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Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Center for Plan og Miljø

Genåbning af Rønnebækken på matr. nr. 8o og 9 Rønnebæk By, 
Rønnebæk

Vi meddeler her tilladelse til genåbning af en rørlagt strækning i 
Rønnebækken på matr. nr. 8o og 9, Rønnebæk By, Rønnebæk. 
Strækningen er beliggende på Bækgårdsvej 16, 4700 Næstved og 
Naturstyrelsens areal ved Rønnebæk Søskov.

Tilladelsen meddeles i henhold til bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 
1217 af 25.11.2019, §§ 6, 17, 21, 37 og 47.

Tilladelsen er først gyldig når klagefristen er udløbet, og afgørelsen ikke er 
påklaget. Klagefristen udløber d. 14.05.2020.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

 Restaureringen af vandløbet kan påbegyndes efter klagefristens 
udløb. 

 Projektet skal være afsluttet og færdigmeldt inden 3 år. 

 Under anlægsarbejdet må der ikke ledes forurenende stoffer til 
vandløbet, og sedimenterende stoffer skal så vidt muligt undgås.

 Næstved Kommune skal føre tilsyn med anlægsarbejdet.

 Næstved Kommune skal udføre anlægsarbejdet som angivet i 
projektbeskrivelsen, se bilag 1.

 Næstved Kommune skal sikre, at vandløbets vandføringsevne 
opretholdes under anlægsarbejdet. 

 Når projektet er færdigt, skal vandløbet opmåles.

Hvem er inddraget i projektet? 

Team Vand og Natur

Næstved Kommune
5588 5588

www.naestved.dk

Dato
16-04-2020

Sagsnr.
06.02.10-P20-18-19

CPR-nr.

Sagsbehandler
Anja Rasmussen
+4555886172
anjar@naestved.dk
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 Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø, som projektansvarlig
 Rasmus og Marie Frimann Wolf, Bækgårdsvej 16, 4700 Næstved 

som lodsejer
 Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvr 33157274 som 

lodsejer
 Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Næstved, 

v/Jørgen Sandby, som Naturstyrelsens kontaktperson for området 
ved Rønnebæk Søskov. 

Kort over projektområdet

 Kort 1. Oversigtskort over projektstrækningen i Rønnebækken.

Baggrund og formål med projektet
Formålet med projektet er at forbedre vandløbets tilstand. I dag er hele 
strækningen rørlagt (ø500 mm), hvilket forringer levebetingelserne for fisk, 
smådyr og planter pga. mangel på lys og variation på strækningen.
Ved at frilægge vandløbet og genslynge det skabes forbedrede fysiske 
forhold i vandløbet, og nye levesteder for fisk, smådyr og planter. I 
vandløbet udlægges sten og gydegrus til gavn for dyr og planter i 
vandløbet.
Den nederst del af projektstrækningen (ca. 80 meter) er miljømålsat 
vandløb i henhold til statens vandområdeplan. Ved genåbning af 
strækningen får vandløbet mulighed for at opnå sit miljømål på god 
økologisk tilstand. 
Den nuværende tilstand for strækningen umiddelbart nedstrøms er 
moderat.

Beskrivelse af projektet
Vandløbet omlægges i et nyt forløb nord for den rørlagte strækning. Det 
nye vandløb bliver derved lagt igennem Naturstyrelsens 
skovrejsningsområde ved Rønnebæk Søskov, og derefter gennem haven 
på Bækgårdsvej 16, 4700 Næsted. Skoven og vandløbsskråninger på 
Naturstyrelsens areal vil efterfølgende blive tilplantet igen. 

Den rørlagte strækning bibeholdes for at sikre afvandingen fra matr. 
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Nr. 8k, Rønnebæk By, Rønnebæk.

I det eksisterende åbne vandløb vil der umiddelbart nedenstrøms den nye 
strækning blive etableret et sandfang. I et par år efter et nyt vandløb er 
etableret, vil der være mere sandvandring end normalt, og sandfanget 
etableres for at reducere sandvandring til det eksisterende åbne vandløb.

Der etableres to røroverkørsler for passage af vandløbet. 

Der anlægges gydebanker, og der udlægges sten i vandløbet for at skabe 
gode fysiske forhold i vandløbet.

For en mere detaljeret fremstilling, se projektbeskrivelsen som er vedlagt 
denne tilladelse, bilag 1.

