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Ref. kaape
Den 25. marts 2008

Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001 - 2012: Etablering af Even Statsskov og naturgenopretning af Evegrøften
Til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001 - 2012 udstedes hermed kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.
Kommuneplan 2001 - 2012 suppleres med retningslinie:
Det viste kort angiver det areal uden for Næstved som det offentliggjorte
kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001 - 2012
med tilhørende VVM-redegørelse dateret marts 2008, er gældende for.
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I tilknytning til kortet indføjes under henvisning til den foreliggende VVMredegørelse følgende retningslinier:
Skovrejsningsområde Even
Der udpeges et nyt areal til et ca. 44 ha stort skovrejsningsområde, som vist
på retningsliniekortet.
I skovrejsningsområder må der ud over beplantninger etableres opholds- og
overnatningspladser, bålpladser, shelters, naturlegepladser, madpakkehuse, belysning, toiletter og lignende efter en nærmere godkendelse af Næstved Kommune.
Det skal sikres, at anlæggene indpasses efter omgivelserne ved valg af
farve og materialer.
Der kan placeres offentligt tilgængelige gang-, cykel- og ridestier efter en
nærmere godkendelse fra Næstved Kommune. Belysning af stier og ppladser mv. skal ligeledes godkendes af Næstved Kommune.
Naturgenopretning af Even Ådal
Der udpeges et nyt areal på et ca. 44 ha stort naturgenopretningsområde
vest for det nye skovrejsningsområde, som vist på retningslinjekortet.
I Ådalen må genoprettes vådområder ved ændring af afvandingen af agerjorden ned til Evegrøften. På den baggrund ophæves en mindre del af det i
regionplanen udpeget erhvervsområde, vist med blå farve på retningslinjekortet.
Ved etablering af skov og naturgenopretningen af Evegrøften ophæves
endvidere udpegningen af jordbrugsområde i projektområdet.
Den økologiske forbindelse udvides til at dække arealet syd for Karrebækvej og ned til Havnekanalen.
De miljømæssige konsekvenser af skoven og naturgenopretningen skal
ligge indenfor de rammer, der er beskrevet i den tilhørende VVMredegørelse.
Kommuneplantillægget giver mulighed for, at Falster Skovdistrikt, Skov- og
naturstyrelsen kan opnå tilladelse efter bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006, § 9 til etablering af Even Statsskov og naturgenopretning af
Evegrøften på nærmere vilkår. Tilladelsen gives af miljøcentret.
Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVMpligtige anlæg i lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007 af lov om planlægnings §§ 11g, h og i samt § 11 stk.3 i Miljøministeriets bekendtgørelse
nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet (VVM). Miljøministeriets miljøcenter har i den
konkrete sag overtaget kommunalbestyrelsens VVM-mæssige opgave og
beføjelser vedrørende anlægget, fordi staten er bygherre.
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Miljøvurdering
Kommuneplantillægget er ligeledes tilvejebragt efter reglerne om miljøvurdering(MV), jf. lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Redegørelse for planprocessen
Kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse er en forudsætning for at meddele VVM-tilladelse til Falster Skovdistrikt, Skov- og Naturstyrelsen.
Som en del af planprocessen har forslaget til kommuneplantillæg for etablering af Even Statsskov og naturgenopretning af Evegrøften været i offentlig
høring ligesom berørte myndigheder er hørt. Da høringsperioden udløb havde Miljøcenter Roskilde modtaget 5 breve med bemærkninger fra hhv. 3
ministerier og 2 kommuner.
De indkomne bemærkninger er behandlet i den sammenfattende redegørelse, som efterfølgende har været i høring hos Næstved Kommune. Næstved
Kommune havde ingen bemærkninger til den sammenfattende redegørelse.
Næstved Kommune har tilsluttet sig udstedelsen af kommuneplantillægget.
De i høringsfasen indkomne bemærkninger og den efterfølgende høring af
den sammenfattende redegørelse hos Næstved Kommune har ikke givet
anledning til ændringer i forhold til det udsendte forslag til kommuneplantillæg for etableringen af Even Statsskov og naturgenopretning af Evegrøften.
Klagevejledning
Kommuneplantillægget kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med
retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen (planlovens § 58 og 59). Kommuneplantillægget kan kun påklages for retlige
spørgsmål.
Klagefristen er 4 uger fra udstedelsesdatoen – dvs. den 22. april 2008. Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360
København K eller som e-post til nkn@nkn.dk. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500
kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren
på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før
gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted tirsdag den 25. marts 2008 i
Næstved Bladet. Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.
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Med venlig hilsen
Karin Pedersen

