprojektet. 
Dvs. at der under vådområdeprojektet som en afværgeforanstaltning 
etableres digeanlæg, bufferledning, sandfangsbrønd, strømforsyning, 
adgangsvej og pumpebrønd med pumpe.

I de første 20 år efter etableringen af pumpelaget forventes det ikke, at der 
vil blive opkrævet bidrag til pumpelaget pga. erstatningens størrelse. 
Herefter vil bidrag til pumpelaget blive opkrævet og inddraget sammen 
med og efter samme regler som kommunale ejendomsskatter. Deraf 
kommer det, at det er et offentligt pumpelag.
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Erstatning
Næstved Kommune udbetaler erstatning til de ejendomme, som indgår i 
pumpelaget, ved at der forudbetales for pumpelagets driftsomkostninger i 
20 år. Det skønnede beløb til driftsomkostningerne for en 20 årig periode 
bliver indbetalt på en konto, som pumpelaget opretter. Indbetalingen finder 
sted efter pumpelagets stiftende generalforsamling, hvor der skal 
nedsættes en bestyrelse. Repræsentant for bestyrelsen fremsender referat 
fra generalforsamlingen, samt oplyser navne på bestyrelsens medlemmer. 
Herefter vil erstatningsbeløbet blive overdraget til pumpelagets bestyrelse.

Erstatningsbeløbet er 671.000 kr. Beregningen af erstatningsbeløbet 
fremgår af bilag 3.

Jf. reguleringsbekendtgørelsens §8 skal pumpelagets bestyrelse hvert år 
tilsende vandløbsmyndigheden et udgiftsbudget for det kommende 
regnskabsår. 

Tidsplan
Pumpeanlægget incl. diger mv. bliver etableret i forbindelse med 
etableringen af vådområdet. Anlæggene forventes etableret i 2021.

Teknisk beskrivelse af pumpeanlægget
Under pumpelaget hører følgende anlæg: pumpe, pumpebrønd, 2 
sandfangsbrønde, bufferledning, dige samt et afløb fra pumpen til 
rislefladen. Anlæggene er teknisk beskrevet på bilag 4.
Adgang til pumpeanlæggene sikres ved tinglyst vejadgang over matr. nr. 
3d og 4g, Brorup By, Marvede, og framatrikuleret del ”ukendt 6”.

Høring af berørte parter
Oprettelsen af pumpelaget har været i partshøring samt offentlig høring i 4 
uger fra den 24. juli til 21. august 2020.
Der er indkommet bemærkninger fra lodsejere med areal indenfor 
pumpelaget. Det har medført en mindre justering i arealet indenfor 
pumpelaget fra 210173 m2 til 208523 m2, samt en justering i 
erstatningsbeløbet fra 526.000 kr til 671.000 kr.

Der er givet svar direkte til dem, der har indgivet bemærkninger. Det 
primære i bemærkningerne er gengivet nedenfor:

- Der bør afsættes et mindre beløb til evt. slåning af dige.
Næstved Kommune har hævet beløbet vedr. dige fra 1000 kr. til 
2300 kr.

- Er alle anlægsomkostninger herunder strømføring til pumpe og 
adgangsvej afholdt af projektet? Ja, alle anlægsomkostninger 
afholdes af projektet/Næstved Kommune. Ligeledes afholdes evt. 
nødvendige udgifter ved efterfølgende gennemgang af 
anlægsarbejdet.

- Hvorfor kan projektet ikke varigt afholder alle udgifter til drift og 
vedligeholdelse af pumpelagets anlæg? Det er ikke muligt for 
vådområdeprojektet at afholde varige udgifter. 
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Den engangserstatning, der udbetales til pumpelaget, er beregnet 
til at skulle afholde udgifterne i 20 år, og derefter skal udgiften 
afholdes af de lodsejere, som har parter i pumpelaget. 
Pumpen vil give en driftssikkerhed af markerne, som er bedre end i 
dag, da det i dag kan tage tid at få af drænet arealerne i det tidlige 
forår pga. stærkt begrænset kapacitet på de nederste 250 m inden 
udløb i Saltø Å. Disse 250 m vil efter pumpens etablering ikke 
længere skulle anvendes.
Erstatningsbeløbet er genberegnet under hensyntagen til den 
forventede årlige inflation. Beløbet er ændret fra 526.000 kr til 
671.000 kr.

- En lodsejer har henledt opmærksomhed på, at den genåbnede del 
af Kilpevandløbet er et areal, som ikke får nytte af pumpen, og 
som bør sidestilles med arealer som sø og mose. Vi vurderer, at 
åbne vandløb bør sidestilles med arealer som sø og mose, og 
derfor er der foretaget en mindre justering af opdelingen af areal 
indenfor pumpelaget. Andelen af landbrugsjord indenfor 
pumpelaget er derfor ændret fra 210173 m2 til 208523 m2.

Anden lovgivning
Beskyttet natur
Indenfor pumpeområdet ligger der 3 søer/vandhuller samt en mose, som er 
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Vi vurderer, at naturområderne ikke vil blive ændret som følge af 
pumpelaget, da der ikke ændres på dræningen eller afvandingsdybden i 
området. Formålet med pumpelaget er, at opretholde den 
afvandingsdybde, som området har i dag. Om vinteren og om foråret kan 
området i dag have svært ved at afdræne, pga. lav kapacitet i ledningen på 
de nederste 250 meter inden udløb i Saltø Å. Denne afledning vil med 
pumpen blive væsentligt forbedret, da de nederste 250 m af ledningen ikke 
længere skal benyttes, og afledningen fremover kommer til at foregå med 
en pumpe. Vandstanden i naturområderne kan derfor om foråret falde 
hurtigere end i dag, men områderne vil ikke kunne blive afdrænet til et 
lavere niveau end i dag. Vi vurderer på den baggrund, at naturtilstanden af 
områderne ikke vil blive ændret væsentligt, og at det ikke kræver, at der 
skal meddeles en dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3.

Vandområdeplanen 
Det er ikke tilladt at lave tiltag i vandløb, der har et miljømål, hvis det kan 
forringe vandløbet eller hvis det hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål. 
Ligeledes er det ikke tilladt på anden vis at lave tiltag, som kan påvirke et 
miljømålsat vandløb3. 

Der er ikke et miljømål for Kilpevandløbet, men det afvander til Saltø Å 
som har et miljømål.

