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Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af,
udarbejdes miljørapport til, Affaldsplan 2021 for Næstved Kommune
I, Team Klima, Miljø og Affald, har udarbejdet et forslag til ny affaldsplan
for Næstved Kommune.
Affaldsplanen udstikker rammerne for kommunens affaldshåndtering fra
2021 til og med 2026 (begge år inkl.) og de overordnede rammer til og
med 2032.
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Affaldsplanen skal sikre, at kommunen lever op til krav i
affaldsbekendtgørelsen, og at planen er i overensstemmelse med den
nationale affaldsplan ”Handlingsplan for cirkulær økonomi – Nationalplan
for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”. Kommunen har
iværksat kravet i affaldsbekendtgørelsen, om at der skal være indført
husstandsindsamlingen af 10 affaldsfraktioner senest 1. juli 2021 (dog er
fristen for tekstiler ændret).

Afgørelse
Næstved Kommune vurderer, at affaldsplanen ikke skal miljøvurderes.
Planen fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser, der er
omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2, og planen påvirker ikke et
udpeget naturbeskyttelsesområde.
Kommunen har justeret den gældende indsamling af 7 til 10
affaldsfraktioner. Ved husstande er der udsat en ekstra genbrugsbeholder
som supplement til de to, de enkelte husstande allerede har. Der udleveres
også en kasse til opbevaring af farligt affald. Ved etageejendomme
etableres typisk seks containere på hjul, og ved større boligselskaber er
der fortsat alternativt mulighed for at vælge et nedgravet system.
Planen fastlægger kun anvendelse af et mindre lokalt areal. På
affaldsanlægget på adressen Ved Fjorden 22, 4700 Næstved skal der
etableres en hal på ca. 400 kvm til omlastefaciliteter, da det nuværende
anlæg ikke kan slutbehandle alle fraktioner. Hallen etableres mellem
eksisterende større bygninger. Placeringen er vist herefter som
udgangspunktet for de omtrentlige angivelser af afstande (alle over 300 m)
til nærliggende natur.
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De mindre ændringer planen medfører, vurderes at være positive i forhold
til påvirkning af luft, menneskers sundhed og miljø generelt. Planen sigter
mod større genanvendelse af affald fra kommunen, hvilket medfører en
reduktion af forbrænding og dermed mindre udledninger af kuldioxid og
partikler.
Høring af berørte myndigheder før screeningsafgørelse
Screeningsskema, der har været i høring hos berørte myndigheder fra d.
20. januar 2022 til d. 3. februar 2022, ses efter afgørelsen. Der ikke
indkommet kommentar fra høringen.

Lovgrundlag
Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven, lovbek. nr. 1976 af
27/10/2021, i henhold til §10 afgørelse om, hvorvidt planer og programmer
efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen
skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne
af høringerne efter § 32”.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside,
www.naestved.dk og klagefristen regnes for 4 uger fra tidspunktet for
meddelelse af afgørelsen, som er fredag den 4. februar 2022. Klagefristen
udløber fredag den 4. marts 2022.

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages, jf. lovens § 52, til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til
Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus,
www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have
modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså
senest den 4. marts 2022. Det er en betingelse for nævnets behandling af
en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner).
Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.
Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Venlig hilsen
Lars Kristian Laustsen
Planlægger
Kopi sendt til
Danmarks Naturfredningsforening Næstved, naestved@dn.dk
Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Næstved Museum, naestved@museerne.dk
Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
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Næstved Kommune
Center for Plan og Miljø
Team Plan og Geodata

Team Klima, Miljø og Affald har udarbejdet et forslag til ny affaldsplan
2021-2032 for Næstved Kommune.
Affaldsplanen fastlægger rammerne for kommunens affaldshåndtering i
perioden fra 2021 til 2026 (begge år inklusiv) og de overordnede rammer til og
med 2032.
Affaldsplanen skal sikre, at kommunen lever op til krav i
affaldsbekendtgørelsen, og at planen er i overensstemmelse med den
nationale affaldsplan ”Handlingsplan for cirkulær – Nationalplan for
forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”. Kommunen har iværksat
kravet i affaldsbekendtgørelsen, om at der skal være indført
husstandsindsamlingen af 10 affaldsfraktioner senest 1. juli 2021 (dog er
fristen for tekstiler ændret).
Kommunen har justeret den gældende indsamling af 7 til 10 affaldsfraktioner.
Ved husttande er der udsat en ekstra genbrugsbeholder som supplement til
de to, de enkelte husstande allerede har. Der udleveres også en lille rød
kasse til opbevaring af farligt affald. Ved etageejendomme etableres typisk
seks containere på hjul, og ved større boligselskaber er der fortsat alternativt
mulighed for at vælge et nedgravet system.
På affaldsanlægget skal der etableres en hal på ca. 400 kvm til
omlastefaciliteter mellem eksisterende større bygninger, da anlægget ikke kan
slutbehandle alle fraktioner.
Andre planer, der har betydning for affaldsplanen
•
•
•

