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UDBYGNINGSAFTALE 

Mellem 

Næstved Kommune 
Rådmandshaven 20 

4700 Næstved 

Og 

Blangslev (Hammer) Frie Privatskole 
Blangslevvej 6 
4700 Næstved 

På baggrund af henvendelse fra Hammer Frie Privatskole med ønske om udarbejdelse af 
lokalplan, som kan muliggøre etablering af privatskole på adressen Blangslevvej 6, er der 
indg�et nærværende ud bygningsaftale vedrørende anlæg af fortov og hævet flade langs 
Blangslevvej fra Blangslevvej 3 (hvor fortov i dag stopper) og frem til den østligste - planlagte 
- indkørsel til Blangslevvej 6.

Baggrunden for dette er ønsket om at sikre at skolebørnene kan færdes trygt mellem skolen 
og det nærmeste busstoppested. Der er i dag intet fortov på denne strækning langs 
Blangslevvej. 

Aftalen er indgået i henhold til Planlovens §21stk. 2 nr. 1. 

1. Baggrund
Bestyrelsen for Hammer Frie Privatskole ønsker at flytte skolen til ny lokalitet; en nedlagt
landbrugsejendom på Blangslevvej 6 beliggende umiddelbart vest for landsbyen Blangslev.

Skolen planlægges til at kunne rumme op til 150 børn, hvoraf en del af børnene bor 
udenfor Næstved Kommune. Nogle af børnene bliver derfor kørt til skole, mens andre 
transporterer sig selv med bus. 

Ejendommen, som skal rumme skolen, ligger umiddelbart ud til Blangslevvej, der er 
landevejen mellem Præstø Landevej og Vordingborgvej. Der er hastighedsbegrænsning på 
50 km/t ud for skolen. Der er intet fortov eller cykelsti hen til Blangslevvej nr. 6. 

For at skabe en mere sikker skolevej for de børn som kommer med bus, skal det 
eksisterende fortov forlænges fra Blangslevvej nr. 3 og hen til skolens østligste planlagte 
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Der vil ikke blive meddelt ibrugtagningstilladelse til skolen før arbejdet med etablering af 

det beskrevne fortov mm er afsluttet. 

6. Misligeholdelse
Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtigelser i henhold til

udbygningsaftalen, anmelder betalingsstandsning eller bliver taget under

insolvensbehandling eller åbner forhandling om tvangsakkord, er den anden part berettiget

til at hæve udbygningsaftalen og kræve erstatning efter danske retsregler.

Bilag A: 

Principskitse af fortovets placering. 
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For Blangslev Skole:

Den 

For Næstved Kommune:

Den 

__________________ _____________________________________ 
Rie Perry
Kommunaldirektør
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

__________________ _____________________________________________________

__________________ ______________________________________________________

7. Underskrift
Udbygningsaftalen udarbejdes i to eksemplarer, der underskrives af parterne, og
hvoraf hver part opbevarer et eksemplar.






