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For boligområdet ved Englebjergvej, Næstved syd
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Her ligger lokalplanen

Næstved

Mogenstrup

Fensmark

Glumsø

Fuglebjerg

TappernøjeKarrebæksminde

HVOR KAN LOKALPLANFORSLAGET SES? 

Lokalplanen kan findes på www.naestved.dk/forslag, eller du kan se 
den på kommunes biblioteker. 

BORGERMØDE d. 02.04.2020 kl. 17.00 - 18.30
Finder sted Multihuset Sydpolen, Parkvej 109, 4700 Næstved. 

Til borgermødet vil nogle af byrådets politikere være til stede og kom-
munens embedsmænd vil forklare nærmere om planen. Der vil derfor 
være rig mulighed for at stille spørgsmål, eller komme med indsigelser 
til forslaget.

OFFENTLIGHEDSPERIODE                    28.02.2020 til 26.04.2020. 
Lokalplanen sendes i offentlig høring i 8 uger. I dette tidsrum kan du 
komme med indsigelser som for eksempel ændringsforslag og kom-
mentarer til planen.

INDSIGELSER    

Kan sendes til:    Eller:

blivhoert@naestved.dk  Center for Plan og Miljø 

     Team Plan, Geodata og Klima
     Rådmandshaven 20 
     4700 Næstved

NB. Skriv venligst det trecifrede lokalplannummer (106) i emnefeltet

@
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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.

HVORNÅR SKAL DER LAVES EN LOKALPLAN?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger 
eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes 
en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal over-
føres arealer fra landzone til byzone.
Herudover har byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde en lokalplan, hvis man f.eks. 
ønsker at vurdere et projekt i en større sammenhæng i planlægningen eller en offentlig diskussion om 
udviklingen af et areal.

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 æn-
dringer. 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 er fremlagt i offentlig høring i perioden:
28.2.2020 - 26.4.2020

LOKALPLANENS KONSEKVENSER

En lokalplan fastlægger udviklingen af et område, og der må – når lokalplanen er vedtaget – ikke etab-
leres 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 lokalpla-
nens bestemmelser.

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i lokalplanens bestemmelser.

Når lokalplanen sendes i høring og indtil den er endeligt vedtaget gælder de midlertidige retsvirkninger, 
som er beskrevet i Planlovens §17. Dette handler bl.a. om, at man ikke må foregribe den endelige plans 
gennemførelse. Eksisterende lovlig benyttelse berøres bl.a. ikke af dette.

LOKALPLANENS UDARBEJDELSE OG BEHANDLING
Lokalplanen er udarbejdet af områdets grundejer, RFP 2011 ApS i samarbejde med eksterne rådgivere; 
Form Danmark ApS samt Landinspektørkontoret af 1884 A/S og Næstved Kommune.
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INDSIGELSER OG KOMMENTARER
Indsigelser og kommentarer til lokalplanforslaget skal indsendes til:

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

eller som e-mail til: blivhoert@nastved.dk
senest 26.4.2020

KLAGEVEJLEDNING

Du kan klage over den endelige plan til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det
vil sige, om lokalplanen er udarbejdet efter gældende lovgivning. Du kan derimod ikke klage over,
hvorvidt planens indhold er hensigtsmæssigt, herunder om kommunen burde have vedtaget en
anden planløsning.

Klagen skal være indgivet senest fire uger efter lokalplanens offentliggørelse.

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 till 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 for 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 videresen-
der 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.
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Lokalplanområdet er beliggende ved Parkvej i Næstved syd. 

Englebjergvej

6

Parkvej



REDEGØRELSE

LOKALPLANENS FORMÅL
Lokalplanen giver mulighed for etablering af et nyt boligområde i et 
område ved Parkvej, syd for Rønnebækken, der i lokalplan B33.1-1 tid-
ligere var udlagt til offentlige formål i form af institutionsbyggeri og til 
boligområde for tæt/lav bebyggelse. Lokalplanen skal sikre, at der sker 
en hensigtsmæssig sammenbygning af de endnu ikke udviklede områ-
der i lokalplan B33.1-1 og nærværende område, således at det samlede 
nye byområde syd for Rønnebækken og øst for Parkvej fremstår som et 
samlet, attraktivt boligområde tæt på Næstved bymidte.

Lokalplanen giver mulighed for, at der i lokalplanområdet kan bygges 
mindre række-/kædehuse og etagebebyggelse i op til tre etager. Hen-
sigten er at sikre et øget og varieret boligudbud i Næstved, med et 
byggeri af høj arkitektonisk værdi i gode materialer inden for nogle 
relativt faste rammer, der sikrer det fælles arkitektoniske udtryk i lokal-
planområdet.

