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NK-Forsyning A/S 
Ved Fjorden 18 
4700 Næstved 
Att. Tine Juhl Jørgensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilladelse til krydsning og midlertidig omlægning af Rønnebækken, 
matr. nr. 11as Stenstrup By, Rønnebæk og 11ds Åderup, Næstved 
Jorder 
 
Vi meddeler her tilladelse til krydsning af Rønnebækken ved station 4240 i 
nærheden af Odensevej, samt til placering af en brønd i brinken af 
Rønnebækken og til en midlertidig rørlægning af Rønnebækken under 
anlægsarbejdet. 
 
Tilladelsen meddeles i henhold til vandløbslovens §§17 og 47. 
 
Anlægsarbejdet i Rønnebækken kan først påbegyndes, når klagefristen er 
udløbet og afgørelsen ikke er påklaget. Klagefristen udløber den 
26.04.2022. 
 
Vandløb: Rønnebækken, offentligt vandløb, station 4155 til station  

4256  
Krydsning af Rønnebækken i ca. st. 4240.  

 
Matr.nr.:    11as Stenstrup By, Rønnebæk og 11ds Åderup, Næstved 

Jorder 
 
Ansøger:    NK-FORSYNING A/S, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved 
 
Matrikelejere:      Næstved Kommune, Center for Trafik og Ejendomme og 

NK-Spildevand 
 

 
I skal overholde følgende vilkår:  
 

1. Projektet skal være afsluttet og færdigmeldt inden 3 år. 
 

2. Anlægsarbejdet i Rønnebækken må maksimalt have en varighed 
på 4 måneder.  

 

Team Vand og Natur 
 
Næstved Kommune 
Rådmandshaven 20 
Næstved 
4700 
5588 5588 
 
www.naestved.dk 
 
 
Dato 
29.03.2022 
 
Sagsnr. 
06.02.03-P20-2-22 
 
CPR-nr. 
 
 
Sagsbehandler 
Anja Rasmussen 
+4555886172 
anjar@naestved.dk 
 

http://www.naestved.dk/
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3. I skal som projektejer sørge for, at der føres tilsyn med 
anlægsopgaven i Rønnebækken 
 

4. Kloakledningen skal ved krydsningen i vandløbsstation ca. 4240 
ligge min. 24 cm under Rønnebækkens faktiske bund (kote 1,65), 
dvs. at top af ledning skal ligge i kote 1,41 DVR90. 
 

5. NK-Forsyning skal acceptere, at Rønnebækken ved en senere 
genslyngning kan krydse spildevandsledningen flere steder ml. 
vandløbsstation st. 4220 - 4270 med en afstand på ned til 20 cm 
over spildevandsledningens top. 
 

6. Udløb til Rønnebækken fra overløbsbygværk (CEC004VF) i 
vandløbsstation ca. 4220 skal lægges i kote 2,27 DVR90 eller 
højere. Hvis der ved en senere genslyngning af Rønnebækken er 
behov for, at udløbet hæves, skal NK-Forsyning se på, om det er 
muligt, uden det indebærer fare for skade på NK-Forsynings øvrige 
anlæg. 
 

7. Afstrømningen i Rønnebækken må ikke forringes under 
anlægsarbejdet. Den midlertidige rørlægning skal foregå med 
minimum Ø 100 cm rør tætte rør og rørbund skal flugte med 
eksisterende vandløbsbund. 
 

8. Anlægsperioden skal foregå fra april til september.  
 

9. Den midlertidige rørlagte del af Rønnebækken må maks være på i 
alt 90 m, og dimensionen skal min. være Ø100 cm.     

 
10. Under anlægsarbejdet må der til vandløbet ikke ledes forurenende 

stoffer eller sedimenterende stoffer (som ler og grus). Bl.a. derfor 
skal der etableres en jernspuns i hjørnet, hvor der er hul mellem de 
to midlertidige rørlægninger. Jernspunsen skal strække sig ind 
over de midlertidige rørlægninger, så afstrømning af overfladevand 
fra terræn ikke afledes til Rønnebækken. 
 

