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DSB 

Telegade 2 

2630 Taastrup 

 

CVR:25050053 

  

 

Tilladelse til midlertidig bortledning af vand fra DSB-værkste-
der ved Fladsåvej, matr.nr. 1a Fladså By, Mogenstrup. 

 

Indledning 

MOE A/S har den 22. december 2021 på vegne af bygherre DSB frem-

sendt ansøgning til Næstved Kommune om tilladelse til midlertidig grund-

vandssænkning og bortledning på området for DSB-værksteder, Flad-

sågårdsvej 11, 4700 Næstved, matr.nr. 1a Fladså By, Mogenstrup. Der øn-

skes tilladelse til bortledning af 200.000-400.000 m3 grundvand over en pe-

riode på 24 måneder. 

Tilladelse 

Næstved Kommune meddeler hermed i medfør af vandforsyningslovens § 

26, stk. 1 (LBK nr. 1450 af 5. oktober 2020) tilladelse til bortledning af 

400.000 m3 grundvand fra matr.nr. 1a Fladså By, Mogenstrup over en peri-

ode på 24 måneder. 

Tilladelsen forudsætter overholdelse af vilkår beskrevet nedenfor. 

Tilladelsen er gældende fra modtagelsen. Klager efter vandforsyningslo-

vens § 75 har opsættende virkning jf. vandforsyningslovens § 78, stk.3, så-

fremt udnyttelsen af tilladelsen forudsætter udførelse af bygge- og anlægs-

arbejder. Klagefristen er 4 uger. 

Vilkår 

1. Den samlede bortledning må ikke overstige 400.000 m3 grundvand. 

2. Ydelsen må ikke overstige 40 m3/time. 

3. Det bortledte grundvand skal udledes i henhold til særskilt udlednings-

tilladelse. 

4. Grundvandssænkningen skal foregå med så lav ydelse og sænkning 

som muligt. 
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5. Grundvandssænkningen skal udføres som beskrevet i ansøgningen 

med dræn og lænsepumper for jordudskiftning. Ved udgravning til bas-

siner og erstatningsvandhuller samt ledningstracéer kan der suppleres 

med sugespidsanlæg. Væsentlige ændringer i forhold hertil skal god-

kendes af Næstved Kommune. 

6. Bygherre er ansvarlig for, at anlægget forsynes med vandmåler, såle-

des at den bortledte vandmængde kan registreres. Oplysninger om 

bortledt vandmængde sendes månedligt til Næstved Kommune. 

7. Grundvandssænkningen må ikke medføre væsentlig påvirkning af de 

omkringliggende naturområder. Herunder må vandstanden i mosen i 

projektområdets nordvestlige hjørne ikke sænkes. 

8. Inden opstart af grundvandssænkningen skal Næstved Kommune ori-

enteres. 

9. Tilladelsen bortfalder 24 måneder efter grundvandssænkningens op-

start, dog senest 31. december 2025. 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. 

Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forud-

sætninger, der ligger til grund for tilladelsen ændres væsentligt jf. vandfor-

syningslovens § 26, stk. 3. 

Beskrivelse af projektet 

DSB ønsker at opføre værkstedsfaciliteter med tilhørende funktioner på 

ejendommen. Der skal udføres midlertidig grundvandssænkning og bort-

ledning i forbindelse med gravearbejder relateret til jordudskiftning for skin-

ner, etablering af erstatningsvandhuller og ledningstracéer. 

Der forventes at skulle bortledes op til i alt 400.000 m3 grundvand over en 

periode på 24 måneder. Det opsamlede vand ledes til forsinkelsesbassiner 

inden udledning til Taares Bæk og til infiltrationsrende ved vestlig grøft. 

Ved jordudskiftning sænkes grundvandsspejlet til kote +5 m over et areal 

på 200 x 100 m. Ved udgravning af bassiner sænkes grundvandsspejlet til 

kote +4 m over et areal på 50 x 60 m. Ved etablering af ledningstracéer 

sænkes grundvandsspejlet til kote + 3,5 m over et areal på 100 x 2 m. 

Grundvandssænkningen udføres med dræn og lænsepumper for jordud-

skiftning. Ved udgravning til bassiner og erstatningsvandhuller samt led-

ningstracéer suppleres evt. med sugespidsanlæg. 

Det oppumpede grundvand ledes dels til en infiltrationsgrøft/-dræn placeret 

langs det vestlige skel dels til Taares Bæk via sedimentationscontainer og 

forsinkelsesbassin. 

Ca. halvdelen af det eksisterende dræn bibeholdes. Den resterende del af 

det nuværende drænvand, vil blive håndteret i grundvandssænkningen. 
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Principskitse for grundvandssænkning fremgår af ansøgningen vedlagt 

som bilag 1 samt afvandingsplan NVN_L01_K99_H1_EGR_N6001 vedlagt 

som bilag 2 

Vurdering 

Projektområdet er beliggende inden for et område med drikkevandsinteres-

ser, men uden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. 

Grundvandssænkningen foretages i et terrænnært sekundært grundvands-

magasin med frit vandspejl. Udbredelsen af grundvandssænkningen vurde-

res at være mindre end 100 m, og der er således stort set ikke påvirkning 

uden for matriklen. Der vurderes derfor ikke at være påvirkning af anden 

vandindvinding i området. 

