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for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/
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OM LOKALPLANEN

I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, 
ny bebyggelse, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes 
inden for et bestemt område. Lokalplanen består af:

• Redegørelsen, der forklarer om planens baggrund og 
forudsætningerne for planen samt beskriver hvad planen regulerer.

• Bestemmelser, der fastlægger, hvordan lokalplanområdet kan 
anvendes.

• Vedtagelsespåtegning, der dokumenterer, at planen er forelagt og 
vedtaget i byrådet.

• Et matrikelkort, som viser afgrænsningen af området i forhold til 
ejendomsskel.

• Et lokalplankort, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og 
er juridisk bindende for områdets udnyttelse.

• En illustrationsplan, der viser, hvordan bebyggelse og anlæg kan 
udføres efter planen. Illustrationsplanen er vejledende og ikke 
juridisk bindende.

• 

OFFENTLIG HØRING
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, skal det udsendes 
i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed 
til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. 
Når høringen er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man kan 
imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan 
planen vedtages endeligt.

Hvis byrådet efter den offentlige høring vil foretage så omfattende 
ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren 
forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden: 
23.09.2019-18.11.2019.

LOKALPLANENS KONSEKVENSER
En lokalplan fastlægger udviklingen af et område, og der må – når 
lokalplanen er vedtaget – ikke etableres byggeri eller anlæg, der er i 
modstrid med lokalplanen.
Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Byggeri og anlæg, som 
er lovligt etableret før lokalplanen, kan fortsætte som hidtil – også 
efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at etablere 
de bebyggelser eller anlæg, som lokalplanen beskriver, men når de 
etableres, skal det ske efter lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i lokalplanens 
bestemmelser.
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LOKALPLANENS UDARBEJDELSE OG BEHANDLING
Lokalplanen er udarbejdet af områdets grundejer (Næstved Kommune). 

KLAGER
Den endelige plan kan indklages for Planklagenævnet, hvad angår 
retslige spørgsmål. Dvs. om lokalplanen er udarbejdet, som det 
foreskrives i den gældende lovgivning.

Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen.

Klagen skal indgives senest fire uger efter lokalplanens 
offentliggørelse.

Der er et gebyr for at klage til Planklagenævnet. Gebyret er på kr. 900
kr for privatpersoner og 1.800 kr for virksomheder.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6
måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.
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REDEGØRELSE

LOKALPLANENS FORMÅL
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af et 
område til erhvervsformål langs med Vordingborgvej med mulighed for 
at etablere virksomheder i virksomhedsklasse 1-4. 

Yderligere skabes der mulighed for, at der kan opføres et nyt 
boligområde, bestående af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. 

Lokalplanen har til formål, at sikre en hensigtsmæssig sammenhæng 
mellem de eksisterende bolig- og erhvervsområder og internt mellem 
det nye bolig- og erhvervsområde. 

Lokalplanområdet ligger i Næstved by sydøst for Gavnøvej og vest 
for Vordingborgvej. Den nærmere afgrænsning fremgår af kortbilag 
1. For området fastsætter lokalplanen en række bestemmelser, der 
skal overholdes i forbindelse med nybyggeri og ombygning. Desuden 
fastlægges der bestemmelser om grønne områder, beplantning, stier 
og vejforsyning. 

Lokalplanen giver konkret mulighed for etablering af et nyt erhvervs- 
og boligområde, som byafrunding af den sydlige udkant af Næstved 
by. 

Området ligger på et landbrugsareal mellem boligområdet Æble- og 
Pærevænget og Vordingborgvej. Lokalplanen giver mulighed for 
etablering af bolig- og erhvervsbebyggelse, som bebyggelse i 8,5 
meters højde i op til 2 etager, og i boligområdet som en blanding af 
parcelhuse, rækkehuse og dobbelthuse. 

Det er hensigten at give relativt frie rammer for bebyggelsens 
arkitektur, udformning og materialer både i erhvervs- og boligområdet. 
Dog er der med kombinationen af den fysiske udformning og 
orientering af de enkelte grunde og de bygningsregulerende 
bestemmelser givet nogle ydre rammer for, hvilken bebyggelse der 
kan etableres på de enkelte grunde, med henblik på at sikre en så 
harmonisk bebyggelse som muligt. 

LOKALPLANENS BAGGRUND
Med den nye omfartsvej, Ring Syd, og etablering af ny rundkørsel ved 
Vordingborgvej skabes der mulighed for udvikling af et nyt bolig- og 
erhvervsområde i den sydlige del af Næstved by. 

Næstved Kommune ønsker med denne lokalplan at skabe plangrundlag 
for at opføre et nyt og attraktivt boligområde, der bidrager positivt til 
udviklingen af Næstved, som en attraktiv by for bosætning. Boligerne 
kommer til at bestå af både fritliggende parcel- og dobbelthuse samt 
rækkehuse.

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres cirka 40  
parcelhuse, hvor antallet af boliger kan øges med dobbelthuse på 
nogle grunde. Lokalplanen giver desuden mulighed for tæt-lav boliger 
i form af rækkehuse i 1 ½ og 2 etager på et areal på ca. 6000 m2. 

Yderligere ønsker Næstved Kommune med denne lokalplan, at  
fortsætte udviklingen af indfaldsvejen til Næstved, som der i den 
hidtidige planlægning er lagt op til, samt at skabe gode rammer 
for etablering af virksomheder i området. Planlægningen skal både 
tilgodese virksomhedernes produktionsforhold, og skabe grundlag 
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for et godt arbejds- og bymiljø til glæde for såvel virksomhedernes 
ansatte og besøgende, samt sikre en imødekommende ankomst til 
Næstved ad Vordingborgvej.

Der skal med lokalplanen skabes overensstemmelse mellem det 
planmæssige grundlag for lokalplanens område, byggeriet og de 
omkringliggende kvarterer.

LOKALPLANENS OMRÅDE
Lokalplanområdet er beliggende i Næstved  by sydøst for Gavnøvej 
og vest for Vordingborgvej. Lokalplanområdet er placeret tæt 
ved Appenæs og er omgivet af rekreative muligheder, der skaber 
fundament for et godt liv tæt på naturen.

Områdets beliggenhed, afgræsning og størrelse 
Lokalplanområdet er beliggende i bydelen Rønnebæk-Vejlø og omegn 
og omfatter et areal sydøst for Gavnøvej og vest for Vordingborgvej. 
Lokalplanområdet fremstår rektangulært. Mod syd afgrænses området 
af det åbne land. 

Områdets størrelse er omkring 11 hektar stort. 
 
Områdets zonestatus 
Dele af lokalplanområdet er beliggende i landzone og hele området 
bliver overført til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

 

 

Lokalplanområdet langs med Vordingborgvej. 
 

Områdets nuværende anvendelse
I dag anvendes området til landbrugsformål, primært agerbrug. 

Eksisterende bebyggelse og anlæg
Området sydøst for lokalplanområdet er primært bebygget med 
parcelhusbyggeri fra begyndelsen af år 2000 i et datidigt formsprog.  
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Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger et erhvervskvarter 
omkring Skallegårdsvej. De eksisterende virksomheder præges 
primært af håndværks- og servicevirksomheder, og der er eksempelvis 
placeret en række forskellige bilforhandlere i erhvervskvarteret.

  

 

Landskab og natur 
Det omgivende landskab er karakteriseret ved et intensivt 
landbrugslandskab. Terrænet er let kuperet og henligger som åbent 
landbrugsland. 
 
I det nordøstlige hjørne fremstår et lokalt højdepunkt i kote 9,00. 
Terrænet skråner mod sydvest til en kote omkring 3,50. Det let 
kuperede landskab udgør en herlighedsværdi for lokalplanområdet, og 
giver området karakter. Det er derfor et ønske at bevare landskabets 
lettere kuperede terræn mest muligt.  
 
I lokalplanområdets skel mod vest er der buske og enkelte træer i 
forbindelse med det åbne vandløb, der giver området karakter og 
understøtter områdets grønne karakter.  
 
I lokalplanområdets  østlige del løber der et åbent vandløb, se 
kortbilag 3. Vandet løber i en cirka 10 meter bred og cirka 2 meter 
dyb grøft. Der er tale om et privat vandløb, som er beplantet med 
et højt levende hegn. Lokalplanen udlægger areal til en fodgænger/
cykelbro og en vejoverkørsel. Uanset lokalplanens bestemmelser 
kræves der særskilt tilladelse fra vandløbsmyndigheden til etablering 
af disse anlæg. 