Kopi af brevet er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Falster Skovdistrikt,
hannenovvej 22, 4800 Nykøbing Falster
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Til modtagere af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse til Næstved
Kommunes kommuneplan: etablering af Even Statsskov og naturgenopretning af Evegrøften

Plan- og virksomhedsområdet
J.nr. ROS-200-00023
Ref. kaape
Den 25. marts 2008

Offentliggørelse af udstedelse af kommuneplantillæg
Miljøcenter Roskilde har den 25.marts 2008 udstedt Kommuneplantillæg til
Næstved Kommunes Kommuneplan 2001 - 2012.
Kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse betyder, at Falster
Skovdistrikt, Skov- og Naturstyrelsen kan etablere Even Statsskov og gennemføre naturgenopretning af Evegrøften, beliggende øst for Næstved by.
Ifølge § 11 i bekendtgørelse nr. 1335 om VVM er det Miljøcenter Roskilde,
der står for udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse når
godkendelseskompetencen efter § 40 i lov om miljøbeskyttelse er henlagt til
miljøcentret.
Kommuneplantillægget er ligeledes tilvejebragt efter reglerne om miljøvurdering (MV), jf. lov nr. 316 af 05/05/2007 om lov om miljøvurdering af planer
og programmer.

Med venlig hilsen

Karin Pedersen
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Notat indeholdende den Sammenfattende redegørelse jf. VVM bekendtgø- Plan- og virksomhedsområdet
J.nr. ROS-200-00023
relsens § 12 og lov om miljøvurdering af planer og programmers § 9.
Ref. kaape
Den 22. februar 2008

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplantillæg om ”Etablering
af Even Statsskov og naturgenopretning af Evegrøften i Næstved
Kommune”
Miljøcenter Roskilde sendte den 11. december 2007 forslag til kommuneplantillæg med Strategisk MiljøVurdering og VVM-redegørelse for etablering
af Even Statsskov og naturgenopretning af Evegrøften i Næstved Kommune
i høring. Høringsperioden sluttede den 12. februar 2008.
Ifølge § 12 i bekendtgørelse nr.1335 af 6.december 2006 om vurdering af
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet skal miljøcentret sende
en kopi af de i forbindelse med den offentlige høring indkomne forslag, indsigelser og bemærkninger sammen med en sammenfattende redegørelse til
den berørte kommunalbestyrelse og give kommunalbestyrelsen lejlighed til
at udtale sig inden for en nærmere angivet frist.
Ifølge § 9 i lov nr. 316 af 05/05/2004 om miljøvurdering af planer og programmer skal miljøcentret udarbejde en sammenfattende redegørelse.
Dette dokument udgør den sammenfattende redegørelse. Desuden vedlægges forslag til kommuneplantillæg, udkast til VVM-tilladelse samt de indkomne bemærkninger og indsigelser. I overensstemmelse med den aftalte
tidsplan for projektet bedes Næstved Kommune komme med bemærkninger
til Miljøcenter Roskilde senest den 10. marts 2008.
Ifølge VVM-bekendtgørelsen og lov om miljøvurdering af planer og programmer skal den sammenfattende redegørelse indeholde oplysninger om
følgende fire forhold:
1. Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der evt. er knyttet
til den
2. De vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for
valg af alternativer og den forventede afgørelse, herunder hvordan
miljøhensynet er integreret i afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning
3. Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at
undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige
virkninger, samt
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4. Oplysninger om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljø
som følge af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes
overvåget.
Nedenfor redegøres for de enkelte punkter i relation til VVM-redegørelsen
og lov om miljøvurdering af planer og programmer for etablering af Even
Statsskov og naturgenopretning af Even Ådal, Næstved.
Ad. 1. Miljøcenter Roskilde forventer at udstede kommuneplantillægget i
dets nuværende udformning. Kommuneplantillægget tilføjer følgende retningslinier til Næstved Kommunes kommuneplan:
Skovrejsningsområde Even
Der udpeges et nyt areal til et ca. 44 ha stort skovrejsningsområde, som vist
på retningsliniekortet herunder.

