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Fremme af projekt 

 

Udkast 

Tilladelse til etablering af ny drænledning i forbindelse 

med byggemodning 

 

Lyngkilde A/S har på vegne af FAH Holding, Næstved ApS søgt 

om etablering af et nyt dræn på matr.nr. 16i og 16l begge 

Holme-Olstrup by, Holme Olstrup. – figur 1. Drænet skal fungere 

som afløb for tag- og overfladevand i forbindelse med 

byggemodning af matr.nr. 16l Holme-Olstrup by, Holme Olstrup, 

jf. ’Lokalplan 032 Boligområde ved Stationsvej i Holme-Olstrup’ – 

figur 2. Drænet, som får udløb i Jydebæk, vil samtidig have en 

afvandende funktion for matr.nr. 16i Holme-Olstrup by, Holme 

Olstrup. 

 

Vi meddeler hermed tilladelse til etablering af drænet i 

forbindelse med byggemodningen på følgende vilkår: 

 

1. Projektet udføres som beskrevet i ansøgningen.  

2. Der må ikke ledes forurenende eller sedimenterende 

stoffer til dræn under anlægsarbejdet. 

3. Dræn der krydses under anlægsarbejdet skal 

retableres, så de er fuldt funktionsdygtige. 

4. Eksisterende dræn i nordlig ende af matr.nr. 16l 

Holme-Olstrup by, Holme Olstrup, som kommer til at 

ligge under kommende regnvandsbassin, skal 

sløjfes. 

5. Fremtidig vedligeholdelse af det nye dræn følger 

vandløbslovens almindelige bestemmelser. Dog vil 

udgifter til vedligehold af strækningen under 

Center for Plan og Miljø 

Team Vand og Natur 
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Skovvej påhvile FAH Holding og efterfølgende den 

nye grundejerforening for det kommende 

boligområde. 

 

Hvornår må tilladelsen udnyttes? 

Afgørelsen må ikke udnyttes, før udløb af klagefristen, som er 4 

uger. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er 

afgjort af klagemyndigheden, medmindre denne bestemmer 

andet. 

 

Hvad ligger til grund for afgørelsen 

Ansøgning inkl. bilag fra Lyngkilde A/S modtaget 29.03.2021, 

tegning nr. 00-12 rev. 27.04.21 samt oplysninger fra Lyngkilde 

A/S i mail af 31.03.21.  

 

Omfattede ejendomme 

Ejer Ejerlav Matr.nr. 

Knud Torben 
Jacobsen 

Holme-Olstrup by, 
Holme-Olstrup 

16i 

FAH Holding, 
Næstved ApS 

Holme-Olstrup by, 
Holme-Olstrup 

16l 

 

 
Figur 1: Luftfoto 2019 visende Jydebæk og matr.nr. 16i og 16l Holme-
Olstrup By, Holme-Olstrup. Gule stiplede linjer er vejledende 
drænoplysninger fra kommunens WebGis. Blå linje er ca. placering af nyt 
dræn.  
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Figur 2: Kortbilag fra ’Lokalplan 032 Boligområde ved Stationsvej i 
Holme-Olstrup’ visende lokalplanområdet. 

 

Beskrivelse af projektet 

I forbindelse med byggemodning af matr.nr. 16l Holme-Olstrup 

by, Holme-Olstrup skal der ske afledning af overfladevand fra 

tage og befæstede arealer. Tage og befæstede arealer svarer til 

ca. 7600 m2. Overfladevandet vil blive afledt via et 

regnvandsbassin, som etableres i den nordlige del af 

byggemodningsområdet. Regnvandsbassinet vil få afløb til et nyt 

Ø110 mm dræn, som fortsætter under Skovvej og mod vest over 

matr.nr. 16i Holme-Olstrup by, Holme-Olstrup inden udløb i 

Jydebæk – se tegn. 00-12 i bilaget. 

 

Lodsejer på matr.nr. 16i og bygherre er blevet enige om at 

etablere drænet. 

 

Udløb fra regnvandsbassinet er oplyst til kote 35,3 m og udløb i 

Jydebæk oplyst til 32,8 m ca. i vandløbets st. 4083. Den 

regulativmæssige bundkote er her 32,448 m (DVR90). 

Drænledningen lægges i min. 1,2 m dybde og faldet bliver 5 0/00 

hen over marken matr.nr. 16i, mens det er endnu større under 

Skovvej.  

