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Tilladelse til renovering af bro over Hulebækken på 

Broskovvej 

 

 

I har søgt om tilladelse til at renovere bro over Hulebækken på 

Broskovvej. 

Det drejer sig om en rørbro, hvor den nuværende rørdimension er 

på 80 cm. Røret vil blive udskiftet med et fladbundet rør på 162 

cm i bredden og 110 cm i højden. 

 

Vordingborg Kommune og Næstved Kommune giver tilladelse til at 

renovere broen. 

 

Renovering af broen kan påbegyndes efter klagefristens udløb og 

skal være afsluttet og færdigmeldt inden 3 år.  

Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i Bekendtgørelse om 

vandløbsregulering og – restaurering m.v., meddeler Vordingborg 

og Næstved Kommune dog tilladelse til påbegyndelse af 

anlægsarbejder inden klagefristens udløb og uanset om der måtte 

indkomme klager, jf. § 301 i samme bekendtgørelse. Påbegyndelse 

af arbejdet inden udløb af klagefristen sker på ansøgers eget 

ansvar. 

 

 

 
1 § 30. Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af 

anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens 
afgørelse påklages 
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Hvad skal I helt konkret gøre? 

I skal overholde følgende vilkår: 

 

1. Når I sætter projektet i gang, skal I give besked til os. 

2. Projektet skal gennemføres i perioden juli til 1. oktober og 

må højst vare en uge 

3. Det nuværende rør (Ø800) skal erstattes med et rør med 

en bredde på 1,62 m og en højde på 1,10 m. Røret har en 

længde på 10,8 m. 

4. I skal sikre at der er en frihøjde under broen på 0,90 på det 

højeste sted under broen 

5. Røret skal lægges så det ligger i kote -0,20 meter DVR90 

og dermed har en topkote i 0,90 meter DVR90 gennem 

rørbroen.  

6. I skal sikre at broen renoveres som beskrevet i afsnittet 

”Hvad skal der ske i projektet” 

7. I skal sørge for etablere en naturlig vandløbsbund på 

projektstrækningen som er tilpasset den naturlig bund op- 

og nedstrøms broen med den nuværende bundkote på 

mellem 0,00 og 0,10 meter DVR90. 

8. I skal sørge for at udlægge et 20 cm gruslag bestående af 

25 % singles og 75 % nødder. 

9. I skal sørge for at minimere beskæringen af træer og buske  

10. I skal sørge for at retablere evt. dræn 

11. I skal sikre, at vandløbets vandføringsevne opretholdes 

under anlægsarbejdet.  

12. I skal sikre følgende i forbindelse med overpumpningen  

a. Der skal pumpes vand fra opstrømsside til 

nedstrømsside, således at den naturlige vandstand i 

vandløbet ikke ændres. 

b. Vand fra opstrømssiden skal pumpes fra 

vandoverfladen så der ikke sker sedimenttransport 

c. På nedstrømssiden skal der udlægges grus, hvor 

vandet udledes så der ikke sker en ophvirvling af 

sedimentet. 

d. Det oppumpede vand i forbindelse med tørholdelse 

af projektarealet må ikke udledes til vandløbet 

e. Overpumpningen skal kunne opjusteres svarende til 

højeste sommermax vandføring 

13. I skal sørge for afværgeforanstaltninger for at modvirke 

sedimenttransport. 

14. Når I er færdige med projektet skal I give besked til os. 

Materialet sendes til vandloeb@naestved.dk 

15. Økonomien til anlæg og drift afholdes alene af Næstved 

Kommune. 

 

 

mailto:vandloeb@naestved.dk
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Hvad er formålet med projektet? 

Formålet med projektet er at renovere broen og Hulebækken på 

Broskovvej da den nuværende bro er i dårlig stand og skal 

udskiftes.  

 

Hvad ligger til grund for afgørelsen? 