3 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 449 af 
11.04.2019, §8.
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For et miljømåsat vandløb bliver den økologiske tilstand vurderet ud fra tre 
kvalitetsparametre; smådyr, vandplanter og fisk. I tabel 8 ses Saltø Å´s 
tilstand for hvert kriterie, den samlede tilstand samt dets miljømål. Saltø Å 
opfylder i dag ikke sin målsætning, og er på strækningen i Ringe økologisk 
tilstand. Der må derfor ikke ske forringelse af aktuel tilstand, herunder for 
de enkelte kvalitetselementer, som kan forringe vandløbets mulighed for 
målopfyldelse. 
Saltø Å er desuden beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Vandområde Miljømåla Kvalitetselementera Tilstandb

Saltø Å God økologisk 
tilstand

Bentiske invertebrater 
(smådyr, DVFI)

Makrofytter (planter)

Fisk

Moderat tilstand

Ringe tilstand

Ringe tilstand

Samlet tilstand: 
Ringe økologisk tilstand

Tabel 8. Vandområdernes miljømål, kvalitetselementer og tilstand
aKilde: Vandområdeplanen 2015-2021. bKilde: Basisanalysen 2021-2027 

Ved etablering af pumpelaget bliver drænvand fra oplandet til 
Kilpevandløbet fremover ledt ud på terræn til overrisling, i stedet for som i 
dag hvor det ledes direkte ud i Saltø Å. I overrislingsområdet etableres der 
en stor sø ved høje afstrømninger hvorfra vandet, som udgangspunkt siver 
igennem jordmatricen ud til Saltø Å. Om vinteren vil der også forekomme 
mindre overfladisk afstrømning til Saltø Å.
Der vil således ske en forsinkelse i afledningen af drænvand til Saltø Å. 
Om sommeren vil afledningen desuden være mindre, end den er i dag, 
pga. der vil være en større fordampning fra ”søen”. Vi vurderer dog ikke, at 
den reducerede afstrømning fra området vil være så stor, at det i 
nævneværdig grad vil påvirke sommervandføringen i Saltø Å.

Overrislingsområdet vil desuden reducere udledningen af kvælstof til 
vandmiljøet og på den måde bidrage til en bedre vandkvalitet.

På den baggrund vurderer vi, at pumpelaget ikke vil hindre Saltø Å i at nå 
det fastlagte miljømål.

Natura2000-områder
Pumpelaget afvander til Saltø Å, som har udløb i Karrebæk Fjord. Fjorden 
er en del af Natura 2000 område nr. 169, "Havet og kysten mellem 
Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde". Området udgøres af 
habitatområde H148 og fuglebeskyttelsesområde F81. Afstanden til 
Natura2000-området er i luftlinje ca. 7 km.
Habitatområder skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og 
plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne.
Fuglebeskyttelsesområder skal opretholde og sikre levesteder for fugle. 
Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Dvs. arter, 
som er sjældne, truede, eller følsomme over for ændringer af deres 
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levested. Det er arter som er hjemmehørende eller regelmæssigt er i 
Danmark under deres træk, for at fælde fjer, raste eller overvintre.

Pumpelaget ændrer ikke på den mængde vand, der udledes til fjorden. Det 
er den samme mængde vand, som udledes til Saltø Å uanset om det 
pumpes, eller selv kan løb ud i Saltø Å. Pumpelaget vil dog bidrage til at 
mængden af kvælstof bliver reduceret inden udløb i Karrebæk Fjord. Dels 
ved at vandet pumpes ud på terræn, hvor det ved overrisling reducerer 
mængden af kvælstof i drænvandet, og dels ved at pumpelaget muliggør 
etableringen af vådområde Syvhøje. Hovedformålet med vådområde 
Syvhøje er at reducere udledningen af kvælstof til Karrebæk Fjord og 
Smålandsfarvandet.

Syd for pumpelaget ligger Natura 2000-område nr. 162, Skælskør Fjord og 
havet og kysten mellem Agersø og Glænø. Området består af 
fuglebeskyttelsesområde nr. F95 og F96 og habitatområde nr. H143. 
Afstanden til dette område er i fugleflugt ca. 5 km. Der afledes ikke vand 
fra pumpelaget til dette område.
Driften af arealerne indenfor pumpelaget vil være den samme som i dag og 
etablering af en pumpe og et dige vil ikke påvirke Natura2000-områderne.

Vi vurderer på den baggrund, at pumpelaget alene eller samme med andre 
planer og projekter i området, herunder vådområde Syvhøje, ikke vil 
påvirke habitatområderne negativt

Beskyttede dyre- og plantearter
Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen4 - de såkaldte 
bilag IV-arter. De danske bilag IV dyre- og plantearter kan ses i 
habitatbekendtgørelsens bilag 7. 

En række dyr, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have 
levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer på 
eller omkring projektområdet. Arter, vi forventer at finde i området, er nogle 
der kan forekomme i hele kommunen og er følgende: 
Flagermus, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander. 

Eremitter er ikke blevet fundet i Næstved Kommune i nyere tid. De holder 
til i meget gamle træer. Store træer kan også være overnatningssted for 
flagermus. Der er ingen træer der vil blive berørt af etableringen af 
pumpelaget. Vi vurderer derfor, at projektet ikke har nogen væsentlig 
betydning for flagermus, som sandsynligvis findes i området.

Spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander er alle tilknyttet 
vandhuller eller våde områder. Indenfor pumpeområdet ligger der 3 
søer/vandhuller samt en mose som er beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens §3. Det er ikke vurderet, om naturområderne kan 
være potentielle leve- og ynglesteder for padderne, da det ikke forventes, 
at tilstanden af naturområder bliver ændret væsentligt som følge af 

4 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
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pumpelaget, eller som følge af vådområdeprojektet Syvhøje. Selve 
vådområdet Syvhøje vil dog bidrage med en øget andel af våde områder 
indenfor vådområdets afgrænsning, som vil kunne forbedre 
leverforholdene for padderne i lokalområdet.
Vi vurderer således, at pumpelaget, hverken alene eller sammen med 
andre planer og projekter i området, kan påvirke bilag IV-arter negativt.

Miljøvurderingsloven
I forbindelse med etablering af pumpelaget bliver der foretaget ændringer 
på det rørlagte vandløb, Kilpevandløbet. Ændringerne foretages i 
forbindelse med etablering af vådområdet Syvhøje og indgår i vådområdet 
projektet som en afværgeforanstaltning. Vådområdeprojektet er vurderet 
efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 i en særskilt 
afgørelse. Det er her vurderet, at det ikke vil have væsentlig indvirkning på 
miljøet, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Planloven
Indenfor pumpelaget bliver der ikke ændret på arealanvendelsen og 
projektet kræver ikke en tilladelse efter planloven.

Klagevejledning
De klageberettigede er dem afgørelsen er rettet til og dem, der måtte 
antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt 
visse foreninger og organisationer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link 
til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen kan også tilgås via 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Næstved Kommune 
orienteres via Klageportalen, hvis der indsendes en klage.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er annonceret, dvs. at klagefristen er 
den 04.11.2020.

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For 
virksomheder og organisationer er klagegebyret 1800 kr. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler som udgangspunkt kun klager, 
der kommer gennem Klageportalen. Hvis du af særlige grunde ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
ansøgning til os. Vi sender din ansøgning videre til nævnet, som beslutter 
om du kan fritages.