Området ligger på et endnu ikke udviklet landbrugsareal. Lokalplanen 
giver mulighed for etablering af forskellige former for boligbebyggelse i 
form af mindre etagebebyggelse, der udformes som byhuse, der både 
helt og delvist kan sammenbygges med nabobygninger.

Der er med udformningen og placeringen af bebyggelse taget højde for 
det landskab, hvor byggeriet skal placeres, idet området er et kuperet 
terræn med et bakkedrag midt i området, hvorfra terrænet falder. Be-
byggelsen i området er placeret på en måde og med højdebegrænsnin-
ger, der skal understøtte denne variation i terrænet.

Der er i området indpasset grønne områder til afledning og nedsivning 
af regnvand (LAR-anlæg). De lokale regnvandsanlæg er så vidt muligt 
indpasset, hvor der i forvejen er lavninger eller vådområder i terrænet.
Veje og stier er indpasset i området, så der skabes en naturlig fart-
dæmpning. 

Det er intentionen med lokalplanen at skabe varierede og oplevelsesrige 
boliger samt at skabe rekreative værdier i friarealerne for både voksne 
og børn med komfort, trivsel og bæredygtighed i fokus. Der vil blive lagt 
vægt på at give beboerne muligheden for både privatliv og fællesskab.

Der lægges op til, at beboerne i området kan anvende de grønne area-
ler til forskellige aktiviteter. Der placeres torve samt grønne områder, 
hvor højbede kan dyrkes og solen nydes, hvor bolden kan trille og mu-
lighed for fælles grill, men også med hjørner og kroge, hvor roen tillader 
fordybelse.

Der etableres grønne stier ud til den grønne korridor langs Rønnebæk-
ken, der giver adgang til smukke gåture langs vandløbet. De grønne 
arealer ønskes indrettet på en måde, så håndteringen af regnvand også 
kan fungere som et rekreativt element i området, hvor regnvandet lø-
ber i åbne render til forsinkelsesbassiner. Disse åbne bassiner bliver 
udført som grønne områder og som legeplads til børn.

LOKALPLANENS BAGGRUND
I 2018 har ejeren af en del af lokalplanområdet ønsket at igangsætte et 
projekt med henblik på opførelse af boliger indenfor delområde D samt 
det tilstødende delområde B1 i lokalplan nr. B33.1-1. Da dette delom-
råde er udlagt til institutionsformål og boliger alene i tæt/lav form i den 
omtalte lokalplan, skal rammen ændres, hvorfor arbejdet med nærvæ-
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rende lokalplan er igangsat.

Ejeren af området har anmodet Næstved Kommune om principgodken-
delse af igangsætning af lokalplan. Plan- og Ejendomsudvalget har på 
møde af 6. maj 2019 principgodkendt at igangsætte arbejdet med en 
ny lokalplan for boliger ved Parkvej og Englebjergvej.

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 mindre etageboligbebyggelse i op til tre etager.
Der skal med lokalplanen skabes overensstemmelse mellem det plan-
mæssige grundlag for lokalplanens område, byggeriet og de omkring-
liggende kvarterer.

LOKALPLANENS OMRÅDE

Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse
Lokalplanområdet er lokaliseret i den sydøstlige del af Næstved by, på 
grænsen til det åbne land og tæt på den gamle landsby Stenstrup. 
 
Lokalplanens område er beliggende øst for Parkvej og syd for Rønne-
bækken og består af matr.nr. 2c Stenstrup By, Rønnebæk, der fra nord 
til syd måler ca. 250 m og fra øst til vest ca. 230 m med tillæg af en 
tange i den nordlige del af området.  Arealet er på ca. 5,6 ha. Lokalpla-
nens afgrænsning fremgår af kortbilag 1

Områdets zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og vil efter lokalplanens ende-
lige vedtagelse forblive i byzone.

Områdets nuværende anvendelse
Området anvendes til landbrugsformål i form af agerbrug.

Lokalplanområdet set fra syd mod nord.
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Eksisterende bebyggelse og anlæg
Lige nord for området findes det eksisterende, udbyggede boligområde, 
Birkehegnet, hvor børnehaven Birkehegnet er beliggende. Ca. 600 m 
nord for området findes Kobberbakkeskolen afdeling Sydby.

Vest for området og findes det eksisterende boligområde Dysse-
gårdsparken, hvor der i tilknytning til dette findes daginstitutionen 
Eventyrgården.

Områderne syd og øst for lokalplanens område fremstår i dag som 
marker med tilhørende driftsbygninger til landbrugsformål. I lokalplan 
B33.1-1 er arealerne planlagt til boliger, men arealerne er i dag uudvik-
lede og fremstår som marker.

Der er ingen bebyggelse indenfor lokalplanområdet.

Landskab og natur
Landskabet omkring Næstved fortæller om en fortid, hvor isen for 
10.000–12.000 år siden dækkede Danmark. Den opståede variation i 
landskabet, med de mange bakker og især Mogenstrup Ås, gør området 
til noget ganske særligt. 