Vi har gjort brug af de oplysninger fra ansøgningen, som I 

indsendte den 10. februar 2022 samt supplerende oplysninger fra 

den 21. februar og 23. februar 2022. 

 

Hvem er inddraget i projektet? 

 Navn Adresse Matrikel 

Ansøger Næstved 

Park og Vej 

Thurøvej 5, 4700 

Næstved 

  

Bredejer 

Næstved 

Kommune 

Mogens Erik 

Storm 

Hansen 

Størlingevej 9, 

4733 Tappernøje 

2a og 4 

Bredeshave, 

Snesere 

Bredejer 

Vordingborg 

Kommune 

Kim Wendt 
 

Svanemosegårdsvej 
2C,1. 
1967 Frederiksberg 
C 

1c  
Broskov By, 
Bårse 
 
 

Bredejer 

Vordingborg 

Kommune 

Anette 
Vibeke 
Strand 

Broskovvej,  
4733 Tappernøje 
 

1d 
Broskov By, 
Bårse 

 

Projektets lokalitet og regulativmæssige forhold 

Vandløb Hulebækken ved Broskovvej 

Klassifikation Vandløbet er Privat og målsat med 

tilstanden God og den nuværende tilstand 

er ringe 

Matrikelnr. 2a og 4 Bredeshave, Snesere og  

Nuværende rørdimension Ø800 

Fald 2,9 ‰ opstrøms 

1,1 ‰ ved broen og nedstrøms 

Anlæg 1:1 

Bundkote Omkring 0,00 - 0,10 m DVR90 
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Kort over projektområdet 

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

 

 
Kort 2: Placering af bro. Broen er markeret med rød cirkel (kort fra 

ansøgningsmateriale) 

 

Hvad skal der ske i projektet? 

 

Beskrivelse af bro 

 

Rørdimensioner 

Det nuværende rør udskiftes med en rørprofil svarende til HelCor 

HCPA-04 med en bredde på 1,62 og højde på 1,10 m. Rørets profil 

er ”fladt”. Det er valgt fordi vejen ligger meget lavt og det således 
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er svært at få plads til det fornødne dæklag, hvis samme tværsnit 

skulle opnås med et cirkulært profil. 

 
Figur 1: Sammenligning mellem fladbundet og cirkulært rør med en højde 
på 1,1 m. (fra ansøgningsmateriale) 

 

Røret lægges i kote -0,20 m og det får således topkote i 0,90 m. 

 

Der lægges 20 cm stenblanding i bunden af røret bestående af 25 

% singles (32-64 mm) og 75 % nødder (16-32 mm). Herved bliver 

vandløbets bundkote uændret ca. 0,00 m DVR90. 

 

Rørets længde er 10,8 meter. Det forventes anlagt i to dele som 

samles med en samlemuffe i udgravningen. 

 

Opbygning af ind- og udløb 

Ind- og udløb afsluttes med en ca. 1 m bred stensætning i beton 

omkring rørmundingen. Stensætningen og betonen har en samlet 

tykkelse på ca. 30 cm, og geotekstilen omkring røret fjernes lokalt 

under stensætningen. Ved åbunden sættes større sten som 

erosionssikring ved overgang mellem stensætning og åbrink. 

Skråningen sikres med erosionsmåtte indtil græsset er etableret.  
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Foto 1: Eksempel på opbygning af ind- og udløb fra Bygværk 9255 i Vordingborg 
Kommune 

 

Økonomi 

Udgifterne til projektet er estimeret til kr. 500.000-750.000 kr. 

Alle udgifter afholdes af Næstved Park og Vej. 

 

Tidsplan 

Projektet forventes udført i august til september 2022 i en periode 

på 1 uge 

 

Vurdering af miljø- og afstrømningsmæssige forhold 

Afstrømning 

Tværsnitsarealet af det nye rør i kote 0,4 m og med et gruslag på 

ca. 20 cm er 0,64 m2, mens et Ø800 rør har et tværsnit på 0,41 

m2 med de samme betingelser. Vandføringsevnen øges derfor med 

56 %.  