11. For at fange mindre sedimenterende materiale skal der ca. 10 
meter nedstrøms den sidste midlertidige rørledning anlægges en 
sten mile af ”gydegrus blanding”. Den skal gå på tværs af hele 
vandløbsbunden, og være ca. 1 m lang og ca. 40 cm høj. Milen 
fjernes når anlægsarbejdet er færdigt. 
 

12. Næstved Kommune skal til enhver tid have adgang til at føre tilsyn 
med anlægsarbejdet. 
 

13. Ved reetablering af vandløbsbrinkerne, må de ikke anlægges med 
stejlere anlæg end i dag, dvs. anlæg 1. 
 

14. Sten over Ø15 cm skal tages op af vandløbet inden 
anlægsarbejdet begynder, og efterfølgende skal de lægges tilbage 
i vandløbet og jævnt fordeles i vandløbet. 
 

15. Der skal genplantes langs strækningen, og det skal forinden 
aftales med Næstved Kommune, Team Vand og Natur, hvad der 
plantes og hvor det plantes. 

 
16. Når projektet er færdigt og Rønnebækken er genetableret skal 

projektstrækningen opmåles og reetableringen med udlægning af 
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sten i Rønnebækken skal godkendes af Næstved Kommune, 
Team Vand og Natur inden projektet kan afsluttes.  

 
 
Sagens forløb 
NK Forsyning er i gang med at etablere en ny, større spildevandsledning i 
området Næstved Syd. Spildevandsledningen er en realisering af Næstved 
Kommunes Spildevandsplan, og der er allerede realiseret flere etaper af 
projektstrækningen Næstved Syd, dels langs Rønnebækken, dels langs og 
på tværs af Gamle Suså.  
 
I 2018 meddelte Næstved Kommune tilladelser og dispensationer til etape 
3, del 1 af projektstrækningen Næstved Syd. Denne etape berørte 
Rønnebækken længere nedstrøms, syd for Vordingborgvej. Denne del af 
projektet er nu realiseret. 
 
NK Forsyning har den 28. januar 2022 søgt om dispensation til etablering 
af spildevandsledningen, Næstved Syd, etape 3, del 2, der forbinder 
tidligere gennemførte etaper. Se figur 2 og 3, der viser den ansøgte 
projektstrækning. 
 

 
Figur 1: Blå stiplet er en illustration af ledningens placering i forhold til jordstykker 
(ikke målfast). Figuren er fra ansøgningen. 
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Figur 2: Ledningstracé for den ansøgte strækning ses med rød stiplet linje. Den 
grønne stiplet linje angiver den ansøgte rørlægning i forbindelse med 
anlægsarbejdet af Rønnebækken. Den grønne polygon markerer det sted på 
vandløbet, som har en god sumpvegetation. Figuren er fra ansøgningen. 

Det ansøgte projekt indbefatter en krydsning af et lille privat vandløb, som 
er et tilløb til Rønnebækken (i figur 3 benævnt krydsning 4). Det lille private 
vandløb er ikke et § 3-beskyttet vandløb, og krydsningen kræver derfor 
ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Ved krydsning 4 er 
det nødvendigt at fælde et elletræ, der står midt i ledningstracéet.  
 
Det ansøgte, der forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 
§ 3 er dels krydsning af Rønnebækken, gravning i vandløbsbrinken, 
midlertidig forlægning af vandløbet i rør og etablering af en midlertidig 
kørevej.  
 
Beskrivelse af det ansøgte projekt 
 
Krydsning af Rønnebækken - Krydsning 5 på figur 3 
Hovedkloakledningen (Ø1600) føres under Rønnebækken fra den sydlige 
bred til den nordlige. Krydsningen sker ved at undergrave den midlertidige 
rørlægning af Rønnebækken. 
Ved krydsningspunktet bliver Rønnebækken rørlagt i 8 uger på en 
strækning af 25 m. Der etableres en midlertidig, 8 meter bred kørselsvej, 
over vandløbet. Kørselsvejen fjernes samtidig med rørlægningen.  
Bundkote vandløb: 1,65. Top af ledning kote: 1,41.  
 
