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Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-20 Dato: 19-03-2020 

Dokumentnr.: Bilag 2 Sagsbehandler:  

Notat vedrørende høringssvar til Lokalplan 083.1 for første 
byggeretsgivende etape i Stenlængegård   

Høringssvar indsendt af:  Majbritt Carlson   

Snerlevej 77 

4700 Næstved  

(m.fl.) 

Resume: Mulighed for hundelegeplads.  

Der er et stort ønske til, at lokalplanen sikrer mulighed for at etablere en hundelegeplads i 

området. I henhold til lokalplanens §9.1 er dette ikke muligt indenfor de udlagte grønne kiler 

(delområde G).  

Høringssvaret indeholder derfor forslag til, hvor en hundelegeplads evt. kan placeres. Der er to 

forslag til at placere hundelegepladsen enten indenfor Stenlængegårds matrikel eller i 

områdets syd-vestligste hjørne.  

Administrationens bemærkninger: Det tages til efterretning at formuleringen i lokalplanen pt. 

kan have den uhensigtsmæssige effekt at ekskludere enkelte grupper fra brugen af de 

rekreative arealer. Lokalplanens bestemmelse omformuleres derfor sådan, at det vil være 

muligt at indhegne et mindre areal til fx hundelegeplads. Bemærk, at denne mulighed vil være 

givet, men at det vil være på foranledning af en af de kommende grundejerforeninger at 

realisere en sådan hundelegeplads.  

Høringssvar indsendt af: Danmarks Naturfredningsforening i Næstved  

v. Henriette Gaborit og Erica Heyckendorff 

Resume: Skærpet naturbeskyttelse og bevaring af eksisterende bebyggelse og beplantning. 

Høringssvaret er inddelt i fire overskrifter; 1) Grønne kiler og områder, 2) §3-beskyttet sø og 

fremtidige regnvandssøer, 3) Stenlængegård og 4) Bebyggelse.  

1) I høringssvaret opfordres der til, at kommunen udarbejder en plejeplan for de grønne kiler 

med sigte på høj biodiversitet. Det er vigtigt at sikre det naturlige udtryk så det ikke ender 

som en kortklippet græsplæne.  

Administrationens bemærkninger: Det tages til efterretning, at en plejeplan for de grønne kiler 

og områder kan være nyttig med henblik på at fastholde et særligt udtryk eller en særlig 

naturtype. Denne vil blive udarbejdet af Næstved Kommune i forbindelse med udviklingen af 

de grønne områder. 
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2) Dansk Naturfredningsforening er skuffede over lokalplanens intention om, at drifte de 

udlagte regnvandsbassiner og påpeger at det vil være mere klædelig om kommunen lod 

søerne overgå til §3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationens bemærkninger: Det er korrekt, at lokalplanen har til hensigt at styre driften 

af regnvandssøerne i området. De vil dog med tid overgå til §3, men med en tilhørende 

plejeplan, der beskriver den driftsmæssige pleje, så kommunen kan sikre, at søernes formål 

som regnvandssøer opretholdes. Gjorde kommunen ikke dette, ville søerne overgå til §3, 

hvorefter søerne ikke længere ville kunne bruges til deres primære formål; opsamling af 

regnvand fra befæstede arealer, tage, gårdrum m.v.   

3) Da Stenlængegård (bebyggelsen) lægger navn til hele området, bør denne bevares.  

Administrationens bemærkninger: Det er administrationens og kommunens vurdering, at en 

fredning af Stenlængegård ikke er hensigtsmæssig. Det vil dog være i planens interesse, at 

gården består, hvilket er en mulighed i det fremlagte udkast til lokalplan. På lokalplanens s. 19 

ses en af de i alt to boligveje som lokalplanen muliggør. Den boligvej som Stenlængegård er 

indpasset i, er ikke med på illustrationen.  

Næstved Kommune har i forbindelse med forslag til Rammelokalplan 083 udarbejdet en 

miljørapport, hvori naturen, herunder registrerede Bilag IV-arter og fredede arter, er 

behandlet.   

4) I forbindelse med lokalplanens krav til bygningernes udførelse bør lokalplanen ligeledes 

indeholde krav om integrerede solceller i tagkonstruktioner.  

Administrationens bemærkning: Det er ikke muligt at stille krav til en energikilde på den måde 

i en lokalplan. Muligheden for solceller er givet i kraft af lokalplanen, men det vil være op til 

den enkelte ejer, om den mulighed ønskes udnyttet.   

Høringssvar indsendt af: Michael og Tina Krause Sørensen  

Primulavej 62 

4700 Næstved  

Resume: I høringssvaret spørges der ind til, hvorvidt om kommunen har taget stilling til 

opsætning af ladestandere til elbilere.  

Administrationens bemærkninger: Der er den 5. marts 2020 udgivet en bekendtgørelse for 

ladestandere, som fremtidigt stiller krav til opsætning og forberedelse af ladestandere i 

forbindelse med byggeri. Der tilføjes derfor ikke bestemmelser eller krav herom i lokalplanen, 

da det fremtidige byggeri vil være omfattet af bekendtgørelsen i henhold til 

byggelovgivningen.   

 

 

 

 

 

Høringssvar indsendt af: Banedanmark  

Arealforvaltning 

Vasbygade 10  

2450 København S  

v. Jacob Krogh Keldsen  
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Resume: Banedanmark gør kommunen opmærksom på en række forhold vedrørende 

banestrækningen: 

• Lys, skilte og reklamer ud mod banen må ikke forstyrre togdriften  

• Hegning mod banen pålægges lodsejer  

• Afvanding fra banen tilgodeses.  

Administrationens bemærkning: Lokalplanen er disponeret med øje for de eksisterende 

servitutter. De kommende byggeretsgivende lokalplaner vil (mere detaljeret) forholde sig til 

den faktiske placering af huse og beplantning i forhold til banen.   