 

Bevaringsværdier 
Det væsentligste bevaringshensyn vurderes overordnet at være 
bevaring og hensyntagen til de naturlige terrænformer på stedet. 
 
Trafikale forhold 
 
STIER 
Vest for lokalplanområdet, på den modsatte side af vandløbet, 
anvendes i dag som trampesti langs med vandløbet. Ellers forefindes 
der ikke offentlige stier i lokalplanområdet. 
 
VEJE OG KOLLEKTIV TRAFIK 
De nærmeste lokale busruter kører via Vordingborgvej og Gavnøvej.  

Det eksisterende erhvervskvarter langs med Vordingborgvej/Skallegårdsvej
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Særlige miljøforhold 
VANDBORINGER 
Inden for en afstand af 50 meter fra eventuelle boringer må der ikke 
udføres ledning til spildevandsanlæg. 
 
VAND-, GAS- OG ELLEDNINGER 
Der er ikke oplysninger om el-, gas- eller vandledninger eller lignende 
i området. 
 
Ledninger skal som hovedregel respekteres ved placering af 
bebyggelse og til dels også beplantning (da deres rødder kan skade 
ledningsanlæg).
 
RØRLAGTE VANDLØB OG DRÆN 
Området er gennemdrænet. Drænenes beliggenhed kan ikke fastslås 
med sikkerhed. Opmærksomheden henledes på:
- at der ikke må bygges henover rørledninger og dræn,
-at der ikke må plantes træer så tæt på rørledningerne, at rødderne 
kan skade rørledningerne,
-at enhver omlægning af og tilslutning til alle former for vandløb, her-
under dræn, skal godkendes af vandløbsmyndigheden,
-at der ikke må ske ændringer af de eksisterende afvandingsoplande 
eller i den naturlige afstrømning og afstrømningshastighed uden vand-
løbsmyndighedens tilladelse.
Efter vandløbsloven skal eksisterende vandløb, herunder rørledninger, 
dræn og vandhuller respekteres. Ændringer af vandløb m.m. må kun 
ske med vandløbsmyndighedens tilladelse.  
 
JORDBUNDSFORHOLD 
Der er ikke foretaget geoteknisk undersøgelse i lokalområdeområdet.

LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER

Gennem de seneste årtier er der foretaget nye udstykninger i 
nærheden af lokalplanområdet.  

Næstved Kommune ønsker med denne lokalplan at skabe 
plangrundlag for at opføre et nyt og attraktivt erhvervs- og 
boligområde, der bidrager positivt til udviklingen af Næstved, som en 
attraktiv by for bosætning og erhverv. 

Boligerne kommer til at bestå af både fritliggende parcel- og 
dobbelthuse samt rækkehuse.

LOKALPLANENS INDHOLD

Disponering
Lokalplanområdet er delt op i fem delområder, se Kortbilag 1 . 

Delområde I udlægges til erhvervsområde. Det skraverede areal, 
som vist på kortbilag 1, kan tillades anvendt for bebyggelse og 
udvidelse af de eksisterende virksomheder ved erhvervsområdet ved 
Skallegårdsvej.

Delområde II udlægges til støjafskærmning i form af støjvold.

Delområde III udlægges til boligbebyggelse, der vil bestå af tæt/lav 
bebyggelse  i form af rækkehuse. 
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Delområde IV udlægges til boligbebyggelse, der kan bestå af 
fritliggende parcelhuse og dobbelthuse. Opførsel af enten fritliggende 
parcel- eller dobbelthuse afhænger af størrelsen af den enkelte grund. 
Delområde V udlægges til rekreativt område. 
 
Lokalplanområdet struktureres af en primær adgangsvej og et 
gennemgående stisystem, der er med til definere lokalplanområdet. 
Hovedparten af vejudlægget bliver udformet som villaveje, se 
kortbilag 4 . 

Der vil ligeledes være grønne fælles arealer, der både kommer til at 
bestå af træer, buske og grønne områder, se kortbilag 3. 

Anvendelse
I lokalplanområdets delområde I fastlægges områdets anvendelse 
til erhvervsformål. Der kan i området etableres erhverv i 
virksomhedsklasserne 1-4 jævnfør Miljøstyrelsens ”Håndbog for Miljø 
og Planlægning”. 

Konkret kan der på arealet, som er vist på kortbilag 1, etableres 
virksomheder inden virksomhedsklasserne 1-4 og på det resterende 
område til erhvervsformål indenfor virksomhedsklasserne 1-3. 

Denne klassificering af virksomhederne er kun til brug for 
planlægningen. Ved administration af Miljøloven vil det være 
virksomhedens reelle miljøbelasning, som der vil ligge til grund for 
administrationen. 
 
I lokalplanområdets delområde III  kan der opføres et areal på ca. 
6000 m2 tæt-lave boliger i form af rækkehuse og i delområde IV kan 
der opføres cirka 40  parcelhuse/dobbelthuse i op til 2 etager. 

I lokalplanens kortbilag 2, er der angivet en illustrationsplan, der 
anviser et princip for, hvordan de enkelte grunde kan placeres. 

I delområde I, II, III og IV skal udstykning ske efter en godkendt 
udstyknings- og bebyggelsesplan af Næstved Kommune. Planen skal 
udformes i overensstemmelse med lokalplanens retningslinjer.

Rækkehusgrundene udstykkes med en størrelse på minimum 400 m² 
pr. grund.

Parcelhusgrundene udstykkes i en minimum størrelse på 700 m² pr. 
grund. Grunde til dobbelthuse udstykkes i en minimum størrelse på 
1200 m² pr. grund. 

Cirka halvdelen af lokalplanarealet vil bestå af vejareal, beplantning 
og grønne fælles arealer. 

Bebyggelse og anlæg
Der kan i lokalplanområdet bygges op i en højde på 8,5 m. 

FOR ERHVERVSOMRÅDET GÆLDER
Bebyggelsesgraden i lokalplanområdets delområde I reguleres med 
en volumen i forhold til grundarealet, idet erhvervsbebyggelse ofte vil 
have store bygninger med begrænset etageareal. 
 
Der er fastlagt en byggelinje i delområde I på mindst 25 meter til 
Vordingborgvej. Byggelinjen langs omfartsvejen skal ligeledes sikre en 
grøn bufferzone ud mod vejen.
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Området forventes at kunne tiltrække en variation af 
virksomhedstyper med lige så stor variation af behov og krav 
til bygningstyper, materialer og arkitektur. Det er derfor ikke 
formålstjenstligt at fastsætte ensartede krav til facadeudtryk og 
materialevalg. Den arkitektoniske kvalitet i området sikres ved at 
Næstved kommune stiller krav om samordning af bygningshøjder, 
integration af tekniske anlæg, strukturering af infrastruktur, 
skilteregler og indretning af friarealer, samt anviser principper for 
et bevidst arbejde med byggelinjer, sigtelinjer, beplantningstyper og 
grønne forbindelser. Området vil derfor fremstå åbent, grønt og med 
menneskelige dimensioner.
 
Arkitektonisk kvalitet i erhvervsområdet handler i høj grad om 
bygningernes nære omgivelser – om forarealer, parkeringspladser, 
oplagsarealer, hegn, skiltning og grønne opholdsarealer. Landskabet 
bidrager til en særlig identitet for området, og en god og spændende 
beplantning, der samtidig tillader synlighed, kan være en enkel og 
virkningsfuld måde at skabe sammenhæng og harmoni. 

FOR BOLIGOMRÅDET GÆLDER 
Lokalplanen giver mulighed for, at boligbebyggelsens ydre fremtræden 
kan bestå af mange forskellige materialer. Det er hensigten at give 
relativt frie rammer for boligbebyggelsens arkitektur og udformning og 
give grundejerne valgmuligheder for individuelle præg. 

Lokalplanen fastlægger at bebyggelse kan udformes i et nutidigt 
arkitektonisk formsprog gennem de bygningsregulerende 
bestemmelser i §8.

Det er hensigten at sikre en harmonisk boligbebyggelse, der tager 
afsæt i lokalplanområdets lettere kuperede terræn uden at naboer 
generes af f.eks. genskin fra reflekterende tag- eller facadematerialer.

