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Afgørelse
Næstved Kommune vurderer, at etablering af fjernvarmedistributionsnet i
projektets 14 energidistrikter ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet,
og derfor ikke kræver en miljøvurdering (tidligere Vurdering af Virkning på
Miljøet, VVM-redegørelse). Afgørelsen er truffet i henhold til
miljøvurderingslovens § 21 (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017).
Redegørelse
Næstved Varmeværks ønske om at etablere fjernvarmedistributionsnet er
omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3b "Industrianlæg til
transport af gas, damp og varmt vand”. Næstved Kommune har derfor
foretaget en screening af projektet og dets mulige indvirkning på miljøet i
henhold til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven. Blandt andet har vi
vurderet konsekvenserne i forhold til planlægningen, naboerne, naturen og
vandmiljøet.
Projektområdet omfatter 14 energidistrikter i Næstved. Fjernvarmerørene
placeres primært i offentlige vejarealer og jf. projektforslaget kan det blive
nødvendigt også at etablere småbygninger i form af pumpestationer. I
projektområdet findes både bolig- og erhvervsområder, områder med
skovbygge- og å-beskyttelseslinjer samt beskyttet og fredet natur. Store
områder i Næstved er desuden klassificeret eller kortlagt som
jordforurenet. Derudover er der oversvømmelsestruede områder i byen.
Etablering af fjernvarmedistributionsnet påvirker primært miljøet i
anlægsfasen, hvor støj og støv må forventes og hvor trafikken kan blive
påvirket. Derudover skal gravearbejde og håndtering af overskydende jord
håndteres jf. gældende regler. Der skal tages hensyn til ledningstraceets
eksakte placering i forhold til beskyttelseslinjer og beskyttet natur.
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Projektområdet markeret med gul afgrænsning. Nummerering af energidistrikterne med rød.

Vurdering
Store områder i Næstved er klassificeret eller kortlagt som jordforurenet.
En stor del af energidistrikterne overlapper med disse områder.
Bortskaffelse af jord håndteres efter kravene for henholdsvis håndtering af
klassificeret og kortlagt jordforurening. Ved gravning i kortlagt areal kan det
være nødvendigt med en tilladelse jf. § 8 i Jordforureningsloven.
I flere af delområderne findes beskyttet natur (§ 3 områder), med mulighed
for arterne eremit, flagermus, grøn mosaik guldsmed, spidssnudet frø,
springfrø og stor vandsalamander. Gravearbejdet må ikke påvirke § 3
områderne og der bør holdes en min. afstand på 10-20 meter til våde
naturtyper (søer, moser, vandløb og våde enge).
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I energidistrikt 39, 33 og 2 går ledningstracéet tæt på, men konflikter ikke
direkte med de beskyttede naturområder. Ledningstracéet krydser dog et §
3 vandløb i energidistrikt 2, hvilket kræver en dispensation fra
naturbeskyttelseslovens §3. Opføres der bygninger indenfor § 3 områderne
eller så tæt på, at de kan påvirke beskyttet natur eller diger, kan det kræve
en dispensation. I energidistrikt 3 ved udmundingen af Kobberbækken er et
fredet område. Her må der ikke foregå aktiviteter, der fører til permanente
ændringer.
I energidistrikt 3,5 og 44 findes skovbyggelinjer og indenfor energidistrikt
6,43 og 44 findes å-beskyttelseslinjer. Etablering af småbygninger indenfor
skovbygge- og å-beskyttelseslinjen kræver dispensation.
Da fjernvarmesystemet er et lukket system vurderes der ikke at forekomme
indvirkning på vandmiljøet. Hvis der skal afledes regnvand eller vand fra
grundvandssænkning, kræver det en midlertidig tilladelse. Afledning af
regnvand må ikke ske til oversvømmelsestruede områder, eller hvor der i
øvrigt er risiko for at forårsage oversvømmelsesskader på bygninger og
anlæg.
I anlægsfasen kan der forekomme støv- og støjgener. Arbejdsarealer skal
vandes for at imødegå støvgener, men Næstved Kommune regulerer ikke
bygge og anlægsarbejder i dagtimerne med støjgrænser. Der accepteres
ikke støjende arbejde udenfor dagtimerne, medmindre det er godtgjort, at
hensynet til offentligheden vejer tungere end hensynet til de berørte
naboer. Hvis hensynet til offentligheden taler for at arbejdet også udføres i
nattetimerne, vil Næstved Kommune kunne stille krav om støv- og
støjdæmpende foranstaltninger ved arbejdets udførelse samt vilkår
omkring naboorientering. Desuden kan der blive brug for arbejdslys, som
reguleres ved byggetilladelsen.
Nødvendige tilladelser
Krydsning af § 3 vandløb i energidistrikt 2 kræver en konkret vurdering og
evt. dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Kontakt Næstved
Kommune, Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur på
natur@naestved.dk el. tlf. 55886190. Kontakt også Team Vand og Natur
for afklaring om dispensation fra skovbygge- og å-beskyttelseslinjer ved
etablering af småbygninger indenfor skovbygge- og å-beskyttelseslinjer.
Hvis der skal afledes regnvand eller vand fra grundvandssænkning, kræver
det en midlertidig tilladelse. Kontakt Team Vand og Natur.
Alle jordflytninger skal anmeldes. Ved gravning i kortlagt areal kan det
være nødvendigt med en tilladelse jf. § 8 i Jordforureningsloven. Kontakt
Næstved Kommune, Center for Plan og miljø, Team Byg, Miljø og Affald på
jordforurening@naestved.dk
Hvis der skal arbejdes om natten, skal det være ud fra et hensyn til
offentligheden. Det forudsættes, at arbejdet anmeldes til Næstved
Kommune, Center for Plan og Miljø, Team, Byg, Miljø og Affald på
virksomhedogmiljoe@naestved.dk som i forbindelse med accept af
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arbejdet kan stille vilkår for støv- og støjdæmpende foranstaltninger ved
arbejdets udførelse samt vilkår omkring naboorientering.
Når den fysiske etablering er planlagt, skal Næstved Varmeværk tage
kontakt til Næstved Kommune, Park og Vej på parkogvej@naestved.dk el.
tlf. 55886470 med henblik på gravetilladelser, trafikafvikling m.m.
Klagevejledning og annoncering
Enhver kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet
angående retlige forhold. Det kan for eksempel være, om kommunen har
brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagen skal
sendes gennem Nævnets klageportal. Der er adgang til klageportalen
gennem www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen sendes via Klageportalen først til Næstved Kommune. Din klage er
indgivet, når den er tilgængelig for Næstved Kommune på Klageportalen.
Der er et gebyr for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret er
på kr. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke forinden er ansøgt om og bevilliget "fritagelse
for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved
Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger
efter offentliggørelsen på Næstved Kommunes hjemmeside.
Offentliggørelsen sker den 28. november 2017. Se mere om
klageproceduren på www.nmkn.dk
Hvis Nævnets afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske
inden for seks måneder, fra du har modtaget afgørelsen fra Miljø- og
Fødevareklagenævnet.

Venlig hilsen
Bo Kiersgaard
Planlægger, Center for Plan og MIljø
Næstved Kommune
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