Den nuværende bundkote fastholdes.  

Der stilles vilkår om retablering af evt. eksisterende dræn. 

Etablering af den nye bro medfører et betydeligt gravearbejde. 

Vandføringsevnen må ikke forringes, og derfor stilles vilkår om, at 

vandløbets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.  

I forbindelse med anlægsarbejdet skal der graves og der er derfor 

en  

risiko for, at der sker sedimenttransport til vandløbet. Derfor stilles 

der vilkår om sikring mod sedimenttransport.  

Med de stillede vilkår vurderer vi, at udskiftning af broen ikke vil få 

afvandingsmæssige konsekvenser. 
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Miljø 

Der stilles vilkår om, at den nye vandløbsbund etableres med grus 

bestående af nøddesten, 16-32 mm (75%), og singels, 32-64 mm 

(25%). Gruset udlægges i et ca. 20 cm tykt lag. Eksisterende 

større sten skal udlægges igen, da de fungerer som skjulesten for 

vandløbsfaunaen. Grusblandingen svarer til anbefalingerne for 

gydegrus af DTU Aqua.  

For at sikre at der ikke sker sand-, ler- og/eller anden 

sedimenttransport nedstrøms i anlægsfasen stilles desuden vilkår 

om etablering af afværgeforanstaltninger for at modvirke dette. 

Forslag til afværgeløsning skal sendes til vandløbsmyndigheden 4 

uger inden arbejdet opstartes og skal godkendes af 

vandløbsmyndigheden inden gravearbejdet igangsættes. 

Med de stillede vilkår vurderer vi, at udskiftning af broen ikke vil få 

miljømæssige konsekvenser. 

 

Er der anden lovgivning, der skal tages hensyn til? 

Miljømål 

Hulebækken er målsat. Vandløbets målsætning på 

projektstrækningen er God og den nuværende tilstand på den øvre 

strækning er ringe, mens den på den nedre strækning er moderat. 

Med de stillede vilkår forventes etableringen af broen ikke at 

medføre nogen væsentlig påvirkning af vandløbets tilstand. Derfor 

vurderer vi, at projektet ikke vil være med til at forhindre 

opfyldelse af miljømål for vandløbet jf. §8 i Bekendtgørelse 2019-

04-11 nr. 449 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 

 

 

Beskyttet natur og Natura2000 

Hulebækken er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

Gennemførelse af projektet forudsætter derfor dispensation efter 

Naturbeskyttelsesloven §3. Der er meddelt dispensation den 1. 

juni 2022. Klagefrist er 29. juni 2022.  

 

Det nærmeste Natura2000-område er nr. 168, Havet og kysten 

mellem Præstø Fjord og Grønsund. 

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 fælder 

fjer, raste eller overvintre. 

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper, samt beskytte 

dyre- og plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne. 

Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke de beskyttede 

naturområder - der er på udpegningsgrundlaget - negativt på 

grund af projektets omfang og karakter.  
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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. 

Der er i projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende 

beskyttede bilag IV-arter: eremit, flagermus, grøn 

mosaikguldsmed, spidssnudet frø, springfrø, stor vandsalamander 

og markfirben.  

Eremitter holder til i gamle træer, og flagermus kan have 

overnatningssted i store træer. Der bliver dog kun tale om at 

foretage mindre beskæringer af træer og buske.  

Stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, grøn 

mosaikguldsmed og markfirben er alle tilknyttet vandhuller eller 

våde områder og arterne vil derfor ikke blive påvirket negativt af 

projektet der finder sted i rindende vand. 

Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse 

på de nævnte bilag IV-arter. 

