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1 Baggrund 

I forbindelse med anlæg af nyt DSB-værksted ved Fladså i Næstved kommune vil der være behov for 

at foretage midlertidig sænkning af det terrænnære sekundære grundvand ifm. udførsel af gravear-

bejde m.m. Der er oprindeligt vurderet et behov for at grundvandssænke i en samlet periode på 5 

måneder i et samlet omfang på knap 100.000 m3 vand, som udføres indenfor periode 2022-2024. An-

lægsprojektet afstedkommer imidlertid et behov for grundvandssænknings omfang ændres til at 

være i en periode på 18-24 måneder, og omfatte en samlet vandmængde på ca. 100.000 m3 vand pr. 

år. Derfor skal der søges om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og bortledning af grund-

vand jf. vandforsyningslovens § 26 stk. 1, og i den forbindelse foretages screening efter miljøvurde-

ringslovens bilag 2 punkt 10 m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilfør-

sel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1. 

I den forbindelse har NIRAS på vegne af Næstved Kommune bedt om yderligere oplysninger i forbin-

delse med udarbejdelse af tilladelse til grundvandssænkning, bortledningstilladelse (oppumpning af 

grundvand) og udledningstilladelse (ved ændret udledning ift. eksisterende tilladelse).  

 

2 Notatets formål  

Notatets formål er at vurdere om ændringen af omfanget af grundvandssænkning ændrer miljøvur-

deringen af grundvandssænkningen væsentligt. Til dette anvendes Miljøkonsekvensrapporten for nyt 

DSB-værksted ved Næstved (udarbejdet af COWI, december 2020), ansøgning om midlertidig grund-

vandssænkning og bortledningstilladelse (udarbejdet af MOE A/S, december 2021), Midlertidig tilla-

delse til udledning af oppumpet grundvand og overfladevand i forbindelse med anlæg af DSB-værk-

sted på Fladsågårdsvej, 4700 Næstved (Næstved kommune, september 2021), samt permanent 
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udledningstilladelse til DSB-værksted på Fladsågårdsvej, 4700 Næstved (Næstved kommune, septem-

ber 2021). 

 

3 Vurdering af påvirkning af områder beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, herun-
der mose 

3.1 Mose 

Det nordvestlige hjørne af projektområdet rummer en fredskov, hvori der er et areal registreret som 

§ 3-beskyttet mose med ID: 274CE716-5158-4956-8528-A16F3A214B5D. Mosen beskrives i miljøkon-

sekvensrapporten på baggrund af feltobservationer som delvist drænet og sprunget i skov. Det er 

visse steder et meget sumpet areal, som gennemskæres af grøfter på kryds og tværs. Jf. miljøporta-

len består bevoksningen primært af elle- askesump/ birkekær og pilekrat med rødel, pil, ask, birk, ær 

og poppel samt med enkelte nåletræer samt naturligt forekommende moseplanter. Der er en meget 

høj grundvandsstand i området. Den midlertidige grundvandssænkning vurderes jf. miljøkonsekvens-

rapporten ikke at ville påvirke grundvandsressourcen, naturen eller overfladevandet i området. Det 

skyldes, at den foregår fra det helt overfladenære sekundære grundvand, er af begrænset omfang og 

foregår i en kort periode.  

Forlængelse af grundvandssænkningens periode fra 5 måneder til 18-24 måneder, og dermed vand-

volumen og udledningsperiode, vurderes ikke at ændre ved denne vurdering for påvirkningen af mo-

sen. Dette skyldes at grundvandssænkningens omfang gennemgribende er det samme, men udføres i 

en forlænget periode. Ifm. grundvandssænkningen re-infiltreres vandmængderne via re-infiltrations-

grøft langs tilløbet til Fladså, således at grundvandet tilbageføres til det sekundære grundvandsmaga-

sin og kan tilstrømme mosen.  

Grundvandssænkningen vurderes dermed ikke at være i risiko for påvirkning af mosen eller dens be-

plant, herunder ved udtørring. 

 

3.2 Søer 

Sydøst for kommende værksted på marken mellem Fladså og Taares Bæk er et § 3-beskyttet vandhul. 

Grundvandssænkningen udføres af det sekundære terrænnære grundvandsmagasin. Magasinet er 

frit, altså ikke overlejret af lavpermeable jord, dermed vurderes rækkevidden af grundvandssænknin-

gerne at være begrænset til under 100 meter. Vandhullet vil dermed ikke blive fysisk påvirket af 

grundvandssænkningen, da afstanden er over 100 meter.  

 

Øst for grundvandssænkningen er et §3-beskyttet vandhul i kanten af Fårebakkerne. Der pågår ande-

hold og formentligt fodring, hvilket gør det uegnet for padder. Vandhullet påvirkes ikke af grund-

vandssænkningen grundet afstanden.  