Hvis du ønsker at klage over, hvem der skal yde bidrag til pumpelaget, 
eller fordelingen af antal parter, skal du klage til taksationsmyndighederne. 
Hvis du ønsker at klage over erstatningens størrelse, skal du ligeledes 
klage til taksationsmyndighederne.
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Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er annonceret, dvs. at klagefristen er 
den 04.11.2020.
Sagen indbringes for taksationskommissionen af den erstatningssøgende 
ved skriftlig anmodning til kommissionens formand. Formanden er dommer 
Henning Larsen c/o Retten i Nykøbing Falster, Vestensborg Allé 8, 4800 
Nykøbing Falster.

Venlig hilsen

Søren Madsen
Vandløbsmedarbejder

Lovgrundlag
 Bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019 §§ 39 

og 40.
 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering nr. 834 af 

27.06.2016, §7 og kap. 5
 Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og 

naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder nr. 1523 af den 
16.12.2019.

 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 
nr. 449 af 11.04.2019, §8.

 Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. 
Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen for Vand- og 
Naturforvaltning. Juni 2016.

 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) 

Bilag:
 Bilag 1. Vedtægter for pumpelaget
 Bilag 2. Fastsættelse af interessegrænsen og fordeling af parter 

indenfor pumpelaget
 Bilag 3. Beregning af erstatningsbeløb
 Bilag 4. Teknisk beskrivelse af pumpeanlæg

Referencer
 Detailprojekt for vådområde Syvhøje, 21.04.2020. Kilde: 

https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/vand-og-
natur/vandplaner#vaadomraade-syvhoeje-2c

Kopi er sendt til:
 Ejendomme indenfor pumpelaget (lodsejere nævnt i tabel 1)
 Lodsejere der grænser op til pumpelaget 
 Landbrugsstyrelsen, Nyrupsgade 30, 1602 København V
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 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 
København Ø. dnnaestved-sager@dn.dk  

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten 
sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk 
post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk   

 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.  
fr@friluftsraadet.dk, 

 Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, 
Stendyssevej 17, 4171 Glumsø sydvest@friluftsraadet.dk 

 Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved 
naestvedmuseum@museerne.dk

 Miljøstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F., 
sto@mst.dk 

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
 Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig kdi@kyst.dk
 Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Ringsted, Frejasvej 1, 4100 

Ringsted, mail@fisk-st.dk   
 Saltø Å ålaug
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Vedtægt

for

Pumpelag ved Kilpevandløbet

§ 1.

Pumpelagets oprettelse

1. Lagets navn er Pumpelaget ved Kilpevandløbet og er oprettet efter vandløbskendelse i 

Næstved Kommune den 07.10.2020.

2. Lagets formål er at beskytte de arealer som fremgår af kortet § 5, stk. 3 mod forhøjet 
grundvandsstand og overfladevand, og derved sikre at arealerne kan bruges til deres formål.

§ 2.

Fortegnelse over pumpelagets anlæg

Pumpen er dimensioneret efter størrelsen på det topografiske opland, som er opgjort til ca. 

155 ha. Pumpens nødvendige kapacitet fastlægges ud fra de beregnede afstrømningsforhold 

for vandløbsoplandet, svarende til en klimafremskreven 10 års maksimum afstrømning på ca. 

0,7 l/s-ha. Pumpens kapacitet sættes til niveauet 100-115 l/s. 

Pumpestationen er beliggende i skellet på matr.nr. 3d og (ukendt 6), Brorup By, Marvede 

Laget består af en Ø 150 cm pumpebrønd, med pumpe et elskab, Ø 40 cm afløbsrør med ud-

løbsbassin, en Ø 100 cm buffetledning og 2 sandfangbrønde, en vejret og et dige. Nedstående 

kort viser med rødt lagets anlæg og med sort matrikel skel
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Hoveddimensioner og mål: (alle koter dvr 90)

Bundkote pumpebrønd: 5,00 m, bufferledning, bk. ved pumpebrønd 6,45 m.

Længde bufferledning 20,0 m, fald 5 promille

Kapacitet på pumpe: ca. 105 l/s. Arbejdsvandspejl, start/stop ved normaldrift 7,10/6,20 m 

Normalt ydervandspejl (i rislefladen) ca kote 8,90-9.00 m.  Pumpen opsættes til automatisk 

drift som udgangspunkt med start-stop efter de givne arbejdsvandspejl ovenfor. Disse kan  

efterjusteres manuelt efter behov. Pumpen er indbygget med kontraklap og afgangsrør til risle-

fladen øst for diget. Afgangsrøret anlægges med udløb i bk. 8,50 m.  For rørudløbet udgraves 

en lille terrænfordybning på ca. 10*15 m med bundkote 7,80 m, for at holde udløbet grødefri. 

Digelængde ca. 605 m.  Kronekote min 9,40 m. Kronebredde: 3,50 m

Anlæg mod rislefladen: 1:5 Anlæg mod oplandet: 1:3
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Digehøjde over eksisterende terræn: 0 – ca. 1,0 m. Bundbredde ved digefod: 0 – ca. 10.0 m

             

§ 3.

Pumpelagets rettigheder og forpligtelser.

1. Pumpelaget har ret til fra lavspændingsnet i området at have et kabel beliggende over ma-

tr. nr. 4 g, ukendt 6 og 3d begge Brorup By, Marvede til fremføring af el til pumpestatio-

nen.

2. Pumpelaget har adgangsret for den til pumpestationens anlægs vedligeholdelse og drift 

samt fornødne færdsel af en 4 meter bred adgangsvej fra lige før Tornemarksvej 24 og 

langs skellet 4g og 4b, og over 4g, ukendt 6 og 3d alle Brorup By, Marvede. 

 

3. Pumpelaget har adgangsret for den til digets vedligeholdelse og drifts fornødne færdsel 

på og langs diget beliggende på matrikel nr. 11, ukendt 6 og 3d Brorup By, Marvede. 

Eventuelle større gravearbejder med videre, skal så vidt muligt varsles i forvejen.

4. Såfremt der ved lagets arbejder med vedligeholdelse og eftersyn sker skade på arealer og 

veje uden for anlæggene, f.eks. ved kørsel med materialer eller materiel, skal laget erstat-

te vedkommende lodsejer for skaden.

5. Rørledninger der tilhører laget må ikke overbygges og de tilgrænsende lodsejere eller 

brugere skal holde træer og buske så langt væk fra rørledningerne, at træ- og buskrødder 

ikke kan vokse ind i rørene. Både lodsejere og brugere pålægges ansvar for skade forårsa-

get ved sådan en eventuel indvoksning af rødder i rørene.

§ 4.

Pumpelagets formål og drift.
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1. Pumpelagets formål er at tilvejebringe og sikre sådanne afvandingsforhold på de interes-

serede arealer, at det muliggør en fordelagtig udnyttelse af disse arealer.

2. De under pumpelaget hørende anlæg vedligeholdes med de i § 2 anførte dimensioner og 

koter på lagets foranstaltning og bekostning.

