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Afgørelse: kommunen skal ikke udføre en VVM-redegørelse for 
projektet – forøgelse af antallet af arrangementer samt 
støjpåvirkning i Arena Næstved

Afgørelse

Kommunen har vurderet konsekvenserne af de ændrede rammer for arrangementer i Arena 
Næstved, Ved Stadion 11, 4700 Næstved efter screeningsreglerne i bekendtgørelse om 
Vurdering af Virkninger på Miljøet § 3, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 957 af 27/06/2016). 
Kommunens konklusion er, at udvidelsen af antallet af arrangementer samt fastsættelse af 
støjgrænser for bestemte typer arrangementer ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. 
Derfor skal kommunen ikke udarbejde en VVM-redegørelse.

Baggrund

Antallet af arrangementer og arrangementernes type i Arena Næstved blev oprindeligt 
beskrevet i Lokalplan 046. Senere gav byrådet mulighed for nogle få yderligere arrangementer 
samt at de vejledende støjgrænser kunne fraviges med rammerne fastsat i et støjregulativ 
”Regulativ for støjende kultur- og musikaktiviteter i Næstved”, 16. juni 2015, der blev 
udarbejdet samtidig med en ny lokalplan. Den nye lokalplan (Lokalplan 059) er nu bortfaldet. 
Bilag 1 til støjregulativet beskriver mulighederne i Arena Næstved med hensyn til max antal 
arrangementer og deres tilladte maksimale støjpåvirkning i skel til naboejendomme.

Forøgelsen af antallet af arrangementer og særligt støjgrænserne i støjregulativet gav 
Næstved Kommune anledning til at VVM-screene projektet på ny, da der var tale om ændring 
af et projekt på VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11. a): ”Anlægsarbejder i byzone…”. 
Ændringer af denne type anlæg skal gennemgå fornyet screening jævnfør bekendtgørelsens § 
1, stk. 3 jævnfør Bilag 2, pkt. 14 (”Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som 
allerede er godkendt…”). Næstved Kommune traf den 28. oktober 2016 afgørelse om, at 
ændringen ikke ville medføre væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen, og at der derfor ikke 
skulle udarbejdes en VVM-redegørelse for det ændrede projekt. Denne afgørelse blev påklaget 
af en nabo til Arena Næstved den 21. november 2016.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet behandlede derfor sagen med hensyn til retlige spørgsmål og 
kom med sin afgørelse den 17. juli 2020. Afgørelsen var en hjemvisning af sagen til fornyet 
behandling, da klagenævnet konstaterer, at kommunen i screeningen ikke har forholdt sig til 
den forøgelse af antallet og omfanget af arrangementer, som støjregulativer giver mulighed 
for. Da der efter nævnets vurdering er tale om en forholdsvis stor forøgelse, skal kommunen 
foretage en screening af, hvilken påvirkning denne forøgelse har. Klagenævnet fandt på den 
baggrund, at Næstved Kommune fortsat ikke har foretaget en screening af den ændring af 
projektet, som er muliggjort ved udvidelsen af antallet og omfanget af arrangementer. 

Placering og lokalområde

Arena Næstved er placeret i et område udlagt i planlægningen til offentlige formål. I 
naboområderne (udlagt til boligområde hhv. blandet bolig og erhverv) findes et større antal 
boliger, heraf nogle i forholdsvis kort afstand til Arena Næstved. Der har derfor i forbindelse 
med lokalplanlægningen og øvrig regulering af Arena Næstved været fokus på at minimere 
miljøpåvirkninger af aktiviteterne i den nye hal. Særligt støjproblematikken har været 
behandlet indgående. Her er det især koncerter, der typisk afvikles om aftenen, der har været 
vurderet på grund af tidspunktet og lydtrykket.

Redegørelse og vurdering

Næstved Kommune har på baggrund af Miljø- og Fødevarenævnets afgørelse (hjemvisning) 
igen vurderet ændringen af projektet efter VVM-reglerne (de regler, der var gældende på 
tidspunktet for ændringen: BEK nr. 957 af 27. juni 2016).
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Støj
Særligt har Næstved Kommune vurderet på støjpåvirkningen fra Arena Næstved. Nedenfor ses 
skematisk forskellen på forudsætningerne i Lokalplan 046 (i parentes) og rammerne i det 
gældende støjregulativ:

Type 
arrangement

Max antal 
gæster Start kl. Slut kl. Dage pr. år Kildestøj

Messer og 
udstillinger 20.000 08:00 17:00 15

(15)
Arrangement med 
lavt lydtryk 60 dB

Koncert 4.500 20:00 1:00 12
(12)

Arrangement med 
højt lydtryk 100 dB

Store sports-
arrangementer 3.500 15:00 22:00 25

(24)

Arrangement med 
moderat lydtryk 75 
dB

Musical, 
stand-up, 
show

2.000 19:00 23:00 10
(8)

Arrangement med 
moderat lydtryk 85 
dB

Kongresser og 
konferencer 2.000 08:00 17:00 5

(5)
Arrangement med 
lavt lydtryk 60 dB

Små sports-
arrangementer

1.200
(1.000) 15:00 22:00 15

(intet max)
Arrangement med 
lavt lydtryk 65 dB

Andre 
arrangementer 500 08:00 22:00 300

(intet max)

Arrangement uden 
væsentligt lydtryk 40 
dB

Nogle typer arrangementer kan jævnfør støjregulativet starte tidligere end angivet dog aldrig før 8:00. 
Tidsrum var ikke reguleret i Lokalplan 046, dog var der henvist til de vejledende støjgrænser. Kolonnen 
”Kildestøj” stammer fra støjregulativet, dog er den benævnt ”Karakter” i støjregulativet.