De midlertidige rørlægninger af Rønnebækken foretages som 
udgangspunkt med Ø1000 rør. NK Forsyning har vurderet, at Ø1000 har 
en strækkelig kapacitet til den afstrømning, der forventes at være i 
perioden for anlægsarbejdet.  
 
NK Forsynings konsulent, Natursupport besigtigede i sommeren i 2018 
projektområdet, og på vandløbets sydlige bred, hvor krydsningen udføres, 
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blev registreret er et mindre parti med god sumpvegetation. Der blev set 
læge-/hyldebladet baldrian, alm. mjødurt og gærde-snerle, bidende pileurt 
og manna-sødgræs, se figur 4 og 5. 
 

 
Figur 3: Sumpvegetation på Rønnebækkens sydside, set fra stien på nordsiden. 
Juni 2018. Fotoet er fra ansøgningen. 

 
Figur 4: Arealet med den særlige sumpvegetation, som det fremstod den 22. 
februar 2021. Fotoet er fra ansøgningen. 
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Fra krydsning 5 og frem til allerede gennemført etape 5  
Den ansøgte nye etape 3, del 2, slutter ved Næstved Forsyningens 
bassiner, ca. 65 meter opstrøms krydsning 5. På denne strækning (65 m) 
lægges Rønnebækken midlertidigt i rør, som følger udgravningen. Den 
midlertidige forlægning af vandløbet er planlagt til at vare i alt 10 uger.  
 
Den nye kloakledning bliver nedgravet parallelt med den eksisterende 
kloakledning langs nordsiden af vandløbet, hvorfor der vil blive gravet i 
vandløbsbrinken. Den nye ledning ligger tættere på vandløbet end den 
eksisterende ledning. Den gamle ledning afblændes. 
  
Det fremgår af ansøgningen, at det ikke er teknisk muligt at lægge den nye 
ledning, sådan at opgravning af vandløbsbrinken kan undgås. Det skyldes, 
at der nord for cykelstien og ind under denne ligger en række store 
bassiner, tilhørende Næstved Forsyning. Det er på matr.nr. 11fp Åderup, 
Næstved Jorder, se figur 1 og 6. Der er stort tryk indefra, når bassinerne er 
fyldte. Derfor skal der sikres et modtryk fra et tilstrækkeligt tykt jordlag. Det 
betyder, at der skal holdes en vis afstand mellem de nedgravede bassiner 
og den nye kloakledning. Se figur 6, der viser de tre overløbsbassiners 
placering.  
 

 
Figur 6: Underjordiske bassiner, lige nord for Rønnebækken. Figuren fra 
ansøgningen. 

Den nye kloakledning bliver på denne strækning en Ø900. Vandløbet ligger 
dybt på denne strækning. Kloakledningen skal derfor lægges i ca. 4 meters 
dybde. Der vil blive brugt gravekasse for at begrænse opgravningens 
bredde. Af sikkerhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige årsager 
bortgraves størstedelen af brinken på den nordlige side af hensyn til 
bassinerne. Der bliver desuden sat en permanentbrønd på 
spildevandsledningen oppe af vandløbsbrinken. 
 
Derudover bliver overløbsbygværk (CEC004VF) bygget om og der lægges 
nyt udløb til Rønnebækken i vandløbsstation ca. 4220.  
 



 
Side 7 af 12 

 

Alle træer og buske på nordsiden af vandløbet fjernes langs den 65 m 
lange strækning, især hvidtjørn og storbladet elm. Der fældes ingen større 
træer.  
 
På den vandløbsstrækning, der skal rørlægges midlertidigt, ligger mange 
store sten i vandløbet, se figur 7. Stenene vil blive gemt og lagt tilbage i 
vandløbet, når ledningsarbejdet er afsluttet.  
  

 
Figur 7: Illustration af Rønnebækkens forløb mellem krydsning 5 og projekts 
slutpunkt. Foto af Natursupport juni 2018 fra ansøgningen. 

