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1. Formål og gældende planer 

Formålet med forslag til Tillæg 9 er at skabe det planmæssige grundlag for etablering af en 
afskærende ledning langs Gl. Susåarm fra Jacobshavn til NK-Spildevands afskærende 
ledningsanlæg ved Rønnebækken. Miljøscreeningen af forslaget belyser de miljømæssige 
gevinster ved projektet og viser, at der ikke skal foretages miljøvurdering. 
 
Ved at etablere den en afskærende ledning vil overløbene ved Jacobshavn kunne reduceres 
væsentligt både stofmæssigt og antalsmæssigt og helt kunne undgås ved Stikvej.  
 
Ekspropriation, arealafståelse m.v. 
Spildevandsplan for Næstved Kommune 2012-2022 med tillæg fastlægger de overordnede 
rammer for håndtering af spildevand i kommunen og er det juridiske grundlag for, at private 
ejendomme kan blive berørt af ekspropriation. Det kan både være i form af erhvervelse af 
rettigheder, servitutpålæg og/eller arealafståelse i forbindelse med gennemførelse af planen.  
 
Ejendomme der vil kunne blive berørt af projektet er oplistet i bilag 1, jfr. afsnit 1.11 og bilag 
5 i gældende spildevandsplan. 
 
Gældende planer 
Næstved Kommunes ”Kommuneplan 2013 – 2015” kapitel 3 indeholder 
administrationsgrundlaget for vandløb, søer, kystvande, vandindvinding og -forsyning, 
grundvand samt spildevand.  
 
De bindende retningslinjer for vandmiljøet fremgår af statens Vandområdeplan 2015 - 2021.  
 
Den gældende spildevandsplan for Næstved Kommune ”Spildevandsplan for Næstved 
Kommune 2012 – 2022”. 
 
2. Lovgrundlag  
 
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af tillægget til spildevandsplanen er 
Miljøbeskyttelsesloven ”LBK nr. 1218 af 25. november 2019” § 32. 
 
Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur 
og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets 
livsvilkår og bevarelsen af dyre- og plantelivet. 
 
Jævnfør loven skal Byrådet udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. I bekendtgørelse 
nr. 1317 af 4. december 2019, ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”, er det i § 5 præciseret, at Byrådet skal ajourføre 
planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen. Forslaget skal offentliggøres  
med en høringsperiode på 8 uger, hvorefter Byrådet kan vedtage tillægget. 
 
I LBK om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 1225 af 25. oktober 2018, er der 
fastlagt kriterier, som skal anvendes ved vurdering af om en plan eller et programs indvirkning 
på miljøet er væsentlig. Proceduren er yderligere uddybet i vejledningen til loven. Næstved 
Kommune er myndighed, hvorfor kommunen er ansvarlig for gennemførelsen af screeningen.  
 
EU’s vandrammedirektiv er implementeret i dansk lovgivning via Miljømålsloven fra 2003. 
Miljømålsloven beskriver den arbejds- og planlægningsproces, som skal gennemføres for at nå 
målet. Det overordnede mål med EU’s vandrammedirektiv er, at alle vandområder i Europa  
generelt har opnået ”god økologisk tilstand” i år 2015. Målet om ”god økologisk tilstand” 
betyder, at vandløbene, søerne og den kystnære del af havet skal rumme gode livsbetingelser 
for dyr og planter. Menneskelige påvirkninger må kun føre til mindre afvigelser i forhold til, 
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hvad man kunne finde ved uberørte forhold. Opfyldelse af krav om renseklasser i det åbne 
land er en basisforudsætning for opfyldelsen af målene i vandrammedirektivet. 
 
Vandrammedirektivet er udmøntet i den statslige vandområdeplan for anden planperiode 
(2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser og indsatsprogrammer offentliggjort den 27. juni 
2016. 
 
3. Status og plan 
 
Eksisterende overløb ved Stikvej (Dandas IDCLB004VF) sløjfes. 
 
Der etableres en ny afskærende ledning langs Gl. Suså-arm fra Jacobshavn til NK-Spildevands 
ledningsanlæg ved Rønnebækken. Spildevandet løber til Næstved Centralrenseanlæg. 
 
4. Miljømæssige forhold 
 
Den afskærende ledning Langs Gl. Susåarm og nedlæggelsen af overløbsbygværket ved 
Stikvej vil give en reduceret stofbelastning af Gl. Suså-arm samt Natua-2000 Habitatområder 
nr. 148, Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde og Natura-2000 – 
Fuglebeskyttelse nr. 81, Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde. Udledningen af N (kvælstof) vil 
blive reduceret med ca. 145 kg/år og udledningen af P vil blive reduceret med ca. 45 kg/år. 
 
De miljømæssige konsekvenser er belyst i  ”Miljøscreening af Tillæg nr. 9 til - Næstved 
Kommunes spildevandsplan 2012 - 2022. Afskærende ledning langs den Gl. Susåarm fra 
Jacobshavn til NK-Spildevands ledningsanlæg ved Rønnebækken. 

