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Tidsbegrænset dispensation fra Lokalplan D 13-2 for et område til offentlige formål ved Nygårdsvej 
 
I får på adressen Nygårdsvej 110, 4700 Næstved, tidsbegrænset dispensation fra § 3.1 i Lokalplan D 13-2 
efter Planlovens § 5u. 
 
I har d. 04.05.2022 søgt om dispensation til midlertidige flygtningeboliger. 
 
Dispensationen tillader, at der kan indrettes midlertidige flygtningeboliger i 5 år til ca. 60 personer i de ledige 
klasselokaler i Uglebroskolens nordlige fløj. 
 
Den tidsbegrænsede dispensation tildeles på følgende vilkår:  

- At anvendelsen af bygningen til flygtningeboliger er ophørt senest d. 20.05.2027. Dispensationen kan 
dog forlænges med op til 2 år, hvis der til den tid ansøges derom. 

 
Vær opmærksom på, at udnyttelse af dispensationen kan kræve byggetilladelse. 
 
Begrundelse 
Det er efter lokalplanen kun muligt at udlægge område I ”til offentlige formål og må kun anvendes til en 
eventuel udvidelse af idrætsanlægget ved Nygårdsvej, til skoleformål og til institutioner for børn og unge under 
18 år”, jf. lokalplanens § 3.1.  
 
Dispensationen er derfor ikke i overensstemmelse med principperne i Lokalplan D 13-2 samt Kommuneplan 
2021’s rammebestemmelser for området, hvorfor dispensationen meddeles som en tidsbegrænset 
dispensation til flygtningeboliger, hvilket Planloven muliggør via § 5u, stk. 1. 
 
Næstved Kommune har ved afgørelsen lagt vægt på, at dispensationen ikke væsentligt vil ændre karakteren 
af området, som Lokalplan D 13-2 ønsker at fastholde, da det er eksisterende bebyggelse som ønskes 
indrettet til midlertidige flygtningeboliger. 
 
Høring 
Ansøgningen om dispensation har været i nabohøring i 2 uger fra d. 04.05.2022 til den 18.05.2022, jf. 
Planlovens § 20, hvilket har resulteret i ét positivt høringssvar til dispensation.  
 
Næstved Kommune finder derfor, at der godt kan gives tidsbegrænset dispensation til midlertidige 
flygtningeboliger. 



 

 
 
Se klagevejledningen for klagemuligheder. 
 
 
Hvis du vil vide mere 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Thore Rytter Klitgaard 
Arkitekt | Chefkonsulent 
Center for Plan og Miljø 
Næstved Kommune 



 

 
Klagevejledning  
Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, om 
afgørelsen er truffet efter gældende lovgivning. Du kan derimod ikke klage over kommunens faglige vurdering.  
 
Klagen skal være indgivet senest fire uger, efter du har modtaget afgørelsen.  
 
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 Næstved Kommune i Klageportalen. Vi sender herefter din 
klage videre til Planklagenævnet med vores bemærkninger, medmindre vi beslutter at imødekomme din klage.  
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, 
organisationer og offentlige myndigheder. Betaling af gebyret er en betingelse nævnets behandling af din 
klage. Du får gebyret retur, hvis du får medhold i din klage.  
 
Planklagenævnet 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 
Planklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.  
 
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage. Desuden er landsdækkende foreninger og 
organisationer klageberettigede, hvis de har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller at varetage 
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. De skal dog have vedtægter eller love, som 
dokumenterer formålet og at de repræsenterer mindst 100 medlemmer.  
 
Ønsker du afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder, fra du har modtaget 
afgørelsen fra Planklagenævnet. 
 

http://www.naevneneshus.dk/