Landskabet er dannet som bundmoræne under isen. Dette har givet 
et terræn med store bløde konturer (storbakket) og en jordbund be-
stående af især moræneler (till), som er en jordtype med gode dyrk-
ningsegenskaber. Øst for lokalplanområdet gennemskæres landskabet 
af Mogenstrup Ås. 

Det aktuelle område er centreret om et højdedrag i kote 14, hvorfra 
terrænet falder til alle sider. Ved Rønnebækken er terrænet nede i kote 
10. Der er ingen markante skråninger, men bløde terrænformer, som i 
videst muligt omfang bør bevares. 

Det er et relativt robust landskab, hvilket betyder at der bør udvises 
nogen påpasselighed med nye tiltag og ved placering og udformning af 
ny bebyggelse og andre anlæg.

Bebyggelsen Birkehegnet ses 
i forgrunden. 

Udsigt mod sydøst med den skovbevoksede Mogenstrup Ås.  
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Landskabet fremstår med dyrkede marker med spredte beplantning, 
vildtremiser samt diger, der er delvist bevoksede.

Nord for lokalplanområdet findes Rønnebækken, der omgivet af forskel-
lig beplantning giver landskabet et særligt udtryk, og sikrer en grøn kile 
mellem lokalplanområdet og det allerede udbyggede boligområde nord 
for vandløbet.

Bevaringsværdier
Bevaring og hensyntagen til de naturlige terrænformer på stedet vur-
deres at være det vigtigste bevaringshensyn. Bebyggelsen skal derfor 
tilpasses landskabet.

Rønnebækken er et beskyttet vandløb. Herud over er der ingen kendte 
beskyttelsesinteresser i nærområdet. Ved arkæologiske undersøgelser  
kan der gøres fund i området. 

Trafikale forhold
STIER
Vest for området findes en cykel- og gangsti med adgang til skole og 
centrum. Nord for området findes tillige mindre stier langs Rønnebæk-
ken.

VEJE OG KOLLEKTIV TRAFIK
Den nærmeste offentlige vej i området er Parkvej, der både leder ind til 
centrum og til Ring Syd. Fra Parkvej bliver der anlagt en stamvej, der 
skal betjene hele det fremtidige boligområde indenfor lokalplan B33.1-
1.

Den nærmeste lokale busrute kører fra Dyssegårdsvej. Nærmeste re-
gionale busrute kører fra Ny Præstøvej ved Englebjergvej.

Rønnebækken,hvor der er en trampesti i bevoksningen langs bækken.
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Særlige miljøforhold
VANDBORINGER
Lokalplanområdet er beliggende indenfor område med drikkevandsinte-
resser. Der er ingen boringsnære beskyttelsesområder. 

VAND-, GAS- OG ELLEDNINGER
Der er på tværs af området tinglyst et ledningsanlæg tilhørende SEAS-
NVE NET A/S. Der er i øvrigt ikke kendskab til oplysninger om el-, gas- 
eller vandledninger i området.

Ledninger skal i udgangspunktet respekteres ved placering af bebyg-
gelse og til dels også beplantning, da dybtgående rødder kan skade 
ledningsanlæg.

RØRLAGTE VANDLØB OG DRÆN
Der er ikke kendskab til dræningsforholdene i lokalplanområdet. I det 
omfang, at dræning af tilgrænsende arealer sker ind over lokalplanom-
rådet, skal denne afledning af vand fortsat sikres. Dræn som løber un-
der fremtidigt byggeri eller gennem private haver skal lægges om, såle-
des at det ikke ligger på private ejendomme, men kun på fællesarealer. 

Dræn internt på området, som ikke hænger sammen med dræn udenfor 
området, skal sløjfes, således at der ikke ligger dræn under huse og 
haver. 

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. Jordbunden forventes at 
bestå af moræneler. Men der kan være lokale afvigelser. 

LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER

Lokalplanområdet grænser op til Rønnebækken mod nord. Bækken lig-
ger dybt i terrænet her; ca. 2,5 til 3 meter under omgivende terræn. 
Mod vest grænser området direkte op til Parkvej, mens omgivelserne 
mod syd og øst indtil videre udgøres af opdyrket landbrugsland. 

ADGANG TIL OMRÅDET
Området er endnu ubebygget og der etableres derfor en ny adgang til 
området via en nyanlagt stamvej syd for området.

Der etableres adgangsgivende stier for cyklende og gående fra rund-
kørslen ved Dyssegårdsvej og Parkvej og ind til området, således at der 
fra området bl.a. er sikker skolevej til Kobberbakkeskolen

INDBLIK OG BLÆNDING FRA PARKVEJ
Parkvej forventes at blive en vigtig og større trafikåre i adgangen til 
Næstved centrum. I takt med området syd og øst for lokalplanområdet 
forventes udbygget, forventes trafikken på Parkvej også at stige, hvil-
ket for de boliger, der ligger nærmest vejen, kan resultere i gener fra 
bilernes lyskegler i opholdsrum.