 
Konsekvenser for vandafledningen og afvanding  
De midlertidige rørlægninger af Rønnebækken foretages min. med Ø100 
cm rør. NK Forsyning har vurderet, at Ø100 cm rør har en strækkelig 
kapacitet til den afstrømning, der forventes at være i perioden for 
anlægsarbejdet.  
Det er NK-Forsynings ansvar at den midlertidlige rørledning er tilstrækkelig 
stor til at kunne klare afstrømningen i Rønnebækken. 
 
Hvem betaler for projektet? 
NK-FORSYNING A/S er bygherre og afholder alle udgifter til projektet. 
 
Anden lovgivning og vurdering 
Beskyttet vandløb 
Rønnebækken er på den ansøgte strækning udpeget som beskyttet 
vandløb efter naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke må 
ændres. Der må f.eks. ikke graves i vandløbet eller vandløbsbrinken.  
 
Vi kan i særlige tilfælde give en dispensation fra forbuddet, og Næstved 
Kommunes naturgruppe har meddelt dispensation til arbejdet. 
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Vandområdeplan 
Rønnebækken er et naturligt vandløb, som via Gammel Suså har udløb i 
Karrebæk Fjord, og som har miljømålet god økologisk tilstand og god 
kemisk tilstand. I basisanalysen til vandområdeplan 2021-2027 er den 
økologiske tilstand vurderet til ringe økologisk tilstand for den pågældende 
strækning på baggrund af smådyrene (bentiske invertebrater) i vandløbet. 
Tilstanden af de øvrige biologiske kvalitetselementer samt den kemiske 
tilstand er ukendt. 
 
Dette kloakeringsprojekt vil medføre en forbedring af vandmiljøet, ved at 
mængden af overløb med urenset spildevand til vandmiljøet bliver 
reduceret. 
 
Pga. pladsmangel er det nødvendigt at bruge dele af vandløbsarealet 
(brinken) til at lægge kloakledningen i. Det er ikke muligt at lægge 
ledningen andre steder, primært på grund af bygninger og andre ledninger. 
Efter etablering af spildevandsledningen kan Rønnebækken blive 
reetableret, som det er i dag. Dog fældes alle træer og buske på nordsiden 
af vandløbet.  
Der stilles vilkår om, at der genplantes. Beplantningen skal forinden aftales 
med Næstved Kommune, Natur og Vand. 
På sydsiden af vandløbet, må der kun beskæres de grene som hænger ud 
over vandløbsprofillet. 
 
I forbindelse med kloakprojektet foretages der en midlertidig rørlægning af 
Rønnebækken. Da rørlægningen har midlertidig karakter, vurderes det, at 
det kan accepteres, og at Rønnebækken efterfølgende vil kunne blive 
tilfredsstillende reetableret, uden at det vil forringe vandløbets mulighed for 
at opnå sit miljømål. Der er stillet vilkår om at stenene i vandløbet, skal 
genbruges og udlægges i vandløbet. 
 
Projektet ligger i vandområde o8198, hvor der i høringsudkastet for 
vandplan 3 (2021-2027) er angivet en indsats for at forbedre vandløbets 
fysiske forhold. Vandløbet ønskes her genslynget og forbedret ved 
udlægning af groft materiale som sten og træ. Vi vurderer, at 
spildevandsprojektet ikke vil være til hindre for denne fremtidige 
restaurering af vandløbet. Vandløbet vil ved restaureringen dog komme til 
at ligge anderledes på strækningen, og derfor er der stillet vilkår om, at NK-
Forsyning skal acceptere, at vandløbet fremtidigt kan komme til at krydse 
spildevandsledningen flere steder ved en genslyngning, og kun ca. 20 cm 
over spildevandsledningens top. Ved en genslyngning vil vandløbet 
kommet til at ligge højere i terrænet, og derfor kan det også accepteres, at 
spildevandsledningen, som skal krydse under Rønnebækken ved dette 
projekt, kommer til at ligge kun ca. 24 cm under vandløbsbunden.  
 