 
5. Berørte Lodsejere 
 
I ”Spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012 – 2022” afsnit 1.11 fremgår det, at en 
række ejendomme kan blive berørt af ekspropriation – erhvervelse af rettigheder, 
servitutpålæg og/eller arealafståelse i forbindelse med gennemførelse af planen.  
Ejendommene fremgår af ”Spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012 -2022”  bilag 5.  

I bilag 1 i dette tillæg er oplistet de ejendomme, som vil/kan blive berørt af ekspropriation – 
erhvervelse af rettigheder, servitutpålæg og/eller arealafståelse i forbindelse med etablering af 
den afskærende ledninger langs Gl. Suså-arm og dertil knyttede arbejder. 
 
 
6. Økonomi 
 
Udgifterne til ledningsanlæggene er indarbejdet i NK-Spildevands flerårige anlægsbudget. 

 
7. Tidsplan 
 
Arbejdet forventes igangsat i medio 2020. 

 
8. Screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
 
Tillægget til spildevandsplan er omfattet af ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 
og programmer” nr. 1225 af 25. oktober 2018.  
 
Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af 
miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at 
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fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer 
og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Afskærende ledning langs Gl. Suså-arm 
På baggrund af miljøscreeningen af ledningen langs Gl. Suså-arm, der behandles politisk 
samtidig med førstebehandlingen af dette tillæg, vurderer Næstved Kommune, at planen og 
det konkrete projekt 

• ikke strider mod andre planer 
• ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, 
• ikke vil kunne påvirke vandmiljøet, så Vandområdeplanens krav ikke vil kunne 

efterkommes,  
• ikke vil påvirke de berørte NATURA 2000 områder negativt, samt 
• ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for bilag IV-dyrearter eller ødelægge levestederne for bilag IV-
plantearter 

 
Næstved Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. 
Afgørelsen er truffet efter § 10 i ”lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM)1”, bilag 3.  
  

 
1 LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018, ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM)”. 
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Bilag 1 - Ejendomme, der kan blive berørt af ekspropriation – erhvervelse af 
rettigheder, servitutpålæg og/eller arealafståelse i forbindelse med gennemførelse 
af planen” jfr. afsnit 1.11 og bilag 5 i gældende spildevandsplan. 
 
Fra Jacobshavn til Rønnebækken Langs Gl. Suså-arm 

Matr. nr.  Ejerlav  Vejnavn (Ejer)  Nr.  Postnr.  By  

1 au Appenæs by, Vejlø Bakkevej 2b 4700 Næstved 

1ip Appenæs by, Vejlø Bakkevej  2c 4700 Næstved 

1dd Appenæs by, Vejlø Bakkevej 2d 4700 Næstved 

1iq Appenæs by, Vejlø Bakkevej 2e 4700 Næstved 

1ge Appenæs by, Vejlø Bakkevej 6 4700 Næstved 

1il Appenæs by, Vejlø Jacobshavn 4 4700 Næstved 

1a Appenæs by, Vejlø Jacobshavn 8 4700 Næstved 

1cn Appenæs by, Vejlø Engdraget 12 4700 Næstved 

1 cs Appenæs by, Vejlø Engdraget 14 4700 Næstved 

1de Appenæs by, Vejlø Rådmandshaven 20 4700 Næstved 

1hp Appenæs by, Vejlø Rådmandshaven 20 4700 Næstved 

1kn Appenæs by, Vejlø Ved Fjorden 18 4700 Næstved 
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Bilag 2 - Oversigtskort der viser ledningens placering  

2.1 Ledning langs Gl. susåarm 

 
Kortet viser placeringen af ledningen, arbejdsarealet forventes at blive mellem 10 – 20 m 
bredt. 
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Bilag 3- Afgørelse - Miljøscreening af Tillæg nr. 9 til - Næstved Kommunes 
spildevandsplan 2012 - 2022. Afskærende ledning langs den Gl. Susåarm fra 
Jacobshavn til NK-Spildevands ledningsanlæg ved Rønnebækken. 

 
Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af tillæg 9 til Næstved 
Kommunes spildevandsplan. 
 
Formålet med screeningen af tillæg 9 til spildevandsplanen er at redegøre for konsekvenserne  
ved at etablere en afskærende ledning langs den Gl. Susåarm fra Jacobshavn til NK-
Spildevands ledningsanlæg ved Rønnebækken. Da tillægget omhandler et helt konkret projekt  
har Næstved Kommune valgt at behandle de miljømæssige forhold i forbindelse med både 
anlægsarbejdet og de ændrede udledninger af stoffer ved Jacobshavn, Stikvej og Næstved 
Centralrenseanlæg samlet. 
 