Det primære grundvandsmagasin er dybereliggende og har spændt vand-

spejl med opadrettet gradient. Grundvandssænkning i det sekundære 

grundvandsmagasin vil midlertidigt øge tilstrømningen af grundvand fra det 

primære til det sekundære grundvandsmagasin. 

I det nordvestlige hjørne af projektområdet ligger en mose, som er beskyt-

tet jf. naturbeskyttelseslovens §3. I mosen er der gjort fund af springfrø, 

som er opført på habitatdirektivets bilag IV, samt den fredede orkidé æg-

bladet fliglæbe. Idet der foretages infiltration i en grøft eller evt. et dræn tæt 

ved mosen, vurderes påvirkning af denne at være ubetydelig. 

Der er beliggende 3 mindre vandhuller henholdsvis ca. 175 m nord for pro-

jektområdet, ca. 300 m øst for projektområdet og ca. 240 m sydøst for pro-

jektområdet. Vandhullerne er fredede jf. naturbeskyttelseslovens §3. I 

vandhullet sydøst for projektområdet er der gjort fund af bilag IV-arterne 

springfrø, stor vandsalamander og skivevandkalv. I vandhullerne nord og 

øst for projektområdet er der ikke gjort fund af bilag IV-arter. 

Vandhullerne og bilag IV-arterne vurderes ikke at blive påvirket af grund-

vandssænkningen idet afstanden til grundvandssænkningen er større end 

100 m. 

Taares Bæk er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens §3. Grundvandssænk-

ningen vil medføre forøget vandføring i vandløbet, idet det oppumpede 

grundvand efter sedimentation og iltning udledes hertil. Vilkår for udledning 

og påvirkning af Taares Bæk er fastsat særskilt udledningstilladelse. 

Overdrevet og engen på Fårebakkerne nord for projektområdet er §3-be-

skyttet. På overdrevet er der registreret markfirben, som er en bilag IV-art. 

Hverken eng, overdrev eller markfirben vurderes at blive påvirket af grund-

vandssænkningen, idet der opsættes paddehegn, som forhindrer markfir-

ben at færdes i anlægsområdet. 

Projektområdet er beliggende uden for NATURA 2000-områder. Nærmeste 

Natura 2000-område er havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knuds-

hoved Odde beliggende mere end 5000 m sydøst for projektområdet. Den 
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midlertidige grundvandssænkning vurderes ikke at påvirke NATURA 2000-

områder. 

300 m nord for projektområdet ligger det tidligere deponeringsanlæg 

Fladså Losseplads. Depotet, der er udført med dobbelt bundmembran, er 

ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Grundvandssænkningen vurderes 

ikke at påvirke risikoen for mobilisering af perkolat fra depotet, idet afstan-

den til grundvandssænkningen er mere end 100 m og membranen formo-

des at være tæt. 

Næstved Kommune vurderer samlet, at grundvandssænkningen i forbin-

delse med anlægsarbejdet ikke vil påvirke omgivelserne i nævneværdig 

grad. 

Miljøvurdering 

Grundvandssænkningsprojektet er behandlet i miljøkonsekvensrapporten 

for DSB-værksted ved Næstved. Der laves derfor ikke en ny screening ef-

ter miljøvurderingsloven. 

 

HØRING 
Udkast til tilladelsen har været i offentlig høring i 8 uger sammen med mil-

jøkonsekvensrapporten i perioden fra den 04.07.2022 til den 29.08.2022.  

Klagevejledning 

Der kan klages over tilladelsen efter vandforsyningslovens § 26.  

Klageberettigede er ansøger samt enhver der må antages at have en indi-

viduel, væsentlig interesse i sagens udfald. Hvis du ønsker at klage over 

denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Klagefrist er 4 uger fra den offentlige annoncering af denne tilladelse dvs. 

den 19.10.2022  

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr. Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet begynder ikke at behandle klagen, før gebyret er modtaget. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevare-klage-

nævnet hjemmeside. Klagen skal sendes digitalt via Klageportalen for 

Nævnenes Hus: https://kpo.naevneneshus.dk.  

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Næstved Kommune.   

En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud, indtil Miljø- og 

Fødevareklagenævnet afgørelse foreligger, eller Miljø- og Fødevareklage-

nævnet bestemmer andet.  

I klageportalen sendes din klage automatisk først til kommunen. Hvis afgø-

relsen fastholdes, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet 

via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.  
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Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmålet være an-

lagt inden 6 måneder fra den offentlige annoncering af denne tilladelse. 

Såfremt afgørelsen påklages, er søgsmål fristen 6 måneder efter endelig 

afgørelse.  

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger 

særlige omstændigheder. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klage-

portalen fremsendes en begrundet anmodning herom til Næstved Kom-

mune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

som træffer afgørelse om fritagelse.  

Spørgsmål 

I er velkommen til at kontakte mig på telefon 55886167 eller e-mail 

tosko@naestved.dk hvis I har spørgsmål. 

 

Venlig hilsen 

Tommy Skov  

Miljømedarbejder 

 

 

 

Bilag 

Bilag 1: Ansøgning og afvandingsplan 
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Kopi er sendt til følgende:  

Ud over offentliggørelsen på kommunens hjemmeside får følgende virk-

somheder, organisationer og foreninger i henhold til miljøbeskyttelsesloven 

underretning om afgørelsen:  

  

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

• MOE A/S, mave@moe.dk  

• Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening, dnnaestved-sager@dn.dk  

• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  

• Friluftsrådet, sydvest@friluftsraadet.dk  

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Christian Skotte cskotte@cas.org  
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