Indledende screening

Kommuneplan 2021
Næstved Kommunes klimaplan 2020 – 2030/DK2020 – klimaplaner for
hele Danmark.
Ressource City Strategi - iværksat og drevet af Næstved Kommune

Plangrundlaget er omfattet af Miljøvurderingsloven i henhold til § 10,
”myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8,
stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal
myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af
høringerne efter § 32”.
Iht. Miljøvurderingsloven skal planer, programmer og konkrete projekter
miljøvurderes, hvis der svares ja til et eller flere af de nedenstående
spørgsmål:
-

Fastlægger planen rammer for fremtidige anlægs-tilladelser, der er
omfattet af lovens bilag 1 og 2? Nej

-

Kan planen påvirke et udpeget internationalt natur-beskyttelsesområde
væsentligt? Nej

-

Fastlægger planen i øvrigt rammer for fremtidige anlægstilladelser, der
kan vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet? Nej

Bymiljø
f.eks. struktur, profil, visuel
påvirkning, sammenhænge

X

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

påvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig påvirkning/
positivpåvirkning

Team Plan og Geodata vurderer, at der kan svares nej til alle tre spørgsmål.
Formålet med nedenstående skema er at give en indledende vurdering af, om
planen vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed skal
gennemgå en egentlig miljøvurdering med tilhørende udarbejdelse af
miljørapport.

Ved de fleste boliger vil opleves tre udadtil ens affaldsbeholdere mod to i dag
og tidligere én suppleret med andre løsninger. I etageboliger vil der blive ca.
seks containere på hjul, men planen giver mulighed for større boligselskaber
at etablere nedgravede affaldssystemer. Ændringerne er ikke væsentlige,
mens sidstnævnte er en mindre visuel forbedring. På affaldsanlægget vil der
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Kulturarv
f.eks. værdifulde
kulturmiljøer,
bevaringsværdige bygninger,
fortidsminder, bygge- og
beskyttelseslinjer,
arkæologiske interesser

X

Landskab
f.eks. kystlandskaber,
bevaringsværdige landskaber
Geologi
f.eks. geologiske interesser,
råstoffer
Natura 2000 og beskyttede
arter
herunder bilag-IV-arter

X

ske en udvidelse af bygningsmassen, i det der etableres omlastefaciliteter i en
hal på ca. 400 kvm. Hallen vil ligge mellem væsentligt større og højere
bygninger og resulterer ikke i en ændret oplevelse af området.
Ikke væsentligt i forhold i forhold til affaldsbeholderne/containere ved
borgerne jf. beskrivelse under bymiljø. Da der både kan bruges containere
eller nedgravede systemer ved boligselskaberne, bør de større anlæg kunne
anlægges på en måde, der sikrer arkæologiske levn i jorden såvel som
bevaringsværdige bygninger, oplevelsen af fortidsminder mm, i fald der skulle
være konkrete lokaliteter med særlige kulturarvsinteresser i nærheden.
Der er en øget sandsynlighed for at finde historiske levn, hvis der skal graves
på affaldsanlæggets jorde på Ved Fjorden, men området er ikke fredet.
Ikke væsentligt eller irrelevant

X

Ikke relevant

X

Øvrig natur
§3 beskyttet natur, bygge- og
beskyttelseslinjer, økologiske
forbindelser, grøn plan

X

Grønne områder
skov, beplantninger, park
Støj og vibrationer
herunder trafikstøj

X

Jord
Jordforureninger,
arealbindinger,
dyrkningsmulighed
Lys
direkte og refleksioner
Luft
Luftforurening fra trafik,
virksomhed, støv