Lokalplanen anviser til, at der anvendes naturlige materialeR i 
forbindelse med bygningernes facader i delområde III og IV. Naturlige 
materialer af høj kvalitet vil oftest bevare deres skønhed, hvis de 
vedligeholdes efter anvisningen. Dette gælder for materialer som træ, 
natursten, tegl, zink og stål. En del kunstige eller syntetiske materialer 
ældes ikke med samme skønhed.  

Grønne områder, landskab og beplantning
Der skal i det nye område skabes en velfungerende intern struktur og 
en sammenhæng til de eksisterende boligområder. Placering af stier 
og områdets grønne friarealer er af afgørende betydning for at skabe 
denne sammenhæng. 

Friarealerne er med til at skabe en sammenhæng og trække 
det grønne element ind gennem boligområdet og omkring det 
eksisterende vandløb. 

Friarealerne forbindes af et gennemgående stisystem, hvor der 
gives mulighed for at bevæge sig langs med det åbne vandløb og 
eksempelvis til lokalplanområdets sydlige del, hvor lokalplanområdet 
møder det åbne landskab. 

Den grønne kile langs med det eksisterende erhvervskvarter tilbyder 
desuden et grønt og rekreativt forløb til lokalplanområdet og de 
eksisterende bolig- og erhvervsområder. 

Beplantning af fælles fri- og opholdsarealer skal udføres med 
overvejende hjemmehørende, egnskarakteristiske træer og buske, 
som er egnet til forholdene. Anbefalede arter er angivet på bilag 2. 
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Terrænet er let skrånende.  

Køber man en skrånende grund, kan man forvente at få en skrånende 
have, eller en have i flere planer. Hvis husene tilpasses grundende, 
kan et skrånende terræn blive en kvalitet, som gør husene og området 
attraktivt. Der kan f.eks. bygges huse i flere niveauer. Derfor er der i 
§10 fastsat bestemmelser om terrænregulering. 

Indenfor lokalplanområdet skal der etableres løsninger for LAR (Lokal 
Afledning af Regnvand), og det er ambitionen, at regnvandsanlæggene 
skal opleves som rekreative og blå/grønne elementer. Hovedformålet 
med de enkelte LAR-løsninger er, at tilbageholde og forsinke 
afledningen af regnvand til det eksisterende ledningsnet. 
Der kan eksempelvis etableres ”grønne tage” 
(regnvandsforsinkelsestage) i lokalplanområdet, som beskrevet i 
lokalplanens bestemmelser ved anlæggelse af flade tage.

Grønne tage kan bidrage effektivt til klimatilpasning, fordi de kan 
optage op til 60-80 % af årsnedbøren. De optager, fordamper og 
forsinker regnvandet og aflaster dermed kloakker og spildevandsanlæg 
for store mængder af vand. Derudover er grønne tage smukke at 
kigge på, fordi de små planter på taget (fx stenurter, husløg eller 
græsser) ændrer farve i takt med at årstiderne skifter. Typisk består 
et grønt tag af en opbygning med et tagpaptag med et drænlag med 
vandopsamlingsbakker, fiberdug og øverst planter. Konstruktionens 
bæreevne sætter rammerne for hvilke planter der vil kunne etableres 
på taget.

Ud over grønne tage, kan afstrømningen af vand forsinkes ved bl.a.
nedsivning i fasciner, regnbede eller grøfter. Herudover kan regnvand 
tilbageholdes og forsinkes i bærelagene under permeable belægninger.

Bevaring
Lokalplanen indeholder ingen bestemmelser om bevaring. 
 
Veje, stier og parkering
Lokalplanområdet vejbetjenes via Vordingborgvej. Området er 
disponeret med en primær adgangsvej. Et vejudlæg giver adgang til 
delområde I, der består af erhvervsområdet. Og et videre vejudlæg 
giver adgang til delområde III og IV, der består af rækkehuse, 
parcelhuse og dobbelthuse. Lokalplanen åbner desuden mulighed for, 
at etablere mindre stikveje i forhold til udstykningen af området. 

I delområde III og IV udlægges stikveje som boligveje, og 
vejudlægget skaber mindre pladser/torve, hvor grundene/
udstykningerne placeres rundt om, som vist på kortbilag 2 og 4. Disse 
er primært tænkt som fælles friarealer til grundejernes anvendelse.

Hvor stien, som vist på kortbilag 4, krydser det eksisterende åbne 
vandløb gives der mulighed for at etablere en gang- og cykelbro, efter 
nærmere godkendelse af vandløbsmyndigheden.

Hvor vejen, som vist på kortbilag 4, krydser det eksisterende åbne 
vandløb gives der mulighed for at etablere en overkørsel for biltrafik, 
efter nærmere godkendelse af vandløbsmyndigheden.

13



Veje og stier skal indpasses i lokalplanområdets terræn. De naturlige 
terrænkurver skal respekteres i videst muligt omfang både med 
henblik på at skabe en harmonisk bebyggelse og for at skabe en 
naturlig fartdæmpning inden for lokalplanområdet.

Der er i lokalplanområdet ligeledes udlagt et gennemgående 
stisystem, der sikrer at lokalplanområdet hænger sammen med de 
omkringliggende kvarterer. 

For at sikre, at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser 
til erhvervsområdets medarbejdere, kunder og besøgende og til 
boligområdets beboere og at sikre området mod uhensigtsmæssigt 
parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om 
etablering af parkeringspladser.

Parkering skal håndteres inden for lokalplanområdet. 

I delområde I skal der på egen grund etableres det antal 
parkeringspladser, som til enhver tid opfylder behovet for 
medarbejdere, kunder og besøgende.

Der skal dog mindst etableres:

- 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv
- 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til detailhandel

Der skal for delområde III og IV anlægges: 

2 p-pladser pr. bolig i fritliggende parcelhuse.

1 ½ p-pladser pr. bolig ved dobbelthuse.

1 ½ p-pladser pr. bolig ved rækkehuse.

Inden for lokalplanområdet er det muligt at parkere langs 
vejudlægget, se kortbilag 4.

VEJBYGGELINJE
Der er tinglyst en vejbyggelinje med en respektafstand på 25 meter 
fra vejmidte af Vordingborgvej med en omtrentlig placering, som vist 
på kortbilag 4. 

Lokalplanområdet er afgrænset således, at delområde I er beliggende 
inden for respektafstanden på de 25 meter fra vejmidten. Lokalplanen 
respekterer således vejbyggelinjen.

Miljø
Trafikken på Vordingborgvej belaster området med støj.
Den nye omfartsvej Ring Syd vil desuden medføre støjbelastning af 
de virksomheder, som ligger op til vejen.
 
Lokalplanen indeholder krav om støjafskærmning (støjvold) 
mellem erhvervsområdet og boligområdet i ønsket om at sikre 
afværgeforanstaltning for miljøpåvirkninger (herunder særligt støj) fra 
erhvervsområdet og Vordingborgvej. 
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Landsplandirektiver
Lokalplanområdet er ikke omfattet af landsplandirektiv. 
 
Cirkulærer
Lokalplanen er i overensstemmelse med:
Cirkulære nr. 35 af 3. juni 2005 om jordbrugsmæssige interesser i 
region-, kommune-, lokalplanlægningen m.v. 
 
Råstofplan
Lokalplanområdet er ikke omfattet af en råstofplan.

Statslig vejplan
Lokalplanområdet er ikke omfattet af en statslig vejplan.

Lokalplanens forhold til kommuneplanen
Dele af lokalplanområdet er ikke omfattet af et rammeområde i 
Kommuneplan 2017, da arealet indtil den endelige vedtagelse af 
lokalplanen er beliggende i landzone.  

I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan er 
Kommuneplantillæg nr. 15  derfor udarbejdet.
 
Rammeområde 1.3 E8.2-1 udlægger arealet til erhvervsområde til let 
industri og håndværk med en bebyggelsesprocent på 50, max. etager 
2 og max. bygningshøjde på 8,5 meter.

Rammeområde 1.3 B34.2 udlægger dele af arealet til boligområde 
med en bebyggelsesprocent på 30, max. etager 1,5 og max. 
bebyggelseshøjde på 8,5 meter.

Rammeområde 1.3 F7-1 udlægger arealet til rekreativt formål.

Afgræsning for kommuneplantillægget følger afgrænsningen for 
lokalplanområdet.
 
Lokalplanens forhold til kulturarv 
 
KULTURHISTORISKE INTERESSER
Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart tæt på Skallegården i 
det umiddelbare bagland til Susåen. Langs Susåen er der registreret 
et stort antal bopladser fra både ældre og yngre stenalder. Sådanne 
arkæologiske spor er beskyttet efter Museumsloven og vil kunne 
forlanges undersøgt forud for jordarbejder. 