Konsekvenser for vandafledningen
Den nuværende rørlagte del af Rønnebækken bevares på hele 
strækningen, for fortsat at kunne dræne matr. 8k Rønnebæk By, 
Rønnebæk. Hvis der er dræn til ledningen nord fra, som kommer til at 
krydse det nye vandløb, vil disse de blive ført direkte ud i vandløbet eller 
de vil blive sløjfet, da deres funktion er unødvendig i det nye skovområde 
Rønnebæk Søskov.

De afvandingsmæssige forhold ved projektstrækningerne og de 
omkringliggende matrikler vil således blive opretholdt i nødvendigt omfang. 

For en nærmere beskrivelse af de afstrømningsmæssige forhold, se 
projektbeskrivelsen i bilag 1.

Fremtidig vedligeholdelse
Projektstrækningen er et privat vandløb og vedligeholdes i dag af 
lodsejere. Den fremtidige vedligeholdelse af eksisterende rørledning og ny 
vandløbsstrækning vil fortsat skulle varetages af de respektive lodsejere. 

Der må renses op til bundkoten angivet i dimensionstabellen i bilag 1, dog 
ikke hvor der ligger gydebanker, da de har en højere bundkote, end der er 
angivet i tabellen.
Sten og småsten må ikke fjernes fra vandløbet. 

Sandfanget oprenses af Næstved Kommune efter behov. Materialet 
lægges på matr. nr. 9, Rønnebæk By, Rønnebæk.

Finansiering/erstatning
Projektet er finansieret af Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø.

Lodsejerne modtager ingen erstatning, for at der etableres et åbent 
vandløb på deres ejendom.

Arealerne hos Naturstyrelsen vil blive tilplantet med træer efter 
etableringen. 
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På Bækgårdsvej 16, 4700 Næstved vil arealerne blive efterladt med muld 
udjævnet på udspredningsarealerne og tilsået med græs. 
Vandløbet anlægges min. 3 meter fra længehjørne (vestligste gavl). 
Lodsejer tager det fulde ansvar for evt. sætningsskader på bygninger. 
Lodsejer har desuden det fulde ansvar for jordvarmeanlægget, og evt. 
ændringer som der skal foretages på anlægget som følge af 
vandløbsprojektet.

I skel mellem matr. nr. 9 og 8k står der en række asketræer. Træerne 
bliver bevaret, og der graves i respektafstand til træerne.

Anden lovgivning
Vandområdeplanerne
Det er ikke tilladt at lave tiltag i vandløb, der har et miljømål, hvis det kan 
forringe vandløbet eller hvis det hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål. 
En genåbning af den rørlagte strækning vil dog forbedre de økologiske 
forhold i vandløbet, da der etableres markant forbedrede forhold i 
vandløbet for smådyr, fisk og vandplanter. Det gøres ved, at rørlægningen 
bliver fjernet, og der udlægges sten og gydegrus i vandløbet, samt at det 
genslynges så meget som muligt. 
De udførte tiltag vil gøre, at vandløbet har mulighed for at opfylde det 
fastlagte miljømål på den målsatte del af projektstrækningen, ca. 80 m.

Nedenstrøms projektstrækningen vil der blive etableret et sandfang. 
Sandfanget placeres ca. 5 meter nedenstrøms rørbroen under 
Bækgårdsvej. Det etableres ved at vandløbet på en strækning på ca. 15 m 
uddybes med ca. 0,5 m. Det kan ikke undgås, at der vil være en øget 
sandvandring i nogle år efter de nye strækninger er blevet etableret, og 
ved etablering af sandfanget reduceres sandvandringen til nedenstrøms 
liggende strækninger. 

Beskyttet natur og Natura 2000
Projektstrækningen er ikke beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. 

Det nærmeste Natura2000-område er nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, 
Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsemose. Natur 2000-området består 
af fuglebeskyttelsesområde nr. F91 og F93, habitatområde nr. H145, H146 
og H194. Området ligger ca. 4,3 km fra projektområdet.

Rønnebækken har desuden udløb i Karrebæk Fjord via Gl. Suså arm. 
Karrebæk Fjord er en del af Natura 2000-område 169, Havet og kysten 
mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. I fugleflugt er afstanden til 
området ca. 5 km. Natur 2000-området består af fuglebeskyttelsesområde 
nr. F81, habitatområde nr. H148

Fuglebeskyttelsesområderne skal opretholde og sikre levesteder for 
fuglene. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Dvs. 
arter, som er sjældne, truede, eller følsomme over for ændringer af deres 
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levested. Det er 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.