 

Høring 

Da broen skønnes ikke at have væsentlig indflydelse på vandløbets 

afstrømnings- eller miljømæssige forhold er der ikke foretaget 

offentlig høring af projektet, jf. § 17 i Bekendtgørelse nr. 834 af 

27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Der er 

foretaget almindelig partshøring af berørte lodsejere efter 

forvaltningsloven.  

 

Hvilken lov ligger til grund for afgørelsen? 

Denne afgørelse er truffet efter vandløbslovens bestemmelser. 

• Bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019 

§ 47  

• Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering nr. 

834 af 27.06.2016, § 9 og kap. 5. 

 

Du kan finde bekendtgørelserne på www.retsinformation.dk og 

regulativet på Næstved Kommunes hjemmeside. 

 

Hvis du vil klage over afgørelsen 

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

Fødevareklagenævnet fra afgørelsen er offentliggjort. De 

klageberettigede er dig som ansøger samt dem, der måtte antages 

at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, og visse 

organisationer.  

Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet.  klager via 

Klageportalen, som finder på www.naevneneshus.dk, 
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www.borger.dk eller www.virk.dk. vælger det nævn, vil klage til og 

logger på klageportalen med NemId. Klagen 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.  betaler gebyret med 

betalingskort i Klageportalen eller med faktura. 

Klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 29. juni 

2022.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 

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

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

Klageportalen, skal sende en begrundet anmodning til Næstved 

Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodning kan imødekommes.  

Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal gøre det 

inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.  

 

Har I spørgsmål eller bemærkninger? 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående tilladelse, er du 

velkommen til at kontakte os på tlf.: 5588 6191 eller e-mail: 

macal@naestved.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

Vordingborg Kommune  Næstved Kommune 

Byg Land og Miljø  Center for Plan og Miljø 

 

Birgitte Apel Jacobsen  Malene Callesen Dall 

Vandløbsmedarbejder  Vandløbsmedarbejder 

 

 

 

 

Kopi sendt til 

• Ansøger: Næstved Park og Vej, Thurøvej 5, 4700 Næstved     

• Bredejer: Mogens Erik Storm Hansen, Størlingevej 9, 4733 

Tappernøje 

• Bredejer: Kim Wendt, Svanemosegårdsvej 2C,1., 1967 

Frederiksberg C, 1967 Frederiksberg C 

• Bredejer: Anette Vibeke Strand, Broskovvej, 4733 

Tappernøje 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 

København Ø. dnnaestved-sager@dn.dk, naestved@dn.dk 

og dnvordingborg-sager@dn.dk; martin@naturatlas.dk   

mailto:dnnaestved-sager@dn.dk
mailto:naestved@dn.dk
mailto:dnvordingborg-sager@dn.dk
mailto:martin@naturatlas.dk
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• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten 

sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk; 

post@sportsfiskerforbundet.dk; 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk   

• DOF natur@dof.dk  

• DOF- lokalkomite vordingborg@dof.dk 

• Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, 

Stendyssevej 17, 4171 Glumsø sydvest@friluftsraadet.dk  

• Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.  

fr@friluftsraadet.dk; storstroem@friluftsraadet.dk); 

• Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing 

F, sts@nst.dk 

• Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Ringsted, Frejasvej 1, 

4100 Ringsted, mail@fisk-st.dk    

• Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning Øst, 

Islands Brygge 67, 2300 København S, stps@stps.dk 

• Dansk Kano- og Kajak Forbund (DKF), Idrættens Hus, 2605 

Brøndby, dkf@kano-kajak.dk 

• Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved 

naestvedmuseum@museerne.dk 

• Sydsjællands Museum vordingborg@museerne.dk 

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

 

 

 

 

mailto:sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vordingborg@dof.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:storstroem@friluftsraadet.dk
mailto:sts@nst.dk
mailto:mail@fisk-st.dk
mailto:dkf@kano-kajak.dk
mailto:naestvedmuseum@museerne.dk
mailto:vordingborg@museerne.dk
mailto:kdi@kyst.dk