Det kan derfor være hensigtsmæssigt forud for anlægsarbejde, at 
lade Museum Sydøst Danmark udføre forundersøgelser af arealet for 
at forebygge en eventuel standsning af bygge- og anlægsarbejde ved 
fund af fortidsminder jf. Museumslovens §25, §26 og §27. 
 
Eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt
Dele af lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 
B35.1-2 for et område til boligbebyggelse ved Plantevej. 

Denne lokalplan aflyses for det område, som er omfattet 
af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og 
offentliggørelse.
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TEKNISK FORSYNING
Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før 
tilslutning til fjernvarme-, el-, vand- og kloakforsyning har fundet 
sted.

VAND
Lokalplanens område forsynes med vand fra NK-Vand A/S i henhold til 
vandforsyningsloven. 

VARME
Varmeforsyningen skal baseres på vedvarende energi jf. 
bygningsreglementet §293.

Bygninger beliggende i områder, hvor tilslutning til fjernvarme 
er muligt, kan bygningsopvarmningen baseres på fjernvarme, jf. 
bygningsreglementet § 294.

Til lavenergibebyggelse er der ikke tilslutningspligt til kollektivt 
varmeforsyningsanlæg. Ved lavenergihuse forstås bebyggelse, hvor 
det kan dokumenteres, at de på opførelsestidspunktet opfylder de til 
enhver tid gældende klassifikationskrav i Bygningsreglementet. 
 
KLOAK 
Kloakering af området skal ske i henhold til Næstved Kommunes 
Spildevandsplan. 
 
Område I er planlagt separatkloakeret af NK-Spildevand, med, en 
befæstelsesgrad på 70%. Enhver overskridelse af den fastsatte 
befæstelsesgrad vil blive mødt med krav om private interne 
sparerbassiner eller anden tilbageholdelse. Etablering af disse er 
NK-Spildevand A/S og Næstved Kommune uvedkommende. 
 
Område III og IV er planlagt spildevandskloakeret af NK-
Spildevand A/S. Området er planlagt for lokale LAR-anlæg med 
nedsivning og/eller rekreativ anvendelse af overfladevandet i 
videst muligt omfang. Der åbnes desuden op for løsninger, hvor 
overfladevand tilbageholdes/forsinkes på området i kombination 
med et droslet afløb til recipient. 
 
Bassinvolumen for regnvandsområder er beregnet og udlagt til 
at håndtere hverdagsregn (5 års hændelser), og den samlede 
afledning af regnvand er dimensioneret og indpasset med henblik 
på, at ekstreme skybrud (100 års hændelser) kan håndteres med 
gener, men uden skader. 
 
Der vil i forbindelse med byggemodningen blive udarbejdet 
et samlet projekt for LAR-løsninger i området som opfylder 
servicemålene. I tilknytning til lokalplanen skal der udarbejdes en 
vedligeholdelsesplan for LAR-anlæggene. Vedligeholdelsesplanen 
skal indeholde retningslinjer for drift og pleje, som skal foretages 
af grundejerforeningen. 
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Enhver overskridelse af de i spildevandsplanens fastsatte befæstel-
sesgrader vil blive mødt med krav om private interne spare bassiner. 
Etablering af disse er NK-Spildevand a/s og Næstved Kommune uved-
kommende.

 
Der vil blive pålignet tilslutningsbidrag efter Betalingsvedtægtens 
bestemmelser.

EL 
Området vil blive forsynet fra SEAS-NVE .

RENOVATION
Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ske i henhold 
til gældende regler i affaldsbekendtgørelsen, regulativer for 
husholdsningsaffald og erhvervsaffald i Næstved Kommune.

Flere oplysninger fås på www.naestved-affald.dk eller www.
erhversaffaldweb.dk.

Plan for affaldshåndtering herunder tilkørselsforhold og opbevaring 
skal fremsendes samtidig med ansøgning om byggetilladelse.

Kollektiv trafik
Efter vedtagelse af lokalplanen forventes ikke ændring i den offentlige 
trafikbetjening.

SKOLE OG DAGINSTITUTIONER
Lokalplanområdet ligger ved planens udarbejdelse i 
Kobberbakkeskolens skoledistrikt. 
 
KYSTOMRÅDER

Kystnærhedszone
Området ligger indenfor 3 km fra kysten ved Karrebæk Fjord og 
er, som landzoneområde omfattet af planlovens bestemmelser om 
planlægning i kystnærhedszonen.

Der er følgende planlægningsmæssige begrundelser for arealudlægget 
i denne lokalplan: Der er efterspørgsel på arealer til boligbyggeri i 
Næstved Kommune. Arealerne mellem det eksisterende boligområde 
Æble- og Pærevænget og Vordingborgvej udgør en ”afrunding” i den 
overordnede bystruktur. Samtidig er arealet velbeliggende i forhold 
til Kobberbakkeskolen. Endvidere er Næstved syd velforsynet med 
institutioner, skole og privat service i bydelscenteret ved Parkvej. 
Næstved Kommune ønsker, gennem en fortsat boligudbygning i 
Næstved syd at sikre, at bydelens offentlige og private service kan 
fastholdes og udnyttes optimalt.

Lokalplanen åbner mulighed for nybyggeri på et landbrugsareal 
umiddelbart op til den eksisterende bygrænse. Arealet ligger som en 
“lomme” mellem det eksisterende boligområde og eksisterende
erhvervsområder langs Vordingborgvej. Samtidig ligger arealet i det 
absolutte “bagland” til det kystnære byzoneområde. Den mulige 
bebyggelse har samme højde og volumen som de eksisterende 
bebyggelser i boligkvarteret. 

Området ligger sådan, at den planlagte bebyggelse ikke vil få 
indflydelse på kystens karakter og vurderes ikke at påvirke 
kystlandskabet.
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Lokalplanen vil ikke åbne mulighed for opførelse af bebyggelse 
over 8,5 meter. En bebyggelse med rækkehuse og enkeltliggende 
villaer i 1 og 1½ etage i maksimalt 8,5 meter vil således underordne 
sig byprofilen i Næstved Syd. Det vurderes derfor, at den 
planlagte bebyggelse ikke vil få visuel indflydelse på oplevelsen af 
kystlandskabet.  
 
Området drives i dag landbrugsmæssigt og offentligheden har ikke 
adgang til området. Gennem lokalplanen sikres der stiforbindelser, 
som knyttes til det overordnede stiforløb, til gavn for de natur- og 
friluftsmæssige muligheder i bydelen. 

FREDNING OG NATURBESKYTTELSE

International naturbeskyttelse
Lokalplanområdet er ikke omfattet af naturbeskyttelse i form af Natura 
2000-områder.

Naturbeskyttelse 
Lokalplanområdet er ikke omfattet af byggelinier til henholdsvis 
strand, åer, søer, skove, kirker, beskyttede sten- og jorddiger eller 
fortidsminder i henhold til Naturbeskyttelsesloven. 

Vandløb og Dræn
Enhver omlægning af, og tilslutning til, alle former for vandløb, 
herunder dræn, skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Der må ikke ske ændringer af de eksisterende afvandingsoplande eller 
i den naturlige afstrømningshastighed uden vandløbsmyndighedens 
godkendelse.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL MILJØET

Lov om Miljøvurdering
Lokalplanen skal miljøvurderes ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer 
og Programmer”, idet den fastlægger fremtidig anlægstilladelse til 
(anlægsprojekter på lovens bilag 3 og 4).

Næstved kommune har på baggrund af en screening vurderet, 
at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. 
Beslutningen om at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da 
planen udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på 
lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på 
miljøet jf. § 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
Kommunen vurderer, at planen ikke antages at få væsentlig 
indvirkning på miljøet.

Screeningen kan ses ved henvendelse på Næstved Kommunes 
planafdeling.

KLAGEVEJLEDNING
Du kan klage over Næstved Kommunes afgørelse om, at der ikke skal 
gennemføres miljøvurdering til Planklagenævnet. Klagen skal indgives 
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senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage 
over, om kommunens screening af planforslaget opfylder lovens krav, 
og om der burde være udarbejdet en miljø-vurdering i forbindelse med 
tilvejebringelse af planen. Du kan derimod ikke klage over ind-holdet 
af miljøvurderingen. 

Klage indgives til Planklagenævnet, som beskrevet på side 5 i 
lokalplanen.