I skovrejsningsområder må der ud over beplantninger etableres opholds- og
overnatningspladser, bålpladser, shelters, naturlegepladser, madpakkehuse, belysning, toiletter og lignende efter en nærmere godkendelse af Næstved Kommune.
Det skal sikres, at anlæggene indpasses efter omgivelserne ved valg af
farve og materialer.
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Der kan placeres offentligt tilgængelige gang-, cykel- og ridestier efter en
nærmere godkendelse fra Næstved Kommune. Belysning af stier og ppladser mv. skal ligeledes godkendes af Næstved Kommune.
Naturgenopretning af Even Ådal
Der udpeges et nyt areal på et ca. 44 ha stort naturgenopretningsområde
vest for det nye skovrejsningsområde, som vist på retningslinjekortet.
I Ådalen må genoprettes vådområder ved ændring af afvandingen af agerjorden ned til Evegrøften. På den baggrund ophæves en mindre del af det i
regionplanen udpeget erhvervsområde, vist med blå farve på retningslinjekortet.
Ved etablering af skov og naturgenopretningen af Evegrøften ophæves
endvidere udpegningen af jordbrugsområde i projektområdet.
Den økologiske forbindelse udvides til at dække arealet syd for Karrebækvej og ned til Havnekanalen.
De miljømæssige konsekvenser af skoven og naturgenopretningen skal
ligge indenfor de rammer, der er beskrevet i den tilhørende VVMredegørelse.
I VVM-tilladelsen, som gives når kommuneplantillægget udstedes, fastsættes som betingelse for etablering af skoven og naturgenopretningen at skovrejsningen og naturgenopretningen af ådalen sker i overensstemmelse med
de oplysninger om beliggenhed og udformning, som er lagt til grund for Miljøcenter Roskildes vurdering af projekternes miljøkonsekvenser i VVMredegørelsen. Se vedlagte udkast til VVM-tilladelse.
AD 2. I miljøvurderingen er undersøgt de forhold, som der er relevant at
forholde sig til ved vurdering af miljøpåvirkninger fra skovrejsning og naturgenopretning af ådalen.
Det drejer sig bl.a. om påvirkningen af landskab og visuelle forhold, transport, ressourcer, emissioner og støj, spildevand, overfladevand og grundvand, affald, jord, socioøkonomiske forhold, offentlighedens adgang samt
forholdet til det nærliggende natura 2000 område samt andre beskyttede
arter. I kommuneplantillægget er miljøpåvirkningerne belyst og vurderet. I
VVM-tilladelsen sættes som betingelse for skovrejsning og naturgenopretning at det sker i overensstemmelse med de oplysninger om beliggenhed
og udformning, som er lagt til grund for miljøcentrets vurdering a projekternes miljøkonsekvenser i VVM-redegørelsen.
Den vedtagne plan er valgt frem for de beskrevne alternativer fordi den vurderes at være den mest optimale set i forhold til påvirkningerne af naturen
og miljøet.
I offentlighedsperioden er der ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser, der har givet anledning til ændringer af kommuneplantillæg og VVMtilladelse.
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Formålet med skovrejsningen er dels Næstved kommunes ønske om etablering af en grøn ring rundt om byen og Skov- og Naturstyrelsens ønske om
øget skovrejsning i Danmark dels for at beskytte grundvandsressourcerne
og dels for at fremme bynær skov.
Formålet med naturgenopretningsprojektet er at nedbringe kvælstofudledningen til fjorden og havet, samt tilvejebringe et bynært naturområde, som
gør ådalen synlig med våde enge og lavvandede søer med et rigt fugleliv.
AD. 3 Såvel skovrejsningen som naturgenopretningen er via skovbrugerrådets arbejde samt undervejs i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen tilrettet
så evt. skadelige virkninger er undgået, nedbragt eller neutraliseret.
AD. 4 Skov- og Naturstyrelsen, Falsters Statsskovdistrikt vil som skovejer
føre tilsyn med udviklingen af skovområdet – så det sikres at skoven udvikler sig som planlagt også set i forhold til skovens naboer og brugere.
Næstved Kommune vil som planlægningsmyndighed og myndighed for de
hensyn til natur og landskab, der fremgår af sektorlovgivningen for det åbne
land tilse, at der ikke opstår påvirkninger af miljøet, som på nogen betydende måde adskiller sig fra det, der blev lagt til grund ved udstedelsen af
kommuneplantillægget.
Endvidere afrapporterer Falster Statsskovdistrikt og Næstved Kommunen i
en kortfattet status over den aktuelle udvikling af projekternes miljøpåvirkning til Miljøcenter Roskilde. Grundet naturgenopretningsprojekters langsigtede karakter og en lang ”indsivningstid” i forhold til naturforholdene udarbejdes statusrapporten i hhv. det femte og det tyvende år efter skoven er
rejst.