 

Det § 3-beskyttet vandløb Taares Bæk beskrives nedenfor i afsnit 4. 
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3.3 Eng og overdrev 

Nærliggende beskyttet overdræv og eng ved Fårebakkerne vurderes heller ikke at blive påvirket af 

grundvandssænkningen grundet afstanden på over 100 meter.  

4 Vurdering af påvirkning iht. lov om vandplanlægning 

 
Lov om vandplanlægning [LBK nr. 126 af 26/01/2017] har til formål at fastlægge rammer for beskyt-

telse og forvaltning af overfladevand og grundvand. 

 

Grundvandssænkningen foretages af det sekundære terrænnære grundvand og vurderes kun at 

medføre en marginal påvirkning af det primære grundvandsmagasin. Som udgangspunkt vil vandkva-

liteten af det udledte sekundære grundvand svare til forholdene i det nuværende drænsystem. Der 

vil dog blive udført en basal vandbehandling ved sedimentation og iltning inden vandet udledes, så 

der forventes en begrænset forbedring af vandkvaliteten under grundvandssænkningen. Denne ten-

dens forstærkes yderligere af at den øgede vandmængde på grund af opsivning fra det dybtliggende 

sekundære grundvand, der forventes at have en lidt bedre vandkvalitet end det terrænnære sekun-

dære grundvand.  Det forventes, at vandkvaliteten ikke vil være målbart påvirket af forurening fra 

den gamle Fladså losseplads, der ligger i den nordlige del af Mogenstrup Ås på adressen Præstø Lan-

devej 12, 4700 Næstved, da der er ca. 500 meter til lossepladsen. Det vurderes jf. miljøkonsekvens-

rapporten at det oprindelige behov for grundvandssænkning vil være af så begrænset omfang, både 

mht. mængde og tid, at der ikke vil ske en flytning eller påvirkning af forureningsudbredelsen fra 

Fladså Losseplads. Dermed er der heller ikke en øget risiko for drikkevandsboringer længere ned-

strøms. Vandkvaliteten skal dog jf. miljøkonsekvensrapporten moniteres ved analyse for typiske ind-

holdsstoffer på lossepladsen. 

Forlængelse af den samlede periode samt mængde, der grundvandssænkes, vurderes ikke at ændre 

vurderingen iht. risiko for mobilisering af forurening, og der vil fortsat ske monitorering af vandkvali-

teten. Vandkvaliteten monitoreres/overvåges fra boringerne DGU nr. 221.1231 og DGU nr. 221.1232 

som er placeret mellem Fladså losseplads og grundvandssænkningens placering. Boringerne er etab-

leret med henblik på overvågning af eventuelle udsivninger fra lossepladsen og vurderes passende til 

kontrol af vandkvaliteten i grundvandssænkningen.  

 

Fladså er et miljømålsat vandløb inden for hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet jf. Vandområde-

plan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. Jf. Vandområdeplanens miljømål skal alle målsatte 

vandløb kunne opfylde basismålsætningen om en god økologisk tilstand. Fladsås nuværende økologi-

ske tilstand ved nærværende projekt er moderat økologisk tilstand. Indenfor projektområdet er to 

tilløb til Fladså, se Figur 4-1. Taares Bæk er et privat, § 3 - beskyttet vandløb uden vandløbsregulativ. 

Begge tilløb er ikke målsat. 
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Figur 4-1 Oversigt over projektområde. Kilde: COWI (2020) Miljøkonsekvensrapport, DSB-værksted ved Næstved. 

I anlægsfasen vil regnvand fortsat nedsive og diffust løbe til Taares Bæk samt til det vestlige tilløb til 

Fladså. De er tidligere er søgt om og opnået midlertidig udledning af 6 l/s i en 5 måneders periode til 

begge tilløb. Jf. miljøkonsekvensrapporten er vandføringen i Taares Bæk (beregnes på grundlag af af-

strømning målt i Fladså) til 100 l/s ved medianmaksimum. Der foreligger ikke et tilsvarende estimat 

for den vestlige grøft, men den vurderes at være i samme størrelsesorden.  

Som udgangspunkt vil vandkvaliteten af det udledte sekundære grundvand svare til forholdene i det 

nuværende drænsystem. Der vil dog blive udført en basal vandbehandling ved sedimentation og ilt-

ning inden vandet udledes, så der forventes en begrænset forbedring af vandkvaliteten under grund-

vandssænkningen. Denne tendens forstærkes yderligere af at den øgede vandmængde på grund af 

opsivning fra det dybtliggende sekundære grundvand, der forventes at have en lidt bedre vandkvali-

tet end det terrænnære sekundære grundvand. Drænvandet, som opsamles i drænstrengene ved 

grundvandssænkningen ville efter en given periode være endt i Fladså. Dette er for så vidt stadig til-

fældet, dog vil transporttiden for det terrænnære grundvand, som trænger ned fra Mogenstrup Ås i 

retning mod Fladså, blive forkortet ved det aktuelle projekt. Grundvandssænkning i forbindelse med 

anlægsarbejdet kunne forårsage udvaskning af okker i vandløbet, hvis der var pyrit (FeS2) i jorden. 

