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Afgørelse om at der ikke skal udføres miljøvurdering ved etablering af bro 

over Gl. Susåarm 

 

 

Næstved Kommune Team Trafik har ansøgt Center for Plan og Miljø, Team 

Vand og Natur, om at etablere en bro over Gl. Susåarm. 

Vi har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i 

miljøvurderingslovens1 § 21, stk. 1. Vores konklusion er, at det ansøgte projekt 

ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en 

miljøvurdering (tidligere Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM-redegørelse). 

 

Projektet er omfattet af følgende punkt på bilag 2 til miljøvurderingsloven:  

 
- pkt.10f - Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, 

kanalbygning og regulering af vandløb 

Kommunen har foretaget en screening af det ansøgte projekt og vurderet, at det 

konkrete projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt herunder, at anlægget 

ikke vil påvirke den lokale natur væsentligt. 

 

Hvad er formålet med projektet? 

 

Broen underbygger Næstved Kommunes friluftsstrategi og vil skabe en rekreativ 

stiforbindelse, der binder både nuværende (rød) og eventuelt kommende stier på 

Ydernæs sammen med den regionale vandrerute (blå) på Appenæs (se kort 2). 

Broforbindelsen vil dermed understøtte en længere, rekreativ forbindelse, der 

også er udlagt i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning og strækker sig 

helt fra Stenbæksholm til det nye boligområde øst for Pærevænget og 

Æblevænget ved Vordingborgvej. 

 

 

 

 

 
1 Bekendtgørelse af lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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Kort over projektområdet 

Kort 1: Oversigtskort. Projektområdet er markeret med rød cirkel. 

 

 
Kort 2: Placering af bro (fra ansøger) 

 

Hvad skal der ske i projektet? 

 
Projektets indhold 

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

NK-Forsyning i 2019. I den forbindelse blev der etableret en spunsvæg på 

begge sider for at sikre mod udskridning under nedlægningen. Spunsvæggene 

er dimensioneret til at kunne understøtte stibroen. Spunsprofilerne er kappet i 

kote ca. +1,0 DVR90. Der udføres en påstøbning som danner landfæste for 

broelementerne (se foto 1). 
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Foto 1: Foto som viser broens kommende placering samt spunsprofiler på begge 

sider af vandløbet. 

 

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

udføres som elementer. 

Stibroen laves i stålsøjler og stålprofiler til selve konstruktionen, mens dækket vil 

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

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

 

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

behov for at opstille faste arbejdsplatforme eller midlertidige opfyldninger på 

vand. 

 

 
Foto 2: Visualisering af broen (fra ansøgningsmateriale) 
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Vurdering af projekters placering og potentielle indvirkning på miljøet 
 
Afvanding 

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

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

nogen betydning for afstrømningen. Det vurderes, at broens åbne og lette 

konstruktion hverken vil påvirke vandløbets fjordagtige karakter eller vil have 

nogen opstuvende effekt. 

 

For at sikre afstrømning fra evt. dræn har kommunen i vandløbstilladelsen stillet 

vilkår om retablering af evt. eksisterende dræn. I forbindelse med 

anlægsarbejdet skal der graves, og der er derfor en lille risiko for, at der sker 

sedimenttransport til vandløbet. Derfor er der i vandløbstilladelsen stillet vilkår 

om sikring mod sedimenttransport.  
 
Med de stillede vilkår vurderer kommunen, at etablering af broen ikke vil få 

afvandingsmæssige konsekvenser 

 

Landskab 

Det vurderes, at broens åbne og lette konstruktion vil have en begrænset 

påvirkning af landskabet, og at broen derfor vil falde naturligt ind i landskabet. 

Herved vil vandløbets fjordagtige karakter blive bevaret. 

 

Beskyttet natur og bilag IV-arter 

Gl. Susåarm er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3. 

Det betyder, at tilstanden i vandløbet ikke må ændres. Derudover er der, i 

statens vandområdeplaner, fastsat miljømål for Rønnebækken, som ligger 

opstrøms projektområdet. Det er ikke tilladt at lave tiltag i vandløb, der har 

miljømål, hvis det kan forringe vandløbet, eller hvis det hindrer opfyldelse af det 

fastlagte miljømål.  

 

Kommunen kan i særlige tilfælde give en dispensation fra forbuddene i 

naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Kommunen vurderer, at med de stillede vilkår, der er givet i dispensationen efter 

naturbeskyttelsesloven, samt i tilladelsen efter vandløbsloven, vil projektet ikke 

påvirke beskyttede naturområder væsentligt.  
 
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 

7.  

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

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

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

habitatdirektivet.  

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

flagermus ikke vil blive påvirket. 

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

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

området. 
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Da det ansøgte ikke påvirker væsentlige levesteder, vurderer Næstved 

Kommune, at det ikke vil påvirke de beskyttede arter negativt. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste Natura 2000-område er nummer 169, Havet og kysten mellem 

Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, fuglebeskyttelsesområde nr. F81 og 

habitatområde nr. H148. Det udgør kystnære landarealer og 

lavvandede kystområder. 

 

Området skal opretholde og sikre levesteder for områdets fuglebestand. Hvert 

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

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

som er hjemmehørende eller regelmæssigt er i Danmark under deres træk for at 

fælde fjer, raste eller overvintre. 

 

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper, samt beskytte dyre- og 

plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne. 

 

Det vurderes, at projektet 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. 

 
Øvrige forhold 

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved anlægsarbejdet, skal arbejdet 

standses jf. Museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til 

Museum SydøstDanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg. Tlf.: 70 70 12 36 

 

 

Høring 

Udkast til afgørelse om, at den ansøgte bro ikke forudsætter udarbejdelse af en 

miljøvurdering, har fra den 12. oktober 2020 til den 26. oktober været i høring 

hos berørte myndigheder.  

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen vil blive annonceret på kommunens hjemmeside 27. oktober 2020. 

 

Klagevejledning 

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og 

fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et 

retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige 

bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.  

 

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 den 24. 

november 2020. 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  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 

 

 

Side 6 af 6 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må 

udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens § 53. 

 

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses 

senest 6 måneder efter offentliggørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Center for Plan og Miljø 

 

Malene Callesen Dall 

Vandløbsmedarbejder 

 

Kopi sendt til  
 

• Ansøger: Team Trafik, Teatergade 8, 4700 Næstved  

• Bredejer: Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved 

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

• Bredejere op-og nedstrøms projektområdet, der har modtaget 

projektforslaget i høring 

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

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,  

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

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten 

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

lbt@sportsfiskerforbundet.dk   

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Christian Skotte, 

cskotte@cas.org 

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

• Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Roskilde, Langebjergvænget 11, 

4000 Roskilde, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk 

• Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved, 

naestvedmuseum@museerne.dk 

• Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV., 

fr@friluftsraadet.dk, 

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

4171 Glumsø sydvest@friluftsraadet.dk 

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

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

• Naturstyrelsen; nst@nst.dk 

• Byplan Næstved Kommune, byplan@naestved.dk 
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