3 Ejerne af de arealer, på hvilke de i § 2 omhandlende anlæg er beliggende, skal stedse tåle 

disse tilstedeværelse, og anlæggene skal stedse henligge uforstyrret fra grundejernes side, 

idet dog jagt- og fiskeriretten tilkommer de respektive ejere.

4. Pumpelaget må kun benyttes efter sit formål og kun betjenes af de af pumpelagets besty-

relse dertil udpegede personer. Bestyrelsen giver pumpepasseren nærmere instruks om 

pumpningen i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser herom.

5. Langs digekanten skal der henligge en 0,3 meter bred bræmme, som ikke må dyrkes. Der 

må ikke dyrkes på diget.

6. Vedligeholdelsesarbejder kan af bestyrelsen udliciteres eller bortgives i entreprise efter 

indhentning af tilbud.

7. Til pumpelaget må afledes såvel overfladevand som vand fra almindelige drænings- og 

udgrøftningsanlæg. 

8. Såfremt der sker skade på pumpelagets anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at 

få skade udbedret.

9. Bestyrelsen drager omsorg for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål. Ved-

ligeholdelsen af pumpelagets anlæg skal derfor ikke indskærpes til blot en bevarelse af 

de bestående anlæg, men skal også gå ud på efterhånden på tidssvarende måde at forny 

og styrke disse, så at såvel de årlige driftsudgifter som vedligeholdelsesudgifterne bliver 

så lidt byrdefulde som muligt for pumpelagets medlemmer.
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§ 5.

Pumpelagets medlemmer og deres bidragspligt

1. Alle ejendomme, som har arealer beliggende indenfor afgrænsningen i stk. 3, skal betale 

bidrag til laget.  Nedenstående partsfordelingsliste viser alle matrikler indenfor afgræns-

ningen og antallet af parter.

Ejerlav: matr. nr. parter          areal sø og mose (tildeles ikke parter), m2 

Brorup By, Marvede 4a 8

Brorup By, Marvede ukendt 3 16

Brorup By, Marvede 2a 14

Brorup By, Marvede 4e 1

Brorup By, Marvede 11 22 2938

Brorup By, Marvede ukendt 2 1 250

Menstrup By, Marvede 9c 0 922

Spjellerup By, Marvede 3a 1 2945

Menstrup By, Marvede ukendt 1 0 267

Brorup By, Marvede ukendt 4 12

Brorup By, Marvede ukendt 5 11

Brorup by, Marvede 1a 74 822

Brorup By, Marvede ukendt 6 7

I alt  167

2. Partsfordelingslisten med de lovligt foretagne ændringer, er til enhver tid grundlag for 

lagets hjemmel til opkrævning af bidrag og for medlemmernes bidragspligt.

3. De interesserede arealer med interessegrænsen fremgår af nedstående figur:
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4. Når en ejendom, på hvilken der hviler bidrag til pumpelaget bliver udstykket, fordeles 

ejendommens oprindelige partstal, jfr. den ovenanførte fortegnelse over de interesserede 

ejendomme, på de udlagte parceller, der er interesseret i pumpelaget. En sådan fordeling 

af parterne foretages af vandløbsmyndigheden, eller en af den bemyndiget person. Klager 

over partsfordelingen afgøres af taksationsmyndigheden.
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5. Lodsejerne har pligt til at meddele pumpelagets bestyrelse matrikulære ændringer jf. i 

øvrigt § 67 i vandløbsloven 

§ 6.

Offentligt tilsyn.

1. Pumpelaget står under tilsyn af Næstved Kommune.

2. Lagets regnskab revideres efter kommunens nærmere anvisning.

3. Vedligeholdelse af pumpelagets anlæg sker under tilsyn af kommunen, som kan pålægge 

bestyrelsen at udføre de efter kommunens skøn nødvendige vedligeholdelses- og sik-

ringsarbejder. Såfremt et sådant pålæg ikke efterkommes inden udløbet af den fastsatte 

frist, kan kommunen lade arbejdet udføre for lagets regning og opkræve udgiften hos la-

gets medlemmer efter partsfordelingen.

§ 7.

Administration.

1. Inden for pumpelaget selv styres dets anliggender af generalforsamlingen og af en besty-

relse, som varetager de daglige forretninger ved driften og vedligeholdelsen af lagets an-

læg og udadtil repræsenterer laget.

2. Ændringer i vedtægten kan foretages på en beslutningsdygtig generalforsamling, jfr. § 8, 

ved vedtagelse med kvalificeret majoritet, jfr. § 9. Ændringerne skal godkendes af kom-

munen; dog skal ændringer af partfordelingen i mangel af enighed herom indbringes for 

taksationsmyndighederne.

§ 8.
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Generalforsamlingen.

1. Generalforsamlingen omfatter samtlige medlemmer af pumpelaget, jfr., vedtægten § 5.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juli. Dagsordenen skal omfatte god-

kendelse af det foregående års reviderede regnskab, forelæggelse af budget for det kom-

mende år og valg af bestyrelsesmedlemmer, stedfortrædere samt eventuelt revisor.

3. Den ordinære generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel efter bekendtgø-

relse på den af den foregående ordinære generalforsamling vedtagne måde.

4. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles efter regler, der optages i en af den ordi-

nære generalforsamling vedtagne forretningsorden for pumpelagets styrelse.

5. Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarsling.

6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når med-

lemmer repræsenterende mindst 1/3 af det samlede stemmetal kræver det.

7. Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. En ekstraordinær generalfor-

samling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmetal er re-

præsenteret; er dette ikke tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig 

frist, og den anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig, jfr. dog § 7, stk. 2, og § 9 

stk. 2.

§ 9.

Beslutninger på generalforsamlinger.

1. Ved afstemninger på generalforsamlingen har hvert medlem en stemme for hver part i 

henhold til den i § 5 stk. 1, anførte fortegnelse over de interesserede ejendomme.
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2. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, dog kræves 

der ved spørgsmål om ændringer i vedtægten og om ophævelse af pumpelaget en vedta-

gelse med et flertal på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

3. Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen, dog har med-

lemmerne ret til at afgive stemme ved en med skriftlig fuldmagt dertil bemyndiget per-

son, men ingen kan møde med mere end 3 fuldmagter.

§ 10.

Bestyrelse og revisor.

1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer og vælges for 3 år af gangen af generalforsamlingen.

2. For bestyrelsesmedlemmer vælges der desuden 1 personlige stedfortrædere. Et medlem 

kan dog vælges som stedfortræder for 3 bestyrelsesmedlemmer.

3. Hvert år afgår et bestyrelsesmedlemmer og dennes stedfortrædere. Genvalg er tilladt.

4. Medlemmerne kan og bestyrelsen skal stille forslag om valg af nye medlemmer og sted-

fortrædere.

5. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.

6. Bestyrelsen føre en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsam-

linger, udskrift af generalforsamlingen sendes til kommunen

7. Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager og for 

dagpenge og befordringsgodtgørelse for de af generalforsamlingen valgte bestyrelses-

medlemmer.