Med forslag Tillæg 9 ønsker Næstved Kommune at skabe det planmæssige grundlag for 
etablering af en afskærende ledning langs Gl. Susåarm fra Jacobshavn til NK-Spildevands 
afskærende ledningsanlæg ved Rønnebækken.  
 
Ved at etablere den en afskærende ledning vil overløbene ved Jacobshavn kunne reduceres 
væsentligt både stofmæssigt og antalsmæssigt og helt kunne undgås ved Stikvej. 
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Samlet vurdering 
Samlet vurderer Næstved Kommune, 

• at anlægsarbejdet ikke vil give anledning til væsentlige miljøgener, 
• at der ikke er nogle planmæssige hindringer for hverken anlægsarbejdet eller den 

ændrede spildevandsudledning. 
• at det er en væsentlig miljømæssig forbedring i forbindelse med at aflastninger fra NK 

Spildevand A/S’ ledningsanlæg ved Jacobshavn og Stikvej reduceres.  
• at den samlede stofbelastning af Karrebæk Fjord reduceres,  
• at stofbelastningen af den Gl. Susåarm reduceres væsentligt, 
• at negative påvirkningerne af mosen ved Rønnebækken og strandengen ved 

Jacobshavn kan undgås, ved at områderne beskyttes mod påvirkninger i forbindelse 
med anlægsarbejde. 
 

 
Afgørelse 
Næstved Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at planen og det konkrete 
projekt vedrørende afskærende ledning langs den Gl. Susåarm 

• ikke strider mod andre planer 
• ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, 
• ikke vil kunne påvirke vandmiljøet, så Vandområdeplanens krav ikke vil kunne 

efterkommes,  
• ikke vil påvirke de berørte NATURA 2000 områder negativt, samt 
• ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for bilag IV-dyrearter eller ødelægge levestederne for bilag IV-
plantearter 
  

 
På denne baggrund har Næstved Kommune truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes 
en miljøvurdering af planen. Afgørelsen er truffet efter § 10 i ”lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM)2”.  
 
 
Klagevejledning i forhold til afgørelse om, at der ikke skal udarbejde miljøvurdering  
Næstved Kommunes afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslag til 
tillæg 9 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 -2022 kan i henhold til § 48 stk. 3 i ”lov 
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” påklages til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet.  
 
Klageberettigede er:  

• Miljø- og Fødevareministeren.  

• Enhver med en retslig interesse i sagens udfald.  

• Offentlige myndigheder.  

• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.  

• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø.  

 
Klager skal ske via Klageportalen, som ligger på www.naevneneshus.dk. Der logges på 
klageportalen med NemID. 
 

 
2 LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018, ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM)”. 
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En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden 4 uger fra 
dato for afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen er den 31.03.2020. 
 
Nævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige forhold, 
der gør, at klager må forventes ikke at kunne anvende Klageportalen. Hvis fritagelse for at 
bruge Klageportalen ønskes, skal der hurtigst muligt sendes en begrundet anmodning til 
spildevand@naestved.dk eller til Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 
20, 4700 Næstved. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter tillæggets 
offentliggørelse. 
 
Du gøres bekendt med din ret til aktindsigt i henhold § 7 i ”offentlighedsloven”3.  
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 

NK-Spildevand A/S, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved. gtd@nk-forsyning.dk 

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø., mst@mst.dk 

Styrelsen for patientsikkerhed, Islands Brygge 67, 2300 Københavvn S trost@stps.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk; 
dnnaestved-sager@dn.dk  

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

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. Mail@dkfisk.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen, Vomstrupvej 2, 7540 Haderup. 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten post@sportsfiskerforbundet.dk, 
lbt@sportsfiskerforbundet.dk; sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk 
 
 
  

 
3 Lov om offentlighed i forvaltningen” Lov nr. 606 af 12. juni 2013 
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Bilag 4 - Liste over tillæg til ”Spildevandsplan for Næstved Kommune 2012 – 2022” 

 
Tillæg 1 Oplandet til Præstø Fjord 

 
Tillæg 2 Jenstrup, Marvede og Saltø 

 
Tillæg 3 Ændringer i forhold til plan om spildevandsrensning på enkeltejendomme 

 
Tillæg 4 Revision af planen på baggrund af rensekravene i den statslige vandplan ”Hvide  

områder” 
 

Tillæg 5 Afskærende ledning fra Kalbyrisvej til Rådmandshaven & Ydernæs til Odensevej  
Tillæg 6 Revision af strukturplanen for spildevandsrensning i det åbne land 
Tillæg 7 Kloakering i Ring 

Kloakering af erhvervsområde i Fuglebjerg, vådområdeprojekter Bjørnebæk og 
Syv Høje, opsamling på enkeltejendomme 

Tillæg 8 Lokal spildevandsrensning i Holløse, Førslev, Nyrup og Skafterup samt ændring af 
overløb fra Vester Egesborg 
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Næstved Kommune 
Rådmandshaven 20 
4700 Næstved 
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