Som det fremgår af oversigten, er antallet af arrangementer stort set uændret, men 
støjregulativet giver mulighed for, at lydtrykket må være op til 70 dB(A), målt over de to mest 
støjbelastede, sammenhængende timer, i skel til nabo. Næstved Kommune har derfor 
afgrænset denne screening til at omhandle eventuelle støjgener og som tidligere eventuelle 
trafikgener på baggrund af konkrete erfaringer (se afsnittet Trafik nedenfor).

Orienterende støjmålinger
Næstved Kommune har ved flere lejligheder i 2018 og 2019 foretaget orienterende 
støjmålinger i skel til en klager. To målinger blev foretaget ved arrangementer, hvor det 
maksimale lydtryk var 100 - 103 dB (målt løbende ved mixerpulten under koncerten). De 
orienterende støjmålinger, foretaget ved skel til nabo, gav resultater på henholdsvis 52 og 59 
dB(A) +/- ubestemtheden. Der var altså tale om lydtryk væsentligt under rammerne i 
støjregulativet men noget over de vejledende støjgrænser. Arena Næstved følger Dansk Lives 
lydpolitik, hvor koncertens lydniveau maksimalt må være 103 dB(A) målt over 15 minutter ved 
mixerpulten. Det er derfor kommunens vurdering, at det kan antages, at disse begivenheder 
er repræsentative for de højeste værdier, der vil kunne opleves ved skel til naboer.

Værdien 59 dB(A) blev målt 23. marts 2019 ved naboejendommen ud for den vestlige port til 
Arena Næstved, hvor støjpåvirkningen fra koncerter vurderes at være størst.
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Arena Næstved har foretaget følgende støjdæmpende tiltag:
Hidtil har det ved nogle arrangementer været nødvendigt at have mobile generatorer stående 
udendørs, hvilket har givet anledning til støjbidrag. Ved etablering af en lokal 
transformerstation er denne støjkilde nu elimineret. Dette vurderes især at have positiv 
betydning for naboer på Gallemarksvej 31 – 39. Der er også indført tiltag for begrænsning af 
transport- og tomgangskørsel (blandet andet opsætning af bom og barrierer langs brandvej 
mod stadion).

Ifølge Arena Næstved er der derudover investeret i scene-rig og fast anlæg, således at de 
tidligere, omfattende leveringer til koncerter af teknisk udstyr og scenemateriel med store 
lastbiler er reduceret ca. 50%, ligesom det støjende arbejde med samling og adskillelse af
scene-rig nu næsten er overflødiggjort.

Arena Næstved arbejder derudover på følgende tiltag:
En støjreducerende forbedring af porten mod vest og eventuelt en lydsluse er under 
projektering. Forventet udførelse i indeværende år. Dette vurderes især at få positiv betydning 
for naboer på Gallemarksvej 43 – 51.

Under projektering er også renovering/udbygning af ventilationsanlægget. Der har været 
anledning til støj i forbindelse med, at døre til hallen ikke har været lukkede. Dette har 
skyldtes utilstrækkelig ventilation i bygningen om sommeren. Ved renovering/udbygning af 
ventilationsanlægget i bygningen er denne støjkilde nu elimineret. Arbejdet forventes ifølge 
Arena Næstved udført inden sommeren 2022. Dette vurderes at få positiv betydning for en 
række naboer.

Trafik
Næstved Kommune har nu haft en række år til at vurdere på trafikafviklingen i forbindelse 
med større arrangementer i Arena Næstved. Det er fortsat vurderingen, at de større 
arrangementer kan afvikles uden nævneværdige trafikale problemer: der er tilstrækkeligt 
parkeringspladser i området, og uhensigtsmæssig parkering eller trængsel har ikke fundet sted 
i et omfang, så der har været behov for lejlighedsvis anderledes regulering af trafik til og fra 
Arenaen. Tilføjelsen af mulighed for lidt flere arrangementer jf. oversigten side 2 ændrer ikke 
på denne vurdering, da der er tale om en meget lille forøgelse.

Konklusion
Næstved Kommune vurderer udfra de nævnte faktorer, at den udvidelse af projektet Arena 
Næstved, der blev muliggjort med støjregulativet af 16. juni 2015, ikke udgør en så væsentlig 
ændring, at der skal gennemføres en VVM-redegørelse.

Anbefalinger

Næstved Kommune anbefaler, at de nævnte tiltag i forhold til unødvendige støjkilder 
gennemføres snarest muligt for at minimere støjpåvirkningen hos naboer. Det var ikke 
forudsat ved hallens etablering, at der ville blive behov for generatorer opstillet udendørs, eller 
at hallens døre skulle stå åbne under arrangementer i hallen. På samme måde var 
udarbejdelsen af støjregulativet for Arena Næstved ikke udtryk for, at utilsigtet støjpåvirkning 
kunne ske, så længe de fastsatte støjgrænser var overholdt.
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Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
angående retlige forhold jf. dagældende planlovs § 58, stk. 1, nr. 4 (lovbekendtgørelse nr. 
1529 af 23. november 2015). Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har 
brugt de rigtige bestemmelser og procedurer. 

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 den 7. maj 2021. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at 
klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner)/ 1.800 kr. (virksomheder og 
foreninger). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret. 

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før 
klagenævnets afgørelse jf. dagældende planlovs § 60, stk. 8.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder 
efter offentliggørelsen.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Bo Kiersgaard
Kommuneplanlægger

Kopi til:
Lars Mosgaard Christophersen, Gallemarksvej 33, 4700 Næstved, lars@fam-christophersen.dk

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