8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer er tilstede. Beslutninger vedtages ved 
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simpelt flertal, idet formandens stemme er afgørende i tilfældet af stemmelighed.

9. Alle pumpelagets medlemmer er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og pligtige at 

modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendte grund 

forhindrer varetagelse af hvervet.

10. I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne suppleres bestyrelsen med 

vedkommendes stedfortræder.

11. Generalforsamlingen vælger en revisor for 3 år ad gangen.

§ 11

Pumpelagets regnskab og opkrævning af bidrag.

1. Pumpelagets regnskabsår følger kalenderåret. Inden 1. marts skal bestyrelsen fremsende 

det pr. 31. december afsluttede regnskab med statusopgørelse til revisoren, som tilbage-

sender det med påtegning inden 1. april. Inden 1. august indsender bestyrelsen regnskabet 

og udgiftsbudgettet for det kommende år med beretning om den ordinære generalforsam-

ling til kommunen til endelig decision af regnskabet. Udgiftsbudgettet bør indbefatte 1) 

renter og afdrag på lån, 2) driftsudgifter, 3) amortiserings- eller henlæggelses-bidrag samt 

4) særlige bidrag. 

2. Kommunen træffer på grundlag af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet 

for det afsluttende år beslutning om, hvor stort bidrag der skal opkræves hos medlemmer-

ne i det kommende regnskabsår.

3. Lån kan ikke optages uden kommunens samtykke.

4. Medlemmernes bidrag til pumpelaget opkræves sammen med og efter samme regler som 

de kommunale ejendomsskatter. For opkrævningen haves samme fortrinsret og udpant-
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ningsret som for de på de faste ejendomme hvilende kommunale skatter.

5. De opkrævede bidrag udbetales halvårligt til pumpelaget.

§ 12.

Midlertidig bestyrelse

I tilfælde af tvist mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har de af generalforsamlingen 

valgte bestyrelsesmedlemmer og disse stedfortrædere ret til at nedlægge deres hverv; men de 

skal virke, til en ny bestyrelse er valgt på lovlig måde. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, er 

kommunen berettiget til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behø-

ver at være medlemmer af laget. Kommunen bestemmer, hvem der skal være formand, og 

hvorledes den midlertidige bestyrelse skal lønnes af pumpelaget.

§ 13.

Ophævelse af pumpelaget.

1. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om lagets ophævelse jf. §9, stk. 2. Lagets op-

hævelse er først gyldig, når den er godkendt af vandløbsmyndigheden.

2. Samtlige medlemmer af pumpelaget hæfter i forhold til deres partantal for alle lagets for-

pligtelser, herunder de af kommunens fastsatte honorarer for den midlertidige bestyrelse 

og for likvidationsomkostningerne. Hvis laget har en formue, fordeles den efter antal par-

ter.

§ 14.

Tinglysning.

1. Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015 § 40 og 65 tinglyses 

denne vedtægt som forhæftelse på alle de i vedtægtens § 5 omhandlende fortegnelse an-
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førte bidragspligtige ejendomme med prioritet forud for tidligere forhæftelser af privatret-

lig oprindelse samt;

a. Som rådighedsindskrænkning ifølge vedtægtens §§ 3 og 4 på de i § 5, stk. 1 anførte 

interesserede ejendomme.

b. Som vejservitut på matr. nr. 4g og ukendt 6 og 3d Brorup By, Marvede fra vedtæg-

tens § 3 stk. 2.

2. Såfremt et matr. nr., på hvilket der skal foretages tinglysning, udgør en del af en land-

brugsejendom, tinglyses vedtægten på den samlede ejendom, men dog således, at noterin-

gen i tingbogen kun sker med hensyn til de direkte berørte matr. nr.

3. Påtaleberettiget med hensyn til de servitutmæssige byrder er pumpelagets bestyrelse og 

kommunen.

4. I tilfælde af pumpelagets ophævelse vil noteringen i tingbogen være at slette på kommu-

nens begæring, når bestyrelsen over for kommunen dokumenterer, at pumpelaget har op-

fyldt sine økonomiske forpligtelser og ordnet de fremtidige afvandingsforhold inden for 

lagets hidtidige områder overensstemmende med de af vandløbsmyndigheden fastsatte 

bestemmelser herfor.

Næstved Kommune, den 07.10.2020
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Bilag 2. Fastsættelse af interessegrænsen og fordeling af parter 
indenfor pumpelaget

Fastsættelse af interessegrænsen
Afvandingen af arealerne indenfor pumpelaget er påvirket af vandstanden i Saltø Å. 
Interessegrænsen for pumpelaget er således fastsat ud fra vandstanden i det nye forløb for 
Saltø Å.
Udløbet for Kilpevandløbet ligger i st. 1090 for den ny projekterede Saltø Å. Vintermiddel 
vandstanden i ny Saltø Å er her beregnet til 8,00 meter. 

Næstved Kommune har i området målt bundkoten i Kilpevandløbet og den ligger under kote 8 
langt ind i baglandet. 

Kilpevandløbet har ved rørudløb i Saltø Å en udløbskote i ca. 6,94 DVR90. Ledningen er en 
Ø450 cm, og den ligger stort set vandret på de 245 m ind til brønden på matr. nr.  3d Brorup 
By, Marvede, hvor indløb til brønden er målt til kote 6,98. Kapaciteten af røret mellem brønden 
og udløbet er ca. 32 l/s, når det er fuldtløbende. Ledningen har således begrænset kapacitet 
på de nederste ca. 245 m inden udløb i Saltø Å.

Fra brønden og hen til skel mellem matr. nr. 11 og 1a, begge Brorup By, Marvede ligger 
ledningen ca. fra kote 6,98 til 7,50 DVR90. Ledningen er en Ø 550-450 mm, og på den målte 
strækning (ca. 455 m) ligger den med et fald på ca. 1 ‰. Kapaciteten i ledningen, hvis den er 
fuldtløbende er på ca. 80-139 l/s.

Næstved Kommune har bedt rådgivningsfirmaet Orbicon om at beregne de fremtidige 
vandstande i Saltø Å ved Kilpevandløbets udløb. Beregningerne viser, at der ved etablering af 
vådområdet kommer en vandstandsstigning på ca. 45 cm ved sommermiddel vandstand (kote 
7,7) og ca. 30 cm ved vintermedianmaksimum (kote 8,6). Ved de vandstandsstigninger vil det 
ikke vil være muligt at få afvandet arealerne i oplandet tilfredsstillende via Kilpevandløbet. Det 
er derfor nødvendigt, at der etableres en pumpeløsning på Kilpevandløbet.

Det fremgår at store dele af drænsystemet langt ind i oplandet ligger fuldt dykket under den 
nye vintermiddel vandstand (kote 8,0) i Saltø Å. Saltø Å vil derved ved en vintermiddel stue 
vandet stort set vandret langt ind i oplandet. Derfor har vi valgt at lægge en vandret 
interessegrænse i kote 9. Derved sikres en drændybde i området på 1 m ved ny vintermiddel 
vandstand. 
Ved at tage udgangspunkt i en vintermiddelvandstand anvendes en konservative betragtning, 
og det sikres, at det kun er de arealer, der har fuld nytte af pumpningen, der bidrager til 
pumpens drift. 