 

Matr.nr. 16l har er samlet befæstet areal på 7.617 m2 svarende 

til 0,7617 ha. Udløb fra regnvandsbassinet reduceres til 1 l/s 

svarende til 1,3 l/s/befæstet areal (red.ha).  
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Matr.nr. 16i afleder ifølge ansøger til dræn med maksimalt 

14.223 m2 svarende til 1,4 ha. Med en normal 

dimensionsgivende drænafstrømning på 1 l/s/ha medfører det en 

maksimal udledning på 1,4 l/s. Dette er hele markstykket øst for 

Jydebækken, men en del af marken afvander allerede til to 

eksisterende drænledninger med separat udløb.  

Hvis man alligevel regner med at hele marken afvander til det 

nye dræn medfører det en samlet afledning på 2,4 l/s med 5 0/00 

ledningsfald, hvilket ifølge ansøger medfører en dimension af 

drænet på Ø90 mm. Der lægges dog et Ø110 mm dræn. 

 

Udgifter 

Udgifter til det nye dræn er vurderet til 70.000 kr. og deles 

mellem bygherre og ejer af matr.nr. 16i Holme-Olstrup by, 

Holme-Olstrup. 

 

Tidsplan 

Byggemodningen forventes at starte i juni og slutte i september 

(2021). 

 

Vurdering i forhold til vandløbsloven 

Afvanding 

Området der byggemodnes skråner kraftigt fra syd mod nord. 

Den nedbør der falder på området er løbet mod nord og må 

formodes at være opsamlet af det eksisterende dræn i områdets 

nordligste ende – se figur 1. Området overgår nu til bymæssig 

bebyggelse med den ændring, at afledning af overfladevand sker 

fra tage og befæstede arealer til det nye dræn.  

 

Det befæstede areal i det byggemodnede område bliver på 0,76 

ha, og udledningen af overfladevand begrænses til 1 l/s svarende 

til en afstrømning på 1,3 l/s/befæstet ha. Vi vurderer på 

baggrund af ansøgers beregning, at der er hydraulisk kapacitet i 

det nye dræn til både at føre overfladevand fra det kommende 

boligområde og drænvand fra marken ned mod Jydebæk. 

 

Overfladevandet fra det kommende boligområde ledes til det nye 

dræn med en forsinkelse, som tilnærmelsesvis svarer til den 

normale dimensionsgivende afstrømning (1 l/s/ha). Vi vurderer, 

at det eksisterende dræn, som hidtil har opsamlet vand fra 

matriklen, er dimensioneret efter 1 l/s/ha. Der ændres derfor 

ikke væsentligt på mængde eller hastighed af det afledte vand, 

og vi vurderer samtidig, at der er hydraulisk kapacitet i Jydebæk 

til at modtage forsinket overfladevand fra det kommende 

boligområde.  

 

Ifølge det vejledende drænkort fra Hededanmark på kommunens 

webgis krydser det nye dræn et eksisterende dræn på matr.nr. 
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16i. Der kan også være andre dræn i marken. Der er derfor sat 

vilkår om, at dræn der krydses under anlægsarbejdet skal 

retableres, så de er fuldt funktionsdygtige bagefter. 

 

Miljø 

Det nye dræn får udløb i Jydebæk, som ifølge basisanalyse for 

vandområdeplaner 2021 – 2027 har dårlig økologisk tilstand. 

Inden udledning vil det afledte overfladevand passere et vådt 

regnvandsbassin, som renser for sedimenterende partikler og 

næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Bassinet overholder 

retningslinjer i ’Faktablad om dimensionering af våde 

regnvandsbassiner, Ålborg Universitet 2012’ og etableres dermed 

i.h.t. BAT. På den baggrund vurderer vi, at der ikke vil være en 

negativ påvirkning af vandkvaliteten i Jydebæk, samt at projektet 

ikke vil hindre vandområdet i at opnå sit miljømål1. 

 

Anlægsarbejdet medfører gravearbejde og mulig blotlægning af 

dræn. Derfor er der sat vilkår om, at dræn ikke må tilføres 

forurenende eller sedimenterende stoffer, som kan påvirke 

vandløbskvaliteten i Jydebæk. 