Den videre proces
Når Næstved Kommune jf. VVM bekendtgørelsen har udtalt sig til sagen
udsteder Miljøcenter Roskilde kommuneplantillægget og giver VVMtilladelsen. Udstedelsen vil blive offentliggjort i 4 uger, og jf. § 10 i lov om
miljøvurdering af planer og programmer sendt til berøremyndigheder og
miljøministeren. Kommuneplantillægget med VVM-redegørelse og miljøvurdering vil ligeledes være offentligt tilgængelige.
Afgørelsen kan inden udløbet af de 4 ugers offentlighed påklages til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

Karin Pedersen
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Fra: Jens Birk-Møller [mailto:jebm@vordingborg.dk]
Sendt: 20. december 2007 06:30
Til: ROS - Roskilde hovedpostkasse
Emne: Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for etablering af Even Statsskov og
naturgenopretning af Evegrøften, Næstved Kommune
Til Karin Anete Pedersen
Vordingborg Kommune har ingen bemærkninger til forslagene.

Med venlig hilsen

Jens Birk-Møller
Sagsbehandler
Personlig henvendelse
Fagsekretariatet Natur
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk
Tlf. +45 55 36 36 36
Direkte. + 45 55 36 24 92
Fax +45 55 36 25 00
jebm@vordingborg.dk

Post sendes til
Vordingborg Kommune
Postboks 200
Valdemarsgade 43
DK-4760 Vordingborg
www.vordingborg.dk

Fra: Heidi Hilfling Thode [mailto:hth@vtu.dk]
Sendt: 12. december 2007 14:03
Til: ROS - Roskilde hovedpostkasse
Emne: Høring af forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for etablering af Even Statsskov og
naturgenopretning af Evegrøften, Næstved Kommune
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ingen bemærkninger.
Med venlig hilsen
f. Thorkild Meedom, kontorchef
Heidi Hilfling Thode
__________________________________________________________
Heidi Hilfling Thode
Kontorfuldmægtig, sekretær for kontorchefen
Dir. tlf.: 3392 9896 - E-post: hth@vtu.dk
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Juridisk-Administrativt Kontor
Bredgade 43, 1260 København K

Fra: Tine Asmussen [mailto:tas@sum.dk]
Sendt: 12. februar 2008 08:31
Til: ROS - Roskilde hovedpostkasse
Emne: Svar høring

Til Miljøministeriet
Miljøministeriet har ved brev af 11. december 2007 anmodet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om
eventuelle bemærkninger til forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse.
Det meddeles herved, at ministeriet ikke har bemærkninger til høringen.
Med venlig hilsen
Tine Asmussen
Sekretariatet
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Dir.tlf.: 72 26 93 55
E-post: tas@sum.dk

Fra: Rose Maja Friis [mailto:rmf@inm.dk]
Sendt: 3. januar 2008 16:38
Til: ROS - Roskilde hovedpostkasse
Emne: SV: Høring af forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for etablering af Even Statsskov
og naturgenopretning af Evegrøften, Næstved Kommune
Integrationsministeriet har ingen bemærkninger.
Med venlig hilsen
Rose Maja Friis

Miljøcenter Roskilde
Att. Karin Pedersen
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde

Fysisk plan
Næstved Kommune
Brogade 2
4700 Næstved

www.naestved.dk

Høringssvar i forbindelse med skovrejsning ved Even
Næstved Kommune har ingen bemærkninger til det udsendte
forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for etablering af Even Statsskov og naturgenopretning af Evegrøften.

Dato
12. februar 2008
Sagsnr.
2007-31620
CPR-nr.
Sagsbehandler
Dorthe Brinck Lillelund
Direkte 5588 6103
dolil@naestved.dk

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Dorthe Brinck Lillelund
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Miljøcenter Roskilde
Plan og Virksomhed
Ny Østergade 7-11

Fysisk plan
Næstved Kommune
Brogade 2
4700 Næstved

DK - 4000 Roskilde

www.naestved.dk

Dato
07-03-2008

Høringssvar vedr. endelig forslag til kommuneplantillæg
for skovrejsning ved Even
Miljøcenter Roskilde har anmodet Næstved Kommune om eventuelle bemærkninger til det endelige udkast af kommuneplantillægget inden 10. marts 2008.
Ifølge VVM-bekendtgørelsens § 12 skal kommunalbestyrelsen
have lejlighed til at afgive en udtalelse, inden miljøcentret træffer afgørelse om at udstede kommuneplantillægget.

Sagsnr.
2007-31620
CPR-nr.

Sagsbehandler
Dorthe Brinck Lillelund
Direkte 5588 6103
dolil@naestved.dk

Næstved Kommune har ingen bemærkninger.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Dorthe Brinck Lillelund
Planlægger
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