Fordelingen af parter
Parterne er fordelt efter nytteprincippet i henhold til vandløbslovens §§41 og 24 stk. 1. 
Dvs. at der er lavet en opgørelse over de arealer, som ligger under kote 9 i oplandet til 
Kilpevandløbet. Det drejer sig om 20,9 ha. Areal med sø, vandløb og mose (ca. 0,8 ha) er 
fratrukket dette areal, da man som lodsejer ikke har nogen nytte af om sø, vandløb eller mose 
ligger indenfor pumpelaget. Areal med sø eller mose vil fortsat være sø eller mose, og 
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naturområderne vil ikke blive af drænet mere, end de er i dag. Naturområderne er desuden 
beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven §3, hvorfor deres tilstand ikke må ændres. 

Det øvrige areal er dyrkningsegnet areal (landbrugsareal), og indgår alt sammen i pumpelaget. 
Dvs. at pumpelaget består af 20,8523 ha, jf. tabel 1, som skal dele udgifterne til drift af 
pumpelaget.

Størrelsen på en part er fastsat ud fra, at man ikke skal kunne tildeles en andel, som er 
mindre end 1 part. Der skal således ikke være halve og kvarte parter. En part er således 
fastsat til at være 1249 m2. Derved bliver der 167 parter i pumpelaget. Fordelingen af antallet 
af parter fremgår af tabel 1.

Hver part vil have ens nytteværdi af pumpelaget, da der for alle parter er tale om 
landbrugsjord. Der er f.eks. ikke nogen, som har sin bolig liggende indenfor pumpelaget, eller 
som f.eks. kun har nytte af pumpelaget for at få adgang til sin ejendom. Da alle har ens 
nytteværdi fastsættes der pr. part et ens bidrag.

Berørt matrikel

Areal indenfor 
pumpelaget, dvs. 
areal under kote 9

Ejer

Matrikel ejerlav
Matrikel 
nr

Landbrugs
-jord m2

Sø, 
vandløb 
og mose 
m2

Parter

(opgjort 
på 

landbrugs
-areal

Annette Zastrov Brorup By, Marvede 4a 10420 0 8

Annette Zastrov Brorup By, Marvede ukendt 3 20440 0 16

Poul Anker Brorup By, Marvede 2a 17120 0 14
Bjørn Rasmussen 
og Lise Rasmussen Brorup By, Marvede 4e 1260 0 1
Arne Frank Poulsen 
og Lone Piil Brorup By, Marvede 11 27340 2938 22
Arne Frank Poulsen 
og Lone Piil Brorup By, Marvede ukendt 2 1373 250 1

Ole Rasmussen
Menstrup By, 
Marvede 9c 0 922 0

Ole Rasmussen
Spjellerup By, 
Marvede 3a 1256 2945 1

Ole Rasmussen
Menstrup By, 
Marvede ukendt 1 0 267 0

landbrugsstyrelsen Brorup By, Marvede ukendt 4 14910 0 12

landbrugsstyrelsen Brorup By, Marvede ukendt 5 13320 0 11

landbrugsstyrelsen Brorup by, Marvede 1a 92500 822 74

landbrugsstyrelsen Brorup By, Marvede Ukendt 6 8584 0 7
SUM   208523 8144 167

Tabel 1. Fordeling af parter indenfor pumpelaget. En part er 1249 m2 landbrugsareal.
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Kort 1. Pumpelagets område og matrikelkort. Matrikler med areal indenfor pumpelaget er 
matr. nr. 1a, 2a, 4a, 4e, 11 alle Brorup By, Marvede og 9c, Menstrup By, Marvede og 3a, 
Spjellerup By, Marvede, samt areal med ukendt matrikel nr. ”ukendt 1” –til ”ukendt 6”.
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Bilag 3. Beregning af erstatningsbeløb

Næstved Kommune ønsker at udbetale et erstatningsbeløb som svarer til drift og vedligehold 
af pumpe og anlæg for en 20 årig periode. Beløbet skal desuden indeholde opsparing til 
udskiftning af pumpen.

Valg af pumpe
Næstved Kommune har valgt at installere en Lykkegaard pumpe eller en med samme 
specifikationer, ud fra det princip, at det skal være en driftssikker pumpe med lang levetid. 

Pumpens størrelse
Orbicon har opgjort det topografiske opland (potentielt drænopland) for pumpen til ca. 155 ha. 
Pumpens nødvendige kapacitet fastlægges ud fra de beregnede afstrømningsforhold for 
vandløbsoplandet. Det vurderes realistisk, at forudsætte en pumpekapacitet der matcher 
afstrømninger ved en 10 års maksimum og med en klimafaktor på 1,15 svarer det til ca. 0,7 
l/s-ha. Med et opland på 155 ha skal pumpens kapacitet derfor være i niveauet 100-115 l/s. 

Der vælges en standardpumpe (afvandingspropelpumpe) af typen PR300/400 med en 
kapacitet i området ca. 100-110 l/s (370 m3/h) ved den fastsatte løftehøjde (2,1 m).

Anlægsomkostninger
Etableringsomkostningerne for pumpeanlæggene afholdes af vådområdeprojektet. Dvs. at der 
under vådområdeprojektet som en afværgeforanstaltning etableres digeanlæg, bufferledning 
sandfangsbrønd og pumpebrønd med pumpe.

Driftsomkostninger
Service af pumpe
Lykkegaard A/S oplyser, at når der etableres et sandfang og dette holdes oprenset og man 
ellers holder pumpen fri fra skidt, kan pumpen kører i rigtig mange år, før der skal udføres 
service på pumpen. Lykkegaard A/S forventer, at der skal udføres et mindre service hvert 5. år 
og et større hvert 10. år.
Prisen på service vil da være:
Hvert 5. år - 30.000 kr excl. moms
Hvert 10. år - 50.000 kr. excl. moms
Man kan også selv levere pumpen til service. Det vil reducere udgiften med ca. 15.000 kr.
Lykkegaard A/S oplyser, at der forventes en levetid på pumpen på ca. 30 år. De har dog 
mange pumper, som kører både 30, 40 og 50 år.

I en 20. årig periode må det derfor forventes, at der er 2 store og 2 små serviceeftersyn. Dvs. 
en udgift på 160.000 kr.

Elforbrug til drift af pumpe
Orbicon har anbefalet, at elforbruget til pumpen estimeres ud fra en årsmiddelafstrømning. 
Den er af Orbicon beregnet til ca. 11 l/s for oplandet, svarende til at der skal pumpes 346.896 
m3 om året.  Ved en pumpekapacitet på ca. 105 l/s (370 m3/h) svarer det til 900-1000 
driftstimer/år for pumpen.
Den optagende motoreffekt ud fra de stillede vilkår, vil være ca. 4,5 kw. Ved en driftstid på 
900-1000 timer, svarer det til ca. 4275 kWh/år.
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Ved fastsættelse af en kWh pris på 1 kr, vil den skønnede strømudgift være ca. 4300 kr/år.