Der er imidlertid ikke kortlagte områder med okkerrisiko inden for projektområdet, og okkerrisikoen i 

området er generelt set lille. Endvidere iltes vandet inden udledning, hvor okker kan udfælde. Udled-

ningstidspunktet er i den midlertidige tilladelse til udledning ikke sæsonbestemt. I den miljøtekniske 

vurdering for den midlertidige udledningstilladelse vurderes udledningen at kunne have en lille gavn-

lig påvirkning i sommermånederne, da det måske øger vandføringen i denne periode, hvor særligt 

det vestlige tilløb er påvirket af udtørring. 
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Forlængelse af grundvandssænkningens periode, omfang og udledningsperiode vurderes ikke at 

medføre en ændret miljøvurdering af påvirkningen fra grundvandssænkningen. Udledningshastighe-

den ønskes øget fra 6 l/s til 10 l/s som vurderes indenfor vandløbets kapacitet.  

5 Vurdering af påvirkning af Natura 2000-områder 

Fladså har udløb til Natura 2000-område nr. N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og 

Knudshoved Odde. Natura 2000-området rummer Habitatområde H148 Fuglebeskyttelsesområde 

F81.  

Hvert Natura 2000-område er udpeget for at beskytte bestemte arter og/eller naturtyper, der er 

sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Disse udgør områdets udpegningsgrundlag. 

I Tabel 5-1 og Tabel 5-2 nedenfor ses de naturtyper og/eller arter, der udgør udpegningsgrundlag for 

Natura 2000-område nr. N169. 

 
Tabel 5-1 Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 148. Hver habitatnaturtype og -art har en talkode, der er angivet i parentes. Derud-
over er det angivet med *, om der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. Kilde: Miljøstyrelsen (2020): Natura 2000-basis-
analyse Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (planperiode 2022-2027). 
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Tabel 5-2 Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 81. For hver fugleart er det angivet, hvorvidt der er tale om ynglefugle (Y) 
eller trækfugle (T). Kilde: Miljøstyrelsen (2020): Natura 2000-basisanalyse Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde 
(planperiode 2022-2027). 

 
 

 

Fra projektområdet til Fladsåens udløb i Natura 2000-området er der en afstand i luftlinje på ca. 

5.300 meter. Med baggrund i ovenstående vurdering af udledningen til de to tilløb til Fladså, vurde-

res ændringen af grundvandssænkningens periode, mængde og udledningsperiode ikke at påvirke 

Natura 2000-områdets arter, eller naturtyper på dets udpegningsgrundlag. 

6 Vurdering af påvirkning af bilag IV-arter 

Indenfor projektområdets nærområde findes bilag IV-arterne springfrø, markfirben, stor vandsala-

mander og flere arter af flagermus.  

6.1 Springfrø 

For at undgå, at individer af springfrø går til i anlægsfasen, opsættes et afskærmende paddehegn, før 

anlægsfasen starter, og moseområdet tømmes for padder. Grundvandssænkningen vil ikke påvirke 

satellitbestanden i det §3-beskyttet vandhul sydøst for projektområdet da der er mere end 100 me-

ter til vandhullet. 

Påvirkningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten at være ingen. 

Forlængelse af den midlertidige grundvandssænkning ændrer ikke ved denne vurdering.   

6.2 Markfirben 

På overdrevet ved Fårebakkerne nord for projektområdet er der tidligere fundet markfirben. Opsæt-

ningen af paddehegn skærmer markfirbenene mod at færdes i anlægsområdet. Påvirkningen vurde-

res i miljøkonsekvensrapporten at ville være ingen. 

Forlængelse af den midlertidige grundvandssænkning ændrer ikke denne vurdering.  

6.3 Stor vandsalamander 

I det § 3-beskyttet vandhul sydøst for det kommende værksted, er der er fundet enkelte individer af 

springfrø og stor vandsalamander. Bestanden er vurderet at være en satellitbestand. Det er vurderet, 

at der ingen påvirkning er af vandhullets tilstand i anlægsfasen, fordi vandhullet ligger mere end 100 

meter fra grundvandssænkningen. 
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Forlængelse af den midlertidige grundvandssænknings samlede periode og mængde ændrer ikke 

denne vurdering.  

6.4 Flagermus 

Grundvandssænkningen vurderes ikke at påvirke flagermus eller områdets økologiske funktionalitet 

for flagermus. Der henvises derudover til miljøkonsekvensrapporten for påvirkning af flagermus.  

 

 

 