 

Øvrige 

I den nordlige ende af byggemodningen findes ifølge 

Hededanmarks vejledende drænkort to sidedræn til det 

eksisterende dræn. Der er sat vilkår om at sløjfe disse dræn, der 

ellers ville komme til at ligge under regnvandsbassinet, og på den 

måde virke drænende for bassinet.  

 

Endelig er der sat vilkår om at udgifter til vedligehold af 

strækningen under Skovvej for det nye dræn påhviler FAH 

Holding og efterfølgende den nye Grundejerforening for det 

kommende boligområde. Dette fordi vejmyndigheden ikke har 

afvandingsmæssig nytte af drænet. 

 

Er der anden lovgivning, der skal tages hensyn til? 

Beskyttet natur og Natura2000 

Projektområdet har forbindelse til Natura 2000-området N163 

Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og 

Porsmose. 

 

Det vurderes, at etablering af drænet ikke indebærer en ændret 
udledning af stoffer via vandløbet til Natura 2000-området, og at 

projektet ikke vil påvirke de beskyttede arter eller naturtyper 
negativt. 
 

 

 
1 Bekendtgørelse nr. 449 af 11.04.2019 om indsatsprogrammer for 
vandområdedistrikter §8, stk. 3. 
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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 arter af flagermus, markfirben og padder, som 

er bilag IV-arter. 

Flagermus, markfirben og padder er fredede, og deres yngle- og 

rasteområder er beskyttet efter habitatdirektivet. Vi vurderer, at 

omlægningen ikke har betydning for disse arter eller deres 

levesteder.  

 

Høring 

Udkast til godkendelsen har været i høring i 4 uger frem til 

31.05.2021. 

 

Naboerne, der er blevet hørt i sagen, er ejer af matr.nr. 16i 

Holme-Olstrup by, Holme-Olstrup samt vejmyndigheden i 

Næstved Kommune for kommunevejen Skovvej. 

 

Vi har desuden informeret om projektet på vores hjemmeside og 

orienteret om, at man kan komme med bemærkninger til 

projektet inden for en frist på 4 uger. 

 

Der er modtaget følgende bemærkninger til projektet. 

- Skrives ind her når høringen er slut. 

 

Godkendelsens varighed og udnyttelse 

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra 

godkendelsesdatoen. Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 

for de 3 år, bortfalder den. Anlægsarbejdet kan igangsættes, når 

de 4 ugers klageperiode er udløbet, og når eventuelle klager er 

behandlet af klagemyndigheden. 

 

Anden lovgivning  

Dukker der arkæologiske fund som sort jord, knogler, potteskår, 

mønter o.a. op ved anlægsarbejdet, skal arbejdet ifølge 

museumsloven standses og du skal henvende dig til Næstved 

Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved. Enhver form for 

fortidsminder er beskyttet af museumsloven. 

 

Hvis du vil klage over afgørelsen 

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

Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er dig som ansøger 
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samt dem, der måtte antages at have en individuel, væsentlig 

interesse i sagens udfald, og visse organisationer.  

 

Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 

klager via Klageportalen, som du finder på 

www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og 

logger på klageportalen med NemId. Din klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for os på klageportalen. Vi får automatisk 

besked, når nogen klager. 

 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for 

privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. 

Gebyret reguleres én gang om året. Du betaler gebyret med 

betalingskort i Klageportalen eller med faktura. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 

klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er 

særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 

bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

Næstved Kommune. Kommunen videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

 

Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre 

det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

 

Hvilken lov ligger til grund for afgørelsen 

Denne afgørelse er truffet i henhold til bekendtgørelse af lov om 

vandløb, nr. 1217 af 25. nov. 2019 § 21 samt bekendtgørelse om 

vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 

2016 § 5 og kap. 5.  

 

Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

undertegnede. 

 

Venlig hilsen 

 

Jacob Hald 

Vandløbsmedarbejder 

 

Bilag: 

• Tegning nr. 00-12 fra Arkitekt og Totalentreprenør Visuel 

revideret 27.04.2021 

 

Kopi sendt til: 

• Lyngkilde A/S, Præstøvej 39, 4700 Næstved, att.: Søren 

Jensen 



 

 
Side 8 af 8 

 
 

• Knud Torben Jacobsen, Skovvej 15, 4684 Holmegaard. 

• 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 

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

• Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, 

Stendyssevej 17, 4171 Glumsø sydvest@friluftsraadet.dk 

• Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Ringsted, Frejasvej 1, 

4100 Ringsted, mail@fisk-st.dk  

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

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