Klimatilpasning
I lokalplanen er indarbejdet mulighed for lokal afledning af regnvand 
inden for området med nedsivning og/eller rekreativ anvendelse af 
overfladevand i videst muligt omfang. 

Der åbnes desuden op for løsninger, hvor overfladevand tilbageholdes/
forsinkes på området i kombination med et droslet afløb til recipient. 

Bassinvolumen for regnvandsområder er udlagt til at håndtere 
hverdagsregn (5 års hændelser), og den samlede afledning af 
regnvand er dimensioneret og indpasset med henblik på, at eksterme 
skybrud (100 års hændelser) kan håndteres med gener, men uden 
skader. 

Der vil i forbindelse med byggemodningen blive udarbejdet et samlet 
projekt for LAR-løsninger i området som opfylder servicemålene. 

Da lokalplanområdet ikke ligger i umiddelbar nærhed af havet, og 
da lokalplanens udstykningsplan forholder sig til det eksisterende 
vandløb, er der ikke fastlagt krav til sokkelkoter, højvandslukke og 
lignende i lokalplanen.

Virksomhedernes produktion og trafikken til betjening af området vil 
medføre øget CO2-forbrug, som dog i væsentlig grad må formodes at 
flytte fra andre steder.

Lokalplanens krav til udlæg af grønne områder betyder, at dette 
erhvervsområde vil have større absorption af CO2 end typiske 
erhvervsområder.

Støj og vibrationer 
Lokalplanområdet er påvirket af støj fra Vordingborgvej.

Der vil desuden forekomme støjgener fra virksomheder i området og fra 
transport til og fra virksomhederne.

Støjforhold reguleres af Miljøbeskyttelsesloven. Miljøstyrelsen 
har fastlagt vejledende grænseværdier for støj og vibrationer fra 
virksomheder samt veje og jernbaner.

Grænseværdierne bruges til planlægning for udlæg af byarealer, men 
lægges også til grund for miljømyndighedernes vurdering af støjgener, 
her link til relevant vejledning om vejstøj:

● Vejledning 4/2007 ”Støj fra veje”

I følge Miljøstyrelsens vejledning om trafikstøj skal lokalplaner for nye 
boligområder sikre, at boligerne og deres udendørs opholdsarealer ikke 
belastes med trafikstøj.
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Med en beliggenhed langs Vordingborgvej vil den vestligste del 
af lokalplanområdet blive belastet af vejstøj, der overstiger den 
vejledende grænseværdi for boligområder på 58 dB(A). 

Af hensyn til det nye boligområde er det nødvendigt med afskærmning 
af støj fra erhvervsområdet og Vordingborgvej. Støjafskærmningen 
skal opføres som støjvold mellem erhvervsparcellerne og 
boligområdet. Støjvolden har den fordel af være placeret tæt 
på støjkilden og samtidig skaber en god sammenhæng mellem 
erhvervsområdet og boligområdet.  

Vejbyggelinje
Mod Vordingborgvej er der fastlagt byggelinje til omfartsvej, 25 meter 
fra vejmidte. Lokalplanen respekterer vejbyggelinjen.

Jordforurening
Forhold om jordforurening reguleres af ”Lov om forurenet jord”.

I henhold til loven, skal arbejdet standses, hvis der i forbindelse med 
bygge- eller jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening. 
Forureningen skal anmeldes til Næstved Kommune, og arbejdet 
må først genoptages fire uger efter, at regionen har modtaget 
underretning om den konstaterede forurening.

Lokalplanen ligger i landzone. Alle arealer indenfor landzone eller 
sommerhusområde kan være omfattet af områdeklassificeringen, 
hvis det er fastlagt i Jordstyringsregulativ for Næstved Kommune. 
Områdeklassificering er arealer, hvor der kan være lettere forurenet 
jord.

Region Sjælland er myndighed for kortlægning af forurenede arealer.

Grundvand
Lokalplanområdet er en del af et større opland for drikkevand, som skal 
respekteres i byudviklingen.

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER

Kulturstyrelsen
Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer i 
tilstanden for eventuelle fortidsminder jf. Museumsloven, før der er 
givet tilladelse hertil fra Kulturstyrelsen.

Museer
Museum Sydøstdanmark skal i henhold til Museumsloven sikres 
mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, 
bebyggelse og anlæg.

Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, 
skal arbejdet stoppes og Museum Sydøstdanmark underrettes, jf. 
museumsloven. 

Det  anbefales  på den baggrund at gennemføre arkæologiske 
undersøgelser inden byggeri og anlægsarbejder inden for 
lokalplanområdet.
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Politiet 
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse 
af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens 
sikkerhed og afvikling. Jf. Færdselsloven.

Landbrugsstyrelsen 
Der er landbrugspligt på dele af arealet: matr. nr. 5a Stenstrup By, 
Rønnebæk.

Det forudsættes i lokalplanen, at landbrugspligten ophæves ved en 
særskilt ansøgning til Landbrugsstyrelsen, Jf. Landbrugsloven. 

TILLADELSER FRA KOMMUNEN EFTER ANDEN 
LOVGIVNING
Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 11 
– de såkaldte bilag IV arter – du kan se de danske dyr og planter 
i habitatbekendtgørelsens bilag 11 (bekendtgørelse om udpegning 
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter nr. 1828 af 16. december 2015). Kom-
munen kan ikke give dispensation/tilladelse, hvis et byggeprojekt 
kan påvirke de beskyttede arter negativt.
Arealer kan desuden efter lokalplanens vedtagelse blive omfattet 
af naturbeskyttelseslovens regler om beskyttede naturtyper, da 
denne beskyttelse er dynamisk. Ved henvendelse til kommunen 
kan man få den aktuelle beskyttelsesstatus på arealet oplyst.
I området er der ikke fundet nogen tegn på bilag IV arter. 
 
Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, el-
ler i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre beska-
digelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder 
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Ved 
fjernelse af eksisterende træer er der risiko for at skabe gener for 
flagermus. Såfremt der findes flagermus i træer, der fjernes, skal 
Miljøstyrelsen kontaktes inden arbejdet påbegyndes. Miljøstyrelsen 
vil kunne rådgive om at finde en løsning i form af udslusning eller 
dispensation. 

I området kan der forekomme markfirben og flagermus, som er bi-
lag IV arter. Derudover er der ikke kendskab til forekomst af bilag 
IV arter i området.  
 
Arealer kan desuden efter lokalplanens vedtagelse blive omfattet 
af naturbeskyttelseslovens regler om beskyttede naturtyper, da 
denne beskyttelse er dynamisk. Ved henvendelse til kommunen 
kan man få den aktuelle beskyttelsesstatus på arealet oplyst.
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LOKALPLAN 101

for et område til bolig- og erhvervsformål 
ved Stenstrup/Vordingborgvej

I henhold til Lov om Planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse 
nr. 287 af 16. april 2018) fastsættes herved følgende bestemmelser 
for det i § 2 nævnte område.

§1. LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanens formål er: 

1.1 at udlægge dele af lokalplanens område til erhvervsformål.

1.2 at udlægge dele af lokalplanens område til et nyt boligområde  
med fritliggende parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse.

1.3 at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i
 forhold til omgivelserne.

1.4 at sikre den nødvendige støjafskærmning mellem det nye   
boligområde og erhvervsområdet.

1.5 at sikre funktionelle og trafiksikre tilkørselsforhold til området.

1.6 at overføre dele af lokalplanområdet fra landzone til byzone.

§2. OMRÅDE OG ZONESTATUS 

2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag 1,  
omfatter følgende matr.: 

 del af matr.nr. 1it, Appenæs By, Vejlø og del af matr.nr. 5a 
Stenstrup By, Rønnebæk samt alle parceller, der efter den   
28.05.2019 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden 
for lokalplanens område. 

2.2 Dele af lokalplanområdet er placeret i landzone, men overføres 
til byzone ved  denne lokalplans endelige vedtagelse. 

§3. OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1 Delområde I

 Delområde I må kun anvendes til erhvervsformål. På
 arealet, som vist på kortbilag 1, kan der etableres 

virksomheder inden virksomhedsklasserne 1-4 og på 
det resterende område til erhvervsformål indenfor 
virksomhedsklasserne 1-3. Det skraverede areal, som vist på 
kortbilag 1, kan tillades anvendt for bebyggelse og udvidelse 
af de eksisterende virksomheder ved erhvervsområdet ved 
Skallegårdsvej.