Ved ombygning af overløbsbygværk (CEC004VF) bliver der lagt et nyt 
udløb til Rønnebækken i vandløbsstation ca. 4220. For at dette udløb ikke 
skal udgøre en hindring for en senere genslyngning af Rønnebækken og 
hævning af bunden på strækningen, er der stillet vilkår om at udløbet i 



 
Side 9 af 12 

 

Rønnebækken skal lægges i mindst samme kote som i dag, kote 2,27 m 
DVR90 eller højere.  
 
For at undgå transport af sedimenterende materiale i Rønnebækken er det 
i ansøgningen beskrevet, at der vil blive anlagt et sandfang nedstrøms 
rørlægningerne.  
Vi vurderer, at dette sandsynligvis ikke vil komme til at fungere pga. det 
stejle fald der er i Rønnebækken på den pågældende lokalitet (ca. 15 ‰). I 
stedet for skal det evt. sedimenterende materiale stoppes ved en 
midlertidig mindre opdæmning i vandløbet. Den skal anlægges ca. 10 
meter nedstrøms den sidste midlertidige rørledning. Stenmilen skal bestå 
af ”gydegrus blanding”, dvs. 85% (16-32mm) nøddesten og 15% (33-64 
mm) singels. Den skal gå på tværs af hele vandløbsbunden, og være ca. 1 
m lang og 40 cm høj. Derved bremses vandet, og der er mulighed for at 
evt. sedimenterende materiale tilbageholdes og kan opsamles. Når 
anlægsarbejdet er færdigt, skal stenmilen fjernes. 
 
I hjørnet hvor der er åbent mellem de to midlertidige rørledninger, vil der 
også skulle være en afværgeforanstaltning for at undgå at overfladevand 
fra anlægspladsen kan finde ned i Rønnebækken. Dette vil kunne medføre 
stor tilledning af sedimenterende materiale til Rønnebækken. Ansøger har 
oplyst, at de vil sætte en spunsvæg for at forhindre det. Jernspunsen skal 
strække sig ind over de midlertidige rørlægninger, så afstrømning af 
overfladevand fra terræn ikke afledes til Rønnebækken. 
 
 
Beskyttede dyr og planter 
Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen - de såkaldte 
bilag IV-arter. Du kan se de danske dyr og planter i habitatbekendt-
gørelsens bilag 7. Vi kan ikke give dispensation fra naturbeskyttelsesloven, 
hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt. 
 
I området er det vores vurdering, at der kan være stor vandsalamander, 
springfrø, spidssnudet frø og flere arter af flagermus.  
 
Padderne træffes langt overvejende i mindre vandhuller, og spidssnudet 
frø derudover i moser og enge.  
 
Flagermusen yngler og raster hovedsagelig i træer med hulheder og 
sprækker.  
 
Da det ansøgte ikke påvirker væsentlige levesteder for paddearterne, 
vurderer vi, at det ikke vil påvirke de beskyttede arter negativt. 
 
Den træ- og buskbevoksning, der fældes på den nordlige brink og som 
især består af opvækst af alm. hyld, alm. røn og pil vurderes ikke, at være 
potentielle flagermustræer. Derudover er det ved krydsning 4 nødvendigt at 
fælde et elletræ, der står midt i ledningstracéet på privat grund. Ansøgers 
konsulent har vurderet, at der ikke er tale om et træ med hulheder eller løs 
bark, som gør det egnet som leve- eller ynglested for flagermus. Næstved 
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Kommune lægger dette til grund, og vurderer derfor samlet, at det ansøgte 
ikke påvirker væsentlige levesteder for flagermus. 
 
Natura 2000-område  
Området ligger ca. 1,2 km nord for Natura 2000-område nr. 169, Havet og 
kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. 
Fuglebeskyttelsesområde nr. F81 og habitatområde nr. H148.  
 
Vi kan ikke give dispensation/tilladelse til projektet, hvis det ansøgte kan 
påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 
 
Fuglebeskyttelsesområdet 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 
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 baggrund af projektets lokale karakter og afstanden til Natura 2000-
området er det vores vurdering, at projektet ikke vil forstyrre de udpegede 
fuglearter eller forringe deres levested samt at projektet heller ikke vil 
påvirke habitatnaturtyper eller -arter.  
 