På grund af den store afstand der er til Natura2000-områderne, vurderer vi, 
at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer ikke vil kunne 
påvirke de beskyttede naturområder eller de arter der er på 
udpegningsgrundet. 

Beskyttede dyre- og plantearter
Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsensii § 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:
Flagermus, eremit, grøn mosaikguldsmed, spidssnudet frø, springfrø, stor 
vandsalamander, markfirben og stor kærguldsmed.

Eremitter holder til i gamle træer, og flagermus kan have overnatningssted 
i store træer. Der bliver ikke fældet store eller gamle træer, og de vil derfor 
ikke blive påvirket af projektet. De resterende arter, på nær markfirben, er 
alle tilknyttet vandhuller eller våde områder og ikke direkte til vandløb. 
Projektet vil ikke ændre på nogle afvandingsforhold af våde områder, og 
arterne vil derfor ikke blive negativt påvirket af projektet.

Markfirben lever på solvendte skråninger eller linjeformede 
terrænelementer (f.eks. skovbryn, levende hegn, stengærder o.l.). 
Projektet berører et beskyttet dige, hvor en del af diget bliver fjernet, ca. 11 
m. Den resterende del af diget både vest og øst for passagen berøres ikke. 
Der vil derfor fortsat være leve steder for markfirben på lokaliteten. 
Derudover er matr. 8o tilplantet med træer og med tiden kommer der 
derved nyt skovbryn langs med projektstrækningen.
 
Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de 
nævnte bilag IV-arter.

Museumsloven
På matr. nr. 8o er der et beskyttet jorddige, som det åbne vandløb skal 
passere. Vandløbet skal passere diget i et 11 m bredt forløb. Dispensation 
til passagen er meddelt.
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Kort 2. Beskyttet dige er markeret med brun linje. Grønt område er oven 
bredden på vandløb og blå er vandløbsbund. 

Skovloven
Dele af projektet etableres i skov, og der er meddelt dispensation til det.

Landzoneloven
Projektet etableres i landzone og der er meddelt landzonetilladelse til 
projektet. 

Høring af berørte parter og eventuelle bemærkninger 
Projektet har været sendt i høring hos følgende naboer til projektet:
NK-Forsyning, Bækgårdsvej 14, 15 og 17, 4700 Næstved, Ny Præstøvej 
311, 4700 Næstved, Bystævnet 31, 4700 Næstved.
Derudover har det været i offentlig høring i 8 uger, frem til den 31.03.2020.

I den afholdte naboorientering, har Næstved Kommune modtaget 
bemærkninger fra ejere af Bækgårdsvej 14 uden for projektarealet. 
Bemærkningerne vedrører i det væsentligste naboforhold, procedure i 
sagsbehandling, miljøforhold samt evt. erstatningsansvar. Der er udsendt 
et særskilt svar til Bækgårdsvej 14.

Klagevejledning:
De klageberettigede er dem afgørelsen er rettet til og dem, der måtte 
antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt 
visse organisationer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link 
til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen kan også tilgås via 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
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www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Næstved Kommune 
orienteres via Klageportalen, hvis der indsendes en klage.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er annonceret, dvs. at klagefristen er 
den 14.05.2020.

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For 
virksomheder og organisationer er klagegebyret 1800 kr. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler som udgangspunkt kun klager, 
der kommer gennem Klageportalen. Hvis du af særlige grunde ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
ansøgning til os. Vi sender din ansøgning videre til nævnet, som beslutter 
om du kan fritages.

Har du spørgsmål til projektet
Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte mig på 
tlf. 5588 6172 eller anjar@naestved.dk.

Venlig hilsen

Næstved Kommune
Anja Rasmussen
Vandløbsmedarbejder

Lovgrundlag
Denne afgørelse er truffet med hjemmel i følgende lovgivning:

 Bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019, §§ 6, 
17, 21, 37 og 47

 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering nr. 834 af 
27.06.2016, § 9, kap 5 og kap. 7

 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 
nr. 449 af den 11.04.2019, § 8.

Bilag:
 Bilag 1. Projektbeskrivelse

Kopi er sendt til:
 Rasmus Frimann Wolf, Bækgårdsvej 16, 4700 Næstved
 Marie Frimann Wolf, Bækgårdsvej 16, 4700 Næstved 
 Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvr 33157274. 
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 Jørgen Sandby, Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 
Nykøbing F.