3.2  Delområde II

 Delområde II skal anvendes til støjafskærmning i form af 
jordvold. 

Ad. § 3.1

Virksomhedsklasserne
er defineret jævnfør 
Miljøstyrelsens 
”Håndbog for Miljø og 
Planlægning”. 
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3.3  Delområde III, IV

 Delområde III og IV må kun anvendes til boligformål i form 
af helårsbeboelse, herunder fællesanlæg som for eksempel 
fælleshuse, der almindeligvis kan placeres i et boligområde. 

3.4  Bebyggelse i delområde III må kun anvendes til boligformål 
med tæt/lav bebyggelse i form af rækkehuse. 

3.5  Bebyggelsen i delområde IV må kun bestå af fritliggende 
parcelhuse eller tæt/lav bebyggelse i form af dobbelthuse. 

3.6  Der kan i delområde III og delområde IV drives virksomhed til 
liberale erhverv, som er forenelig med områdets karakter af 
boligområde, hvis:

 • virksomheden drives af den, som bebor den pågældende 
ejendom; 

 • virksomheden drives på en måde, så ejendommens karakter 
af bolig ikke ændres; 

 • virksomheden ikke medfører ulempe for områdets øvrige 
beboere; 

 • virksomheden ikke kræver parkering udover, hvad der er 
plads til på den pågældende ejendom; 

 • reklameskilte, reklameflag og lignende ikke opsættes på 
ejendommen. Skiltning må kun foregå som almindeligt navne- 
og nummerskilt.

3.7  Delområde V

 Delområde V må ikke udstykkes eller bebyggelse og skal 
anvendes som grønt fællesareal. Området må kun anvendes til 
fælles friarealer, ophold, leg, stiforbindelser og lignende.

3.9  De grønne områder, som er vist på kortbilag 3, må kun benyttes 
til fælles friarealer til ophold, leg og stiforbindelser samt 
opsamling af overfladevand. 

3.10  Der kan overalt i lokalplanområdet indpasses regnvandsbassiner 
og tekniske anlæg til områdernes daglige forsyning og fælles 
faciliteter.

§4. VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

4.1  Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vordingborgvej og eventuelt 
fra Æblevænget. 

4.2  Der udlægges arealer til veje og stier med en omtrentlig 
beliggenhed som vist på kortbilag 4.

4.4  Der kan herudover etableres stikveje, hvis udstykningen 
nødvendiggør dette.

4.3  Der er tinglyst en vejbyggelinje med respektafstand på 25 meter 
fra vejmidte af Vordingborgvej.
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4.5  Hovedadgangsvejen, som vist på kortbilag 4, fra Vordingborgvej 
og til første T-kryds mellem delområde III og IV udlægges i en 
bredde af 16 meter, bestående af en kørebanebredde på mindst 
6 meter, enkeltrettet cykelsti i begge retninger på 2 meter, 2 
meter rabat mellem cykelsti og kørebane og 1 meter yderrabat. 

4.6  Øvrig adgangsvej, som vist på kortbilag 4, udlægges i en 
bredde af mindst 11 meter, bestående af en kørebanebredde på 
mindst 5,5 m, dobbeltrettet cykelsti på 2,5 meter, rabat mellem 
kørebane og dobbetlrettet cykelsti på 1 meter og yderrabat på 
1 meter.  

4.7 Boligvejene, som vist på kortbilag 4, skal udlægges i en bredde
 af 8 meter og med en kørebanebredde på mindst 5,5 m.

4.8 Veje skal udformes i princippet efter de vejprofiler, som er vist 
på bilag 3. 

4.9  Boligveje skal etableres, som opholds- og legeområder efter 
færdselslovens bestemmelser. 

 Etablering af opholds- og legeområder kræver Politets 
godkendelse. 

4.10  Stisystemerne, som vist på kortbilag 4, skal udlægges i en 
bredde af 2,5 meter og befæstes med grus i 1.5 meters bredde.

4.11  Hvor stien, som vist på kortbilag 4, krydser det eksisterende 
åbne vandløb etableres der en gang- og cykelbro, efter nærmere 
godkendelse af vandløbsmyndigheden.

4.12  Hvor vejen, som vist på kortbilag 4, krydser det eksisterende 
åbne vandløb etableres der en overkørsel for biltrafik, efter 
nærmere godkendelse af vandløbsmyndigheden.

4.13  Der skal mindst etableres følgende parkering: 

 • 2 p-pladser pr. fritliggende parcelhus. 

 • 1½ p-plads pr. bolig i rækkehus eller dobbelthus. 

 • 1 p-plads pr. 4. boligenhed til ungdoms- eller ældrebolig. 

4.14 Parkering i delområde IV skal etableres på egen grund.

4.15  I delområde I skal der på egen grund etableres det antal 
parkeringspladser, som til enhver tid opfylder behovet for 
medarbejdere, kunder og besøgende.

 Der skal dog mindst etableres:
 - 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv

4.16 Ved udformning af parkeringspladser i delområde III med tæt-
lav bebyggelse (i form af rækkehuse) skal et passende antal 
parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af personer 
med handicap.

4.17  Vendepladser skal udlægges i en bredde af mindst 20 meter 
ved cirkelformet vendeplads. Bredden ved vendeplads udformet 
som symmetrisk hammerhoved er 20 meter med et tillæg på 
1,5 meter til faste genstande.

4.18  Større samlede parkeringsarealer med mere end 8 pladser skal 
beplantes med mindst ét træ pr. 6 p-pladser. 

Ad. § 4.5 og 4.6

Se bilag 3 for 
konkrete vejprofiler.

Ad. § 4.13

Antalltet af 
handicappladser 
fastsættes af 
Bygningsmyndigheden 
i den enkelte 
byggesag. 

25



4.19  Hvert træ på samlede parkeringsarealer skal sikres et mindst 
2,5 m2 muldbed omkring stammen med en rodvenlig opbygning. 

4.20  Belysning af vej- og stiareal og fælles parkeringspladser skal 
godkendes i forbindelse med det endelige vejprojekt. 

4.21  Uindregistrerede køretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere   
og lignede må ikke opbevares på ubebyggede arealer.

4.22 De i lokalplanområdet beliggende veje, stier og fællesarealer 
skal til enhver tid være offentligt tilgængelige.

4.23  Fællesarealer og stier ren- og vedligeholdes i enhver henseende 
af den i § 13 nævnte grundejerforening.

§5. UDSTYKNING

5.1  Grunde i delområde III og IV må kun udstykkes i 
overensstemmelse med hovedtrækkene i illustrationsplanen, 
der er vist på kortbilag 2. 

5.2 Delområde III

 Grunde til tæt/lav bebyggelse i form af rækkehuse må ikke 
udstykkes mindre end 400 m2 inklusiv eventuel andel i fælles 
friareal.

5.3 Delområde IV

 Grunde til åben/lav bebyggelse i form af fritliggende 
parcelhuse må ikke udstykkes mindre end 700 m².

 Grunde til tæt/lav bebyggelse i form af dobbelthuse må ikke 
udstykkes mindre end 1200 m².

5.4 Der må kun etableres én bolig pr. ejendom.

§6. TEKNISKE ANLÆG

6.1  Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som 
jordledninger. 

6.2  Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets
 tekniske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, 

fællesantenneanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin m.v

6.3  Kloakering af området skal ske i henhold til Næstved 
Kommunes Spildevandsplan.

 Område I er planlagt separatkloakeret af NK-Spildevand A/S, 
med en befæstelsesgrad på 70%.

 Enhver overskridelse af den fastsatte befæstelsesgrad vil blive 
mødt med krav om private interne sparebassiner eller anden 
tilbageholdelse. Etablering af disse er NK-Spildevand A/S og 
Næstved Kommune uvedkommende.

 
 Område III og IIII er planlagt spildevandskloakeret af NK-

Spildevand A/S.
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 Ved yderligere terrænregulering, ud over lokalplanens 
muligheder, pga. placering af bygninger, er det grundejers 
ansvar, at sikre  afledning af spildevand fra ejendommen til det 
af forsyningsselskabet etablerede stik.

 Der vil blive pålignet tilslutningsbidrag efter 
Betalingsvedtægtens bestemmelser.

 Der skal inden for området ske lokal håndtering af regnvand
 (LAR), der gør, at regnvand tilbageholdes på matriklen.
 Alternativt kan afledning af regnvand ske via LAR-anlæg med
 droslet afløb til recipient.