X

Ikke relevant i forhold i forhold til affaldsbeholderne/containere ved borgerne.
Fra såvel matriklen og hallen til omlastefaciliteterne på Ved Fjorden 22 er der
over 500 m til nærmeste natura 2000 område (N 169 Havet og kysten mellem
Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde). Hallen på ca. 400 kvm ligger mellem
væsentligt større og højere bygninger og resulterer ikke i udledninger.
Omlastefaciliteterne etableres på befæstet areal, og der fjernes eller blokeres
ikke egnede levesteder eller spredningsmuligheder for de i kommunen
potentielt forekommende bilag-IV-arter (forskellige flagermus, markfirben,
springfrø og spidssnudet frø) eller fugle på vej til natura-2000-området mm.
Omfanget af trafik til AffaldPlus anlæg vurderes ikke at være væsentlig
anderledes.
Ikke relevant i forhold i forhold til affaldsbeholderne/containere ved borgerne.
Fra såvel matriklen og hallen til omlastefaciliteterne på Ved Fjorden 22 er der
over 300 m til de nærmeste søer, der er registreret som beskyttet natur efter
naturbeskyttelsesloven. Der er ikke andre naturtyper i nærheden. Der er
Hallen på ca. 400 kvm ligger mellem væsentligt større og højere bygninger og
resulterer ikke i udledninger. Omfanget af trafik til AffaldPlus anlæg vurderes
ikke at være væsentlig anderledes.
Ikke relevant i forhold i forhold til affaldsbeholderne/containere ved borgerne.
Der er ikke grønne områder ved omlastefaciliteterne.
Omfanget af indsamlingsarbejdet, transport, vurderes ikke at være væsentligt
forskelligt fra i dag. Der skal omlastes mere på affaldsanlægget end tidligere,
og afbrændes mindre fra Næstved Kommune.
Der inddrages ikke dyrkningsareal. Hvis der skal flyttes jord for at etablere
nedgravede løsninger ved borgere og omlastningsfaciliteter, vil det være i
meget begrænsede mængder.

Grundvand
Risiko for nedsivning, afstand
til drikkevandsforsyning
Overfladevand
Risiko for udledning af
uønskede stoffer til vandløb
mm
Spildevand

X

Trafiksikkerhed
Nærhed til skoler og
institutioner og konsekvens
Trafikafvikling
Tilgængelighed, -typer og mængde
Menneskers sundhed
støjpåvirkning, ulykker,
luftforurening

X

X

Ikke relevant

X

Ved at mindre affald skal afbrændes, må der samlet blive mindre
luftforurening. Omfanget af indsamlingsarbejdet og udledningerne fra
transport herved, vurderes ikke at være væsentligt forskelligt fra i dag. I
udbuddet af indsamlingsordningerne er der mulighed for C02-reduktion ved at
stille krav til drivmidler til renovationskøretøjer. Omlastning sker i hal, og hal
ligger i erhvervsområde.
Ikke relevant. AffaldPlus ligger i område uden drikkevandsinteresser, og
omlastning sker i hal på befæstet areal.

X

Ikke relevant. Omlastning sker i hal på befæstet areal med fang og udskillere.

X

Ikke relevant.

X

Omfanget af indsamlingsarbejdets transport vurderes ikke at være væsentligt
forskelligt fra i dag.

X

Omfanget af indsamlingsarbejdet transport vurderes ikke at være væsentligt
forskelligt fra i dag.

x

Ved at mindre affald skal afbrændes, må der samlet blive mindre
luftforurening. Omfanget af indsamlingsarbejdet og transport dertil, vurderes
ikke at være væsentligt forskelligt fra i dag. I udbuddet af
indsamlingsordningerne er der mulighed for at stille krav til drivmidler til
renovationskøretøjer.
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Umiddelbare omgivelser
Påvirkning af boligmiljø,
konsekvenser for
nærområdes beboere
Frilufts- og rekreative
muligheder
Adgang til grønne arealer,
sports- og fritidsmuligheder
Andre påvirkninger
Risici for brand, eksplosioner,
giftpåvirkning, affald
Sandsynlighed, varighed,
hyppighed og reversibilitet
af planen
Planens
grænseoverskridende
effekt
Planens kumulative
karakter

X

Kræver minimalt ekstra areal til ekstra beholder hos borgere.

X

Ikke relevant

X

Bedre muligheder for genanvendelse af ressourcerne i affaldet.

X

Løbende bidrag til klimaforbedring.

X

Ikke relevant – ingen ændringer

X

Planens kumulative karakter vurderes ikke at give en væsentlig påvirkning af
miljøet eller for menneskers sundhed, da der for parametre gennemgået i
screeningen, generelt ikke er væsentlig påvirkning.

Sammentælling af krydser

23

0

0

Konklusionen af screening og myndighedshøring er, at der ikke skal
gennemføres en miljøvurdering, idet planen ikke påvirker et udpeget
naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter, som må
antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet*. Der forventes positiv
indirekte påvirkning gennem øget genanvendelse af ressourcerne i
affaldet. Planen sigter mod større genanvendelse af affald, hvilket
medfører en reduktion af CO2 og andre udledninger – til gavn for miljø og
klima. Samlet set vurderes affaldsplanen ikke at få væsentlig indflydelse på
miljøet.
*I det ved høringen af myndighederne udsendte stod: ”Konklusionen af screening og
myndighedshøring er, at der sandsynligvis ikke skal gennemføres en miljøvurdering, idet
planen ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for
projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet”. Ordet ”sandsynligvis” er
udeladt efter høringen af berørte myndigheder nu, da der ikke er indkommet bemærkninger,
der indikerer, at der bør gennemføres en miljøvurdering og udarbejdes miljørapport.
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