Antallet af pumpetimer vil svinge en del fra år til år afhængig af nedbørsmængden. Ved at 
tage årsmiddelafstrømningen forventes det, at det er en middelværdi, der er beregnet. Nogle 
år vil udgiften ligger under det beregnede elforbrug, og andre år vil den ligge over.

Vedligehold af øvrige anlæg
Af øvrige anlæg som kræver vedligeholdelse vil der være diget, bufferledning, sandfangs-
brønde, udløb i rislefladen og adgangsvej. 

Diget etableres, så det har en kronekant i kote 9,4 og i en kronebredde på 3,5 meter. Dvs. at 
diget har en højde på 30 cm over maksimum vandspejl. Det forventes derfor ikke, at der på 
noget tidspunkt bliver behov for at forhøje diget. Diget bliver anlagt med meget flade anlæg, 
1:5 mod rislefladen. Derved tages energien af evt. bølger, så erosion af skråningerne er 
minimal. Desuden ligger diget vest og syd for vandfladen (risleområdet), og diget er således 
ikke udsat for kraftig påvirkning fra bølger (den fremherskende vind fra vest vil skabe bølger, 
som går fra vest mod øst). Diget mod syd er desuden beskyttet bag dige og gangbro, som 
ligger i skel mellem Landbrugsstyrelsens areal og matr. nr. 11, Brorup By, Marvede. 

Næstved Kommune vil påtage sig vedligeholdelsen af diget for en 2. årig periode. Det må 
forventes, at diget derefter har sat sig, og evt. erosionsskår vil være udbedret.
Det forventes, at udgift til vedligeholdelse af diget efter de første 2 år vil være minimal.

Driftsomfanget forventes at være:

Anlæg Beskrivelse               Pris/år
Dige: Tilsyn og udbedring af skader fra (skade-)dyr.

Mindre erosionssikringer               
Slåning af dige               2300 kr

Adgangsvej: Evt. 1 årlig afslåning og udbedring af huller                            500 kr

Sandfangsbrønd: Oprensning efter behov. Forventes 1,5 gange årigt               3000 kr

Udløb i rislefelt: Tilsyn med at udløb er friholdt, evt. oprensning af 
udløbsrende hvert 3. år               500 kr

Pumpe: Tilsyn med drift af pumpen
Elforbrug               4300 kr
Service               8000 kr
Opsparing til udskiftning af pumpe efter 30 år               6000 kr

Revisor Revisorpåtegning               3000 kr

SUM                        27.600 kr/år

Hvert år forventes der at være driftsudgifter for 27.600 kr.
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Den forventede årlige inflation i Danmark er 2%. I erstatningsbeløbet er der taget højde for 
denne inflation. Se tabel 1.

Det udbetalte erstatningsbeløb til at dække udgifterne i en 20 årig periode er på 
671.000 kr.

Tabel 1. Den årlige udgift fremskrevet med 2% pr. år frem til 2040.

2021 2022 2023 2024 2025 2026
kr. 27.600,00 kr. 28.152,00 kr. 28.715,04 kr. 29.289,34 kr. 29.875,13 kr. 30.472,63

2027 2028 2029 2030 2031 2032
kr. 31.082,08 kr. 31.703,72 kr. 32.337,80 kr. 32.984,55 kr. 33.644,25 kr. 34.317,13

2033 2034 2035 2036 2037 2038
kr. 35.003,47 kr. 35.703,54 kr. 36.417,61 kr. 37.145,97 kr. 37.888,89 kr. 38.646,66

2039 2040 SUM
kr. 39.419,60 kr. 40.207,99 kr. 670.607,41
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Bilag 4. Teknisk beskrivelse af pumpeanlæg

Følgende anlæg indgår under pumpelaget:
- Pumpe
- Afløb til rislefladen
- Pumpebrønd
- Bufferledning
- Sandfangsbrønde 
- Dige

Adgang til pumpeanlæggene sikres ved tinglyst vejadgang over matr. nr. 3d og 4g, Brorup By, 
Marvede, og framatrikuleret del ”ukendt 6”

Pumpe
Der etableres ny komplet funktionsdygtig pumpeinstallation, på det eksisterende hoveddræn, 
Kilpevandløbet. Det er valgt at installere en afvandingspropelpumpe med følgende tekniske 
funktioner.

Hoveddimensioner og nøgletal for pumpestationen mv. er:
Pumpetype:  
Kapacitet på pumpe med 2,1 m løftehøjde: ca. 105 l/s
Arbejdsvandspejl, start/stop ved normaldrift: Kote ca. 7,10/6,20 m DVR90
Maks arbejdsvandspejl i brønd: Kote ca.  7,70 m DVR90
Min. arbejdsvandspejl i brønd: Kote ca. 6,10 m DVR90
Normalt ydervandspejl (i rislefladen): Kote ca. 8,90-9.00 m DVR90 
Maksimum ydervandspejl (i rislefladen): Kote ca. 9,10 m DVR90
Udløbsrør: Kote 8,5 m

Vandet pumpes til den side af det nye afværgedige, der vender mod risleområdet. 
Pumpen opsættes til automatisk drift som udgangspunkt med start-stop efter de givne 
vandspejl ovenfor. Disse kan efterjusteres manuelt efter behov. Pumpen indbygges med 
kontraklap og afgangsrør til rislefladen øst for det lave dige.

Strømforsyning hentes fra jordkabel ved Tornemarksvej. Strømboks m. hovedafbryder, 
forbrugsmåler mm. sættes ca. ved den nye adgangsvej, og forsyningskabel trækkes langs 
adgangsvejen frem til pumpestationen. 

Princip for pumpestation er vist på figur 1.

Afløb til rislefladen
Afgangsrøret fra pumpebrønden nedgraves i diget, og vandet ledes ud i risleområdet øst for 
diget.
Afgangsrøret fra pumpen anlægges med udløb af bund rør i kote ca. 8,50 m DVR 90. For 
enden af røret på rislefladen udgraves en lille terrænfordybning på ca. 10*15 m med bundkote 
7,80 m DVR90, for at holde udløbet grødefri. Terrænfordybningen overgår til en smal rende, 
mod rislefladen som leder vandet ud mod den lavere sydlige del af rislefeltet.
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Hoveddimensioner og nøgletal for afløb:
Rørafgang fra pumpe Kote ca. 7,55
Rørudløb på rislefladen Kote 8,5 m
Længde 19 m
Dimension Ø400 mm

 

Figur 1: Princip for pumpestation. 