 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   

 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.  
fr@friluftsraadet.dk, 

 Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, 
Stendyssevej 17, 4171 Glumsø sydvest@friluftsraadet.dk 

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

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
 Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig kdi@kyst.dk
 Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Ringsted, Frejasvej 1, 4100 

Ringsted, mail@fisk-st.dk   
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Projektbeskrivelse – genåbning af Rønnebækken 
På matr. 8o og 9, Rønnebæk By, Rønnebæk

Formål og begrundelse for projektet
Projektet skal forbedre de fysiske forhold i vandløbet. Det gøres ved at fjerne rørlægningen og 
genslynge vandløbet. Derudover udlægges gydegrus og sten for at forbedre forholdene for fisk 
og smådyr i vandløbet. Skovareal vil blive genplantet efterfølgende.

Oversigtskort

Kort 1. Oversigtskort over projektstrækningen i Rønnebækken. Projektområdet ligger øst for 
Rønnebæk.
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Kort 2. Det nye forløb for Rønnebækken. Grønt område er oven bredden på vandløb og blå er 
vandløbsbund. Røde firkanter er rørbroer. Orange streg er matrikelskel.

På projektstrækningen graves Rønnebækken med dimensioner som angivet i tabel 1. 

Vandløbet har en bundbredde på 0,75 m. Der graves sideskråninger på anlæg 1,5 på de første 
199 meter og de sidste 62 meter. Den resterende del af strækningen graves med anlæg 1. 

Fra st. 50 og til st.175 kommer vandløbet til at ligge mellem 2-3,5 meter under terræn. 
Herefter ligger vandløbet ca. 1 - 0,65 m under terræn.
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Station i 
meter

Kote i meter 
dvr90

Fald i 
promille

Bundbredde i 
meter

Anlæg på 
sideskråninger

Bemærkninger

0 28,85
2,3 0,75 1,5

199 28,40
8,6 0,75 1,0

275 27,75
6,1 0,75 1,0

324 27,45
9,2 0,75 1,5

386 26,88

Tabel 1. Koter og dimensioner for vandløb.

Kort 3. Stationering af vandløbet. Angivet i meter.

Sandfang 
Ca. 5 meter nedenstrøms rørbroen under Bækgårdsvej etableres et sandfang i det 
eksisterende åbne vandløb. Sandfanget bliver ca. 15 m langt og uddybes 0,5 m under 
eksisterende bund.
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Gydebanker og sten
Der udlægges gydebanker i vandløbet. Der udlægges ca. 10 gydebanker i en længde på ca. 8 
m og 0,2 m høje. De etableres af stenblandingen 85 % (16-32mm) nøddesten og 15 % (33-64 
mm) singels.

Derudover udlægges der ca. 2 sten pr m2 (Ø100-400 mm). Stenene forventes fundet under 
anlægsarbejdet.

Placering af jord
Der afgraves ca. 2500 m3 jord.
Jorden fra det gravede vandløb vil blive placeret tæt på det gravede forløb på matr. nr. 8o og 
9 Rønnebæk By, Rønnebæk. Se kort 3. 

På matr. 9 bliver topjorden afmuldet inden der lægges jord ud, og derefter lægges mulden 
tilbage.
Felterne på matr. 8o bliver genplantet med træer.

Kort 4. Placering af jord er markeret med brune skraverede felter. Matrikel nr. er angivet på 
kortet.

Broer
Der etableres to rørbroer (ø800 mm) på vandløbet for at sikre passage af vandløbet på matr. 
9. Broerne bliver henholdsvis 6 og 9 meter. Omtrentlig placering er angivet på kort 1.
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Det eksisterende vandløb
Det eksisterende rørlagte vandløb tilproppes i top enden, hvor det nye vandløb starter. Dvs. 
lige øst for matr. nr. 8k Rønnebæk By, Rønnebæk.
Derefter bibeholdes den eksisterende rørledning til sit nuværende udløb, for at sikre 
afvandingen af matr. 8k og 8m Rønnebæk By, Rønnebæk. 

Dræn
Det forventes ikke, at der ligger dræn ved det gravede forløb på matr. 8o. Hvis der gør, vil de 
enten blive ført ud i vandløbet eller sløjfet, da dræningen under alle omstændigheder vil blive 
tilstoppet af rødder fra træerne.

På matr. 9 ligger der et dræn fra husgavl (stuehus) og til eksisterende rørlagte vandløb.  Hvis 
det er muligt vil drænet blive ført ud i vandløbet. Hvis dette ikke er muligt, bliver det under 
vandløbet omlagt i en lukket ledning og bibeholder udløb i eksisterende rørlagt vandløb.