6.4 Arealer omkring affaldsstationer skal med beplantning og 
lignede gives et ordentligt udseende. 

§7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1  Bebyggelse i delområde I, III og IV må højst opføres i 2 
etager. 

7.2  Bebyggelse må have en højde af maks. 8,5 m. til tagryg, målt 
fra naturligt terræn, eller af et af Næstved Kommunes fastsatte 
niveauplan.

7.3  Skorstene, ventilationsafkast og lignende, kan dog have en 
større højde. 

7.4  I delområde I må bebyggelsens samlede rumfang højst udgøre 
3 m3 pr. m2 af grundens areal, og højst 50 % af grundens 
areal må bebygges.

7.5  Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde III 
og IV må højst udgøre: 

 • 30 % for åben/lav bebyggelse i form af parcelhuse.
 
 • 40 % for tæt/lav bebyggelse i form af rækkehuse eller 

dobbelthuse. 

7.6  Bebyggelse skal i princippet opføres indenfor de, som vist på 
kortbilag 2, viste udstykninger. 

7.7  Bebyggelse skal have en afstand af mindst 2,5 m til skel mod 
både nabo- og vejskel.

7.8 Småbygninger som redskabsskure, cykelskure, overdækninger 
ved fælles faciliteter til f.eks. renovation mv. kan placeres 
tættere på skel. Garager og carporte skal dog placeres med en 
afstand på min. 2,5 meter til skel mod vej.

7.9  Bebyggelse kan inden for delområde III sammenbygges i 
naboskel, som fx række-, kæde-, klynge- og i delområde IV 
som dobbelthuse.

§8. BEBYGGELSENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN

8.1  Facader i delområde III og IV skal fremstå i naturmaterialer 
som træ, natursten, skifer, skærmtegl, blank mur, vandskuret, 
pudset eller filtset murværk, zink, stål og glas.

Ad. § 7.6

Med ”i princippet’ 
menes, at 
udstykningerne kan 
ændres nogle meter 
fra den endelige 
fastsættelse af 
udstykningsplanen. 

Ad. § 7.9

Foruden lokalplanens
bygningsregulerende 
bestemmelser, skal 
reglerne
i det til enhver 
tid gældende 
bygningsreglement 
overholdes ved 
placering af 
bebyggelse
og tilhørende 
småbygninger. 
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 Mindre bygningsdele som gavltrekanter, porte, skure og carporte 
og småbygninger, kan desuden udføres i aluminium og beton.

 Der må ikke anvendes kunstige, syntetiske materialer eller 
kompositter, som fibercement, fiberbeton og glasfiberarmeret 
polymerkomposit, på facadepartier, vindskeder og tagudhæng. 
Facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende.

8.2  Farvebehandlede eller malede materialer til facader holdes 
inden for en jordfarveskala, der omfatter farverne hvid, sort, 
grålige nuancer, okker, sienna, umbra, cinnober, svensk-rød, 
grøn, jord og dodenkop.

 Der henvises til bilag 1, hvori lokalplanens farveskala fremgår.

8.3  Tage i delområde III og IV med mere end 30° hældning skal 
udføres med teglsten i sort, grå, rød, brun eller gul farve, sort 
tagpap med listedækning, skiffer eller betontagsten i sort eller 
grå farve. Tage med en hældning på under 30° kan udføres 
med andre egnede materialer, som tagpap eller beplantede 
tage. Tage kan også være sedumtage/grønne tage. 

8.4  Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer
 med et glanstal på over 30, bortset fra vinduer eller anlæg for
 udnyttelse af solenergi.

8.5  Tekniske bygningsdele som for eksempel elevatorer, 
ventilation, solceller, klimaanlæg, med videre skal indeholdes i 
bygninger eller på anden måde indgå som en integreret del af 
bygningens konstruktion og overordnede geometri. Solcellerne 
må ikke opføres som en selvstændig bygningsdel på stativ. 
Solceller skal flugte tagets geometri.

8.6 På småbygninger under 50 m2 såsom udestuer, drivhuse og 
terrasseoverdækninger må der anvendes plastplader eller glas.

8.7  Affaldsbeholdere, genbrugscontainere og lignende skal 
placeres og afskærmes således, at de ikke virker skæmmende 
for området.

8.8  Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger. 
Parabolantenner skal placeres, så antennens højeste punkt 
ikke er højere end maks. 1,8 m over terræn.

8.9 Skiltning i delområde I

 Der må kun skiltes med navn og logo for virksomheder i området. 
Der må ikke reklameres for produkter. Dog undtaget produkter 
som er nært tilknyttet virksomhedens navn som f.eks. benzin- 
eller bilmærker. Skiltes belysning, må ikke virke blændende for 
trafikanter på vejen, og ikke være blinkende eller animeret.

8.9.1 Facadeskiltning

 • Skilte må højst udgøre 50 % af den enkelte virksomheds 
facadelængde og skal tilpasses den enkelte bygnings skala og 
arkitektur. Hvis flere virksomheder deler facade, skal skiltningen 
samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning.

 • Der må højst etableres ét større facadeskilt pr. virksomhed 
inkl. logoskilt på hver facade - dvs. at der fx. ved hjørne 
grunde kan etableres to skilte mod veje samt evt. et skilt mod 
parkeringsareal.

Ad. § 8.4

Glansskalaen går fra 
0 (helmat) til 100 
(helblank).

Ad. § 8.3

Sedumtage er 
beplantede tage, der 
både virker isolerende 
og opsuger
en del regnvand, 
der således ikke 
skal bortledes på 
traditionel vis.
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 • Bogstavhøjden må som udgangspunkt højst være 50 cm. Der 
kan kun forventes tilladelse til højere bogstaver, hvis det passer 
til bygningens arkitektur og området.

 • Der må etableres ét udhængsskilt på højst 1 m2 pr. virksomhed. 
Ved større virksomheder kan der tillades et udhængsskilt pr. 
påbegyndt 20 m facadelængde.

8.9.2 Fritstående skilte/pyloner

 • Skiltning må kun ske med ét større fritstående skilt eller pylon 
pr. ejendom/virksomhed, og øvrig skiltning må kun omfatte 
skiltning på facader og mindre henvisnings- og oplysningsskilte.

 • Skiltet/pylonen må højst være 3 meter målt fra terræn, og 
skiltefladen højst 6 m2.

 • Fritstående skilte må kun placeres ved virksomhedens 
adgangsvej og andre interne veje.

 • Fritstående skilte skal placeres mellem 5 og 10 m fra vejskel 
og mindst 10 meter fra naboskel.

 • Fritstående skilte og pyloner må ikke placeres i oversigtsarealer, 
da det forringer trafiksikkerheden.

 • Ved flere virksomheder på én ejendom skal skiltningen ses i 
sammenhæng. Skiltningen skal ske ved en fælles pylon eller et 
fælles skilt for virksomhederne på ejendommen.

 • Dog kan der tillades ét skilt pr. virksomhed, hvis der er en 
afstand på mindst 50 m mellem de enkelte skilte og en afstand 
på mindst 10 m til naboskel.

8.9.3 Henvisnings- og oplysningsskilte

 • Der kan opstilles et mindre antal funktionsbestemte 
henvisningsskilte som f.eks. : Ét til kundeparkering, ét til 
vareind- og udlevering og ét til udkørsel. Skiltefladen må højst 
være 0,7 m2 og have en højde på højst 1,2 m. over terræn.

 • Henvisningsskilte til virksomheder på andre ejendomme må 
ikke finde sted.

 • Der kan desuden opsættes et mindre antal oplysningsskilte, 
der markerer en funktion. Oplysningsskilte skal placeres på 
facade eller væg/mur. Disse skilte må ikke have en skilteflade 
større end 0,5 m2.

8.9.4 Flaggrupper

 • Der kan i delområde I til hver virksomhed opstilles højst en 
flaggruppe med højst 3 flagstænger som ikke må være højere 
end 12 m. Flagstængerne skal placeres harmonisk som på en 
ret linje eller i en ligesidet trekant på egen grund. Flag skal 
etableres mellem 5 meter og 10 meter fra vejskel mod interne 
veje og adgangsveje, og mindst 10 meter fra naboskel. 

 • Hvis flere virksomheder er placeret på en ejedom, kan der 
opstilles én flaggruppe pr. virksomhed, hvis der er en afstand på 
mindst 50 m. mellem de enkelte flaggrupper og en afstand på 
mindst 10 m. til naboskel. Ved mindre grunde kan der opstilles 
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en fælles flaggruppe for virksomhederne.