Vi har på baggrund af ovenstående vurderet, at projektet i sig selv, eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-
området. 
 
Høring af naboer og eventuelle indsigelser 
Udkast til tilladelsen har været partshørt i 4 uger, frem til d. 25.03.22 
Kopi er sendt til Vordingborgvej 301A, samt Næstved Kommune, Center 
for Trafik og Ejendomme. 
 
Vi har desuden informeret om projektet på vores hjemmeside og orienteret 
om, at man kan komme med bemærkninger til projektet inden for en frist 
på 4 uger.  

NK-Forsyning har fremsendt en bemærkning til udløbskoten på 
overløbsbygværk (CEC004VF) i vandløbsstation ca. 4220. De mener, det 
vil være problematisk at hæve koten til 2,45 m DVR90, som der var skrevet 
i høringsmaterialet. Projektstrækningen ligger i vandområde o8198. 
Vandområdet er med i høringsudkastet til vandområdeplan 3. Den er 
indstillet af Byrådet på baggrund af et vandrådsarbejde. Indsatsen er 
genslyngning af delstrækning og udlæg af groft materiale. Strækningen, 
hvor anlægsarbejdet med spildevandsledning skal foregå, er noget nær det 
eneste sted, hvor der er mulighed for genslyngning. Jf. bekendtgørelse om 
indsatsprogrammer for vandområdedistrikter kan myndigheder kun træffe 
afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et 
overfladevandområde, hvor miljømålet ikke er opfyldet, hvis afgørelsen 
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ikke vil kunne medføre en forringelse af vandområdet og ikke vil kunne 
hindre opfyldelse af fastlagte miljømål, herunder de i indsatsprogrammet 
fastlagte foranstaltninger. På den baggrund vurderer vi, at vi ikke kan give 
tilladelse til at udløb ligger lavere end det gør i dag, da det ikke vil være 
foreneligt med genslyngning på strækningen, og derved vanskeliggøre 
målopfyldelse i vandområde o8198.  
Vi har ændret vilkår 6 til at udløbskoten skal være den samme som i dag, 
dvs. kote 2,27 eller højere hvis det er muligt. 

Fiskeriinspektoratet har fremsendt bemærkning hvor de gør opmærksom 
på, at anlægsarbejdet helst ikke skal udføres i ørredernes gydeperiode 
november til januar måned.  
Ansøger har oplyst, at de ønsker at starte anlægsarbejdet i slutningen af 
april 2022, og har en varighed på ca. 10 uger. Vi har stillet vilkår til 
anlægsperioden i vilkår 2 og 8. 

Hvis du vil klage over afgørelsen 
Tilladelsen kan påklages inden for en frist på 4 uger til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 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. Du klager via 
Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det 
nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemId. Din klage 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. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med 
faktura. 
Klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 26.04.22. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Kommunen videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
 
Har du spørgsmål til afgørelsen 
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig 
på tlf. 5588 6172 eller anjar@naestved.dk. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Anja Rasmussen 
Vandløbsmedarbejder 

http://www.naevneneshus.dk/
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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 §§ 17 og 47  
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering nr. 834 af 
27.06.2016, §§ 3 og 9 og kap. 5. 
 
Du kan finde bekendtgørelserne på www.retsinformation.dk 
 
 
 
Kopi 
NK-Forsyning, Tine Juhl Jørgensen, tjj@nk-forsyning.dk 
Konsulent, Natursupport, Birte Hvarregaard, bh@natursupport.dk  
Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
naestved@dn.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten 
sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; 
lbt@sportsfiskerforbundet.dk   
Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, kdi@kyst.dk  
Fiskeriinspektoratet, mail@fisk-st.dk  
 
 
 

http://www.retsinformation.dk/
mailto:tjj@nk-forsyning.dk
mailto:bh@natursupport.dk
mailto:naestved@dn.dk
mailto:sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:mail@fisk-st.dk