Pumpebrønd
Der sættes ny ø1500 mm tæt betonbrønd for installation af drænpumpe. Brønden placeres ca. 
35 m opstrøms den nuværende hoveddrænbrønd.
Brønden etableres med fast bund og afslutning i toppen med tætsluttende aftageligt alu-
dæksel.
Pumpebrønden tilkobles via bufferledning på det eksisterende hoveddræn. 

Forbindelse til eksisterende brønd, som ligger nedstrøms den nye pumpebrønd, bevares. 
Denne ledning indgår ikke i pumpelaget, men ejes af pågældende lodsejer.
Rørudløbet fra den eksisterende brønd vil blive sløjfet.  

Princip af brønden ses på figur 1.
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Hoveddimensioner og mål for pumpebrønd:
Dimension Ø1500 mm tæt betonbrønd
Terræn v. brønd ca. 8,90 m DVR90
Top brønd: 9,9 m DVR90
Bund brønd: 5,00 m DVR90

Bufferledning 
Buffer for pumpesumpen udføres ved udskiftning af hoveddrænet opstrøms ny pumpebrønd 
med 20 m, ø1000 mm rørledning.  Eksisterende hoveddræn opgraves og fjernes, og ny 
bufferledning lægges i traceet for drænet. Bufferledningen (top rør) og eksisterende 
hoveddræn samles i niveau med hoveddrænets top. Samlingen med hoveddrænet foretages i 
ø1250 cm brønd.

Hoveddimensioner og mål for bufferledning:
Dimension Ø1000 mm
Bufferledning, bk. i brønd 6,45 m DVR90
Bufferledning, bk. ved tilslutning på eksist. hovedæn fra syd: 6,55 m DVR90
Længde/fald, bufferledning: ca. 20,0 lbm/5 promille.

Sandfangsbrønde
Mellem den eksisterende drænledning og ny bufferledning etableres der en sandfangsbrønd, 
for at undgå at der aflejres sand i bufferledning og pumpebrønd. 
Eksisterende brønd, som står nedenstrøms pumpebrønden på matr. nr. 3d, Brorup By, 
Marvede, overgår til pumpelagets drift for at kunne sikre en tilfredsstillende vedligeholdelse af 
brønden som en sandfangsbrønd. Brønden er i dag i fin stand.

Dige
Rislefeltet afgrænses af et ca. 605 m langt lavt dige, der sikrer mod udsivning af 
overfladevand til markfladerne syd og vest for rislefeltet. Den sydlige del af rislefladen 
forventes permanent vanddækket. Diget etableres på matr.  nr.  11, Brorup by, Marvede. og 
matr.  nr.  3d, Brorup By, Marvede
Diget er højest på midten, hvor det har en højde på ca. 1 m, og i enderne går det ud i et med 
omgivende terræn. Diget bliver tilsået med græs. På udsatte steder etableres der 
erosionssikring på skråningerne.

Hoveddimensioner og mål:
Digelængde: ca. 605 m
Færdig kronekote: 9,40 m DVR90 + 10 cm 
Kronebredde: 3,50 m 
Anlæg mod rislefladen: 1:5
Anlæg mod oplandet: 1:3
Digehøjde over eksisterende terræn: 0 – ca. 1,0 m
Bundbredde ved digefod: 0 – ca. 10.0 m

Udførelse af dige
Diget opbygges af opgravet lerholdig råjord fra anlægstiltag i området under 
vådområdeprojektet. Den muldholdige topjord i traceet for digefoden afrømmes til niveau med 
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pløjelaget (gennemsnitligt 20 - 30 cm) og henlægges til senere udlægning som vækstlag på 
diget og som lav forvold mod risleområdet. 
Alle krydsende dræn under diget sløjfes ved overgravning og optagning af drænrør samt 
tildækning af ledningsgraven med lerholdig råjord.  
Herefter opbygges diget af råjorden direkte på det afrømmede planum. Jorden komprimeres 
løbende med overkørsel med gravemaskine og trykning med maskinskovl i lag ikke større end 
30 cm. Sider og krone afsluttes med lagtykkelse minimum 15- 20 cm af den afrømmede 
muldholdige topjord, der trykkes og afrettes med maskinskovl. Diget tilsåes med græs 
 
Følsomhed for sætninger, udsivning mv.:
Jorden i fladen omkring volden består hovedsageligt af mineralske jordtyper og vurderes ikke 
sætningsfølsomt. Der er derfor ikke foretaget geotekniske undersøgelser hertil. I stedet er der 
i digetraceet foretaget en serie terrænnære sonderingsboringer m. hollænderbor til ca. 1,3-1,5 
m u. terræn. Sonderingsboringerne viser generelt et humusholdigt pløjelag på 20-40 cm, afløst 
af primært ler med et let varieret indhold af silt/finsand. Jorden kan ud fra boringerne 
karakteriseres som en typisk for området leret og sandblandet/leret råjord, og vurderes 
generelt lavpermeabel ved digetraceet.  Det kan ikke udelukkes, at der kan være lokale 
områder med større sandindhold/-kastninger, men generelt vurderes den potentielle udsivning 
gennem jordmatricen som relativt lav. Der vurderes ikke at være særlige behov for etablering 
af vandstandsende membran eller tilsvarende i diget, da diget også opføres med lavpermeable 
materialer/lerholdigt jord. Desuden afrømmes pløjelaget i samme bredde som digefoden, så 
diget kan udlægges på råjordsplanum.

Vejadgang
Der tinglyses vejadgang frem til pumpestationen fra ejendommen Tornemarksvej 24. Vejen 
tilsluttes Tornemarksvej lige vest for ejendommen og føres syd om ejendomsskellet, frem til 
pumpestationen.  Mod eksisterende brønd etableres en vendeplads. Vejen langs diget og 
vendepladsen etableres indenfor vådområdets projektgrænse

Vejen udføres som markvej alene for lettere køretøjer til bl.a. servicering af pumpestationen 
mv.  Samlet vejlængde er på ca. 180 m.

Udførelse:
Der etableres græs i en vejbredde på ca. 4 m. Enkelte steder kan der være behov for udlæg af 
knust beton/vejgrus for sikring af vej. På vendepladsen, der udlægges på en 5*6 m flade skal 
der udlægges knust beton i min. 10 cm tykkelse. Materialerne udjævnes og lejres ved 
gentagne overkørsler På hele strækningen forventes topjorden at være mineralsk/muldholdig. 
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Kort

Figur 2. Kort over placeringen af pumpelagets anlæg. Henholdsvis pumpebrønd, 
sandfangsbrønde, bufferledning, afløbsledning og dige. 
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Figur 3. Kort over placeringen af pumpelagets anlæg samt øvrige anlæg i området i forbindelse 
med vådområdet.

34


	Afgørelse for oprettelse af offentligt pumpelag ve
	Bilag 1. Vedtægter for Pumpelag ved Kilpevandløbet
	Bilag 2, Fastsættelse af interessegrænsen og forde
	Bilag 3, Beregning af erstatningsbeløb
	Bilag 4, Teknisk beskrivelse af pumpeanlæg