§9. UBEBYGGEDE AREALER

9.1  Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og 
lignende gives et ordentligt udseende som et grønt område.

9.2 Beplantning af fælles fri- og opholdsarealer skal udføres med 
overvejende hjemmehørende, egnskarakteristiske træer og 
buske, som er egnet til forholdene. 

 Anbefalede arter er angivet på bilag 2.

9.3  Der må i delområde I ikke foretages længerevarende, 
udendørs oplagring uden for indhegnede og afskærmede 
arealer og varegårde. 

 Kortvarigt oplag af 1-2 dages varighed tillades.

9.4  For at sikre grundvandsdannelsen må befæstelsesgraden i 
området ikke overstige 30 %.

Hegn og beplantning 

9.5  Hegning mod skel, veje, stier og fælles friarealer i delområde 
III og IV skal ske som levende hegn. Hegnet skal placeres på 
egen grund, hvis hegnet ikke placeres i skel. 

9.6  Der kan som supplement til levende hegn opsættes trådhegn 
i en maksimal højde af 1,2 m på indersiden af det levende 
hegn. 

9.7  De grønne områder, som er vist på kortbilag 3, skal fremstå 
grønt, og tilsås med græs suppleret med hjemmehørende 
beplantning med træer, buske, urter/stauder, som er egnet til 
forholdene i og omkring et regnvandsbed. 

9.8  Det grønne område i en bredde på 5 meter fra skel mod 
Vordingborgvej, som er vist på kortbilag 3, skal fremstå 
grønt og tilsås med græs suppleret med hjemmehørende 
beplantning med træer, buske, urter/stauder.

 Anbefalede arter er angivet på bilag 2.

9.9  Støjvold i delområde II, som er vist på kortbilag 1, skal 
etableres i en højde på minimum 3,5 meter. Støjvolden 
skal etabelres i rene materialer (efter reglerne i 
Mijøbeskyttelsesloven), tilplantes og fremstå grøn. 

 Anbefalede arter er angivet på bilag 2.

9.10  Der må inden for lokalplanens område ikke plantes arter, som er
 opført på listen over invasive arter.

§10. TERRÆNREGULERING

10.1  Al terrænregulering i delområde III og IV mellem skel og 
indtil 2,5 m. fra skel skal ske ved udjævning/tilpasning til de 
tilstødende arealer og grunde. 
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10.2  Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m. i forhold til 
eksisterende terræn efter områdets byggemodning må ikke 
finde sted. 

10.3  Stensætninger, plantestensmure, betonstøttemure og lignende
 må ikke anvendes i skel mod nabo, veje, stier og friarealer, 

idet hegning skal etableres som levende hegn (jf. §9.5 og 
9.6) i samme højde som terrænet på tilgrænsende veje, stier, 
rabatter og friarealer.

10.4  Udførelse af støjvold mod Vordingborgvej i delområde II, som 
er vist på kortbilag 3, er undtaget for §10.1 og §10.2.

§11. FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY 
BEBYGGELSE

11.1  Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 

 • støjvold i delområde II er etableret 
 • den ndøvendige vejstrækning er etableret 
 • bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varme-, el- og 

vandforsyning, 

11.2 Bebyggelsen er tilsluttet varmeforsyning baseret på 
vedvarende energi jf. bygningsreglementet.

 For lavenergibebyggelse udført efter bygningsreglementets til 
enhver til gældende klassifikation er der ikke tilslutningspligt til 
kollektiv varmeforsyning. 

§12. MILJØ

12.1  Der skal etableres de nødvendige 
afskærmningsforanstaltninger mellem erhvervsområdet i 
delområde I og boligområdet i delområde III og IV for at 
nedbringe støjniveauet indendørs og udendørs på de primære 
opholdsarealer til de gældende grænser for boligområder.

§13. GRUNDEJERFORENING

13.1  Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt 
for samtlige ejere af ejendomme inden for delområde I og 
en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af 
ejendomme inden for delområde III og IV i lokalplanområdet. 

13.2  Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet forlanger det.

13.3  Grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af 
fællesarealer (grønne områder og beplantning), veje og anlæg.

13.4  Grundejerforenignen for delområde III og IV har pligt til at 
tage skøde på fællesarealer (grønne områder og beplantning) 
for delområde III, IV og V samt fællesveje og –stier.

13.5 Grundejerforeningen for delområde I har pligt til at tage 
skøde på fællesarrealer (grønne områder og beplantning) for 
delområde I samt fællesveje og -stier.
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13.6 Grundejerforeningen for delområde I og grundejerforeningen 
for delområde III og IV har pligt til at tage skøde på støjvold i 
delområde II. Ejerskab og pligt til vedligehold af støjvold deles 
i kronekant mellem grundejerforeningerne.  

13.7  Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal 
godkendes af byrådet. 

13.8  Kommunen kan kræve, at grundejerforeningen optager 
medlemmer fra naboområder, sammenslutter sig med 
grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller at 
grundejerforeningen lader sig opdele i flere selvstændige 
foreninger. 

§14. BEVARING

Lokalplanen indeholder ingen bestemmelser vedrørende bevaring. 

§15. SERVITUTTER

15.1  Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 
fortrænges af planens bestemmelser. 

15.2  Følgende servitutter fortrænges af lokalplanen: Der er ingen 
private tilstandsservitutter, som fortrænges af planen.

§16. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN

16.1  Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af
 denne lokalplan aflyses den del, der er omfattet af nærværende 

lokalplan i følgende:

 - Lokalplan B34.1-2 for et område til boligbebyggelse ved 
Plantevej.

§17. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

17.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må 
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, 
bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

17.2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i 
lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.

17.3 Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er 
indeholdt i planen, skal etableres.

17.4 Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med 
planens principper. Skønnes en ansøgning om dispensation 
at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før 
dispensationen kan gives.

17.5 Der kan foretages ekspropriation af private ejendomme 
eller rettigheder over ejendomme mod erstatning, når 
ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for 
virkeliggørelse af lokalplanen.
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  VEDTAGELSESPÅTEGNING

  Næstved Byård har den 17. september 2019  
  vedtaget at offentliggøre dette lokalplanforslag.

  

  I henhold til Planlovens §27, vedtages foranstående  
  lokalplan endeligt.
  Næstved Byråd, d. 28. januar 2020. 
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Bilag 1 
                               Lokalplanens farveskala

..



Lokalplan Bilag 1 
101 Lokalplanens farveskala

AD. Farverne i jordfarveskalaen skal ikke opfattes, som et decideret krav til præcision, men definere 
udgangspunktet for farven.

Jordfarveskalaen skal anvendes ved istandsættelse af de udpegede bevaringsværdige bygninger, med 
mindre, at det kan bevises, at den oprindelige farve på bygningen falder uden for denne kategori. 
Fremskaffelse af dokumentation for bygningens oprindelige farvebrug, påhviler bygherrer.

Af tryktekniske årsager kan de viste farver ikke blive korrekt gengivet på tryk, print eller skærm.



Bilag 2 
                               Lokalplanens plantearter
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Lokalplan Bilag 2 
101 Lokalplanens plantearter

TRÆER I ’DELOMRÅDE V’: Grupper på 2-3 træer i hver gruppe

Alm. Hvidtjørn, Crataegus laevigata

Fuglekirsebær, Prunus avium

MELLEM BEBYGGELSERNE: Grupper sammensat af

Bærmispel, Amelanchier canadensis

Syren,  Syringa vulgaris

Sargentæble, Malus sargentii

Fjeldribs, Ribes alpinum

Hassel, Corylus avellana

Paradisæble, Malus floribunda

BUSKE/TRÆER VED VÅDOMRÅDER/SØER

Rødel, Alnus glutinosa

Alm. røn, Sorbus aucuparia

Gråpil,  Salix cinerea

Solbær, Ribes rubrum

STØJVOLD

Græsblanding til overdrev iblandet urter og lupin i blandede farver. 
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Lokalplan Bilag 3 
101 Vejprofiler

16

Tværsnit af hovedadgangsvej

Tværsnit af øvrig hovedadgangsvej
11

Tværsnit af boligvej

8

KørebaneRabat Rabat
Yderrabat YderrabatCykelsti Cykelsti

6

Kørebane

5,51

Yderrabat

1 2 2 2 2 1

RabatRabat Cykelsti
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