Vest for ejendommen på matr. 9 er der et par drænbrønde som dels tager drænvand og dels 
tagvand. Det vil blive forsøgt at få vand fra brøndene ledt til det nye forløb. Hvis dette ikke er 
muligt vil vand fortsat bibeholde udløb i eksisterende vandløb. 

LER
På matr. 9 ligger der jordvarme slanger, dræn og spildevandsledning og flere kabler i 
graveområdet. Se kort 5.

13

Hører til journalnummer: 06.02.10-P20-18-19

Udskrevet den 16-04-2020



Side 6 af 7

Kort 5. Ledninger i projektområdet, eksisterende forhold. Orange: matrikelskel, Lyseblå: rørlagt vandløb 
(forventet placering). Rød: spildevand. Stiblet blå: regnvandsledning Gul: dræn. Sort: jordvarmeslanger. 
Stiblet grøn: samlet placering for vandledning, fibernet kabel evt. også Stofa og tdc. Lilla: El-kabel.

Spildevandsledningen ligger min. 90 cm under terræn, og det forventes, at ledningen kan gå 
under vandløbet, uden at skulle lægges om. Dybden på vandløbet er her ca. 75 cm.

Jordvarmeslangerne ligger 90-100 cm under terræn, og det forventes, at ledningen kan gå 
under vandløbet uden at skulle lægges om. Hvis der er behov for omlægning eller 
jordvarmeslanger bliver beskadiget, er det lodsejeres ansvar. Ved jordvarmeanlægget ligger 
vandløbet i en dybde på ca. 0,5-0,75 cm.

Afstrømningsmæssige forhold
Ud fra en antagelse om proportionalitet mellem afstrømning og oplandstilvækst er der anvendt 
karakteristiske afstrømninger fra den hydrometriske målestation, Hulebækshus (DMU 570044), 
i Hulebæk (opland 15,4 km2) til at belyse vandføringen i Rønnebækken (opland 2,9 km2) 
(Tabel 2).  
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Afstrøm
ning

Vand-
føring

Manning-
tal

2,3 ‰ 
Dybde

6,1 ‰ 
Dybde

9,2 ‰ 
Dybde

l/s/km2 l/s cm cm cm
Median min. 0,1 0,3 10 1 1 1
Årsmiddel 8,2 23,8 10 19 15 13
Median 
maks. 79,1 229,4 20 43 36 30

Median 
maks.* 94,9 275,2 20 47 40 33

Absolut 
maks. 132,3 383,7 20 55 47 39

Tabel 2. Karakteristisk afstrømning, vandføring og vanddybde i det projekterede vandløb 
beregnet ved fald på 2,3 og 9,2 promille med anlæg 1,5 samt 6,1 promille med anlæg 1.

*Median maks. klimafaktor 1,2 (2-års hændelse, 100 års horisont) Kilde: Spildevandskomiteens skrift nr. 30, 2014.

Manningtallet, der er anvendt i beregningen, er fastsat ud fra hovedreglen om, at 
grødevæksten i et vandløb er størst i sommermånederne, hvor vandføringen som 
udgangspunkt er begrænset. Modsat er grødevæksten i vandløbene begrænset i 
vintermånederne, hvor der kan forekomme store afstrømninger fra oplandet. 

I henhold til tabel 2 vil vanddybden være ca. 47 cm ved median maks. ved st. 275 hvor faldet 
i vandløbet er 6,1 promille. Median maks. er en stor vandføringshændelse, der gennemsnitligt 
forekommer hvert andet år. Dybden på vandløbet ved st. 275 er ca. 75 cm. Ved st. 250 
kommer vandløbet til at ligge højest i terrænet, ca. 50 cm under terræn på en meget kort 
strækning. Her kan vandløbet ved store vandføringer (median maks.) stå helt bredfyldt. 
På ejendommen ligger vandløbet dybest ved indløb til haven i ca. 1,6 meters dybde (st. 188), 
og det ligger højeste i terrænet ved st. 250-275, dvs. syd for længe.

Ved st. 0 ligger vandløbet ca. 65 cm under terræn og her vil vanddybden være ca. 55 cm ved 
median maks. Dvs. at en evt. oversvømmelse her vil være meget sjælden.

Økonomi
Næstved Kommune betaler anlægsomkostningerne. Lodsejerne stiller areal til rådighed for 
vandløbets placering.

Tidsplan
Forventet start på projektet er aug./sept. 2019.
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