Der skal etableres sikrende foranstaltninger mod, at blænding fra trafik 
på Parkvej og ind i området ikke medfører for store gener for beboerne 
nærmest Parkvej. 
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LOKALPLANENS INDHOLD

Disponering
Der kan indenfor lokalplanområdet etableres bebyggelse i form af tæt-
lav bebyggelse og mindre etagebebyggelse i maksimalt tre etager. Be-
byggelsen placeres, således at den højeste bebyggelse i op til tre etager 
placeres på og omkring bakkedraget centralt i området, mens de øvrige 
bygninger placeres langs kanten af området.

Med inspiration fra engelske havebyer forstærkes et landskabeligt træk 
gennem bebyggelsens samling omkring bakkedraget, mens det enkelte 
hus udtrykker sig som en moderne dansk funktionalisme med et faca-
despil fra teglskallernes nuancer.

Lokalplanområdet struktureres af adgangsvejen (boligvejen), som lø-
ber rundt i området samt af de grønne områder omkring og mellem 
bebyggelsen.

Rønnebæk Have vil bestå af bygninger fra én til tre etager, og for netop 
at forstærke kuperingen i terrænet placeres de laveste huse fortrinsvis 
lavest og de højeste fortrinsvis højest.

Anvendelse
I lokalplanområdet kan opføres række-/kædehuse (tæt-lav bebyggelse) 
og boliger med vandret etageadskillelse (etageboligbebyggelse) i én til 
tre etager.

Der forventes i alt opført ca. 228 boliger med en størrelse på mellem 
ca. 60 og 110 m2.

I området kan kun opføres bebyggelse til boligformål, hvorfor der i 
udgangspunktet ikke kan indrettes virksomheder i lokalplanområdet. 
Det er dog tilladt, at der i boligerne kan indrettes mindre liberale virk-
somheder, hvis virksomheden drives af den, der bebor ejendommen og 
indretningen ikke kræver ændringer i bebyggelsens udformning, øgede 
parkeringsmuligheder eller lignende.

I området anvendes arealer udenfor bygningerne alene til fælles formål 
for områdets beboere. Således kan udelukkende foretages udstykning 

Eksempel på facader set fra havesiden.   
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af tæt-lavt byggeri ved soklen1  omkring hver bygning med en eventuel 
andel i et fællesareal, mens etageboligbebyggelsen kan udstykkes med 
en eller flere bygninger pr. grund med andele i fællesarealerne.

Det er lagt op til, at hver bygning i stueetagen tildeles et mindre eks-
klusivt brugsareal som eget haveareal, hvortil rettighederne reguleres i 
grundejerforeningsvedtægten.

Bebyggelse og anlæg
Det er ønsket med lokalplanen at sikre at områdets udtryk er relativt 
ens for så vidt angår bebyggelsernes udformning og fremtræden, så 
området fremstår som ét område. Dog ønskes indenfor området en 
variation i bebyggelsen, der sikres ved muligheden for at variere farver 
og materialer på facaderne, så bygningerne fremstår forskellige, men i 
en høj kvalitet.

Den arkitektoniske sammenhæng i området er understreget ved mate-
rialevalget, hvor stue-etagerne og 1. sal skal udføres i tegl i forskellige 
farver, mens 3. etager kan fremstå med pudsede overflader i nuancer 
som tager afsæt i teglens farve eller med træbeklædning. 

Der lægges vægt på, at de valgte materialer i byggeriet sikrer bebyg-
gelsens arkitektoniske udtryk over tid, og at variationen mellem byg-
geriet i høj grad kun beror på variationen i farverne i byggeriet. 

Naturlige materialer af høj kvalitet vil oftest bevare deres skønhed, hvis 
de vedligeholdes efter anvisningen. Dette gør sig f.eks. gældende for 
materialer som træ, natursten, tegl, zink, kobber og stål. En del kun-
stige eller syntetiske materialer ældes ikke med samme skønhed. 

Disse materialer modstår dårligt slid og mørnes af solen og vejret. Yder-
mere kan det være svært at vedligeholde kunstige og syntetiske mate-
rialer, hvorfor deres holdbarhed bliver forholdsvis kort.

Med lokalplanen ønskes at skabe bebyggelse i én til tre etager i op 
til 10 meters højde, for at understøtte variationen i terrænet. Bebyg-
gelse i flere etager sikres også egne opholdsarealer i egen have eller 
på egen tagterrasse, der placeres så der opnås optimale lysindfald på 
disse arealer.

Byggeri i flere etager skal opføres med afvigende etager (som ”trap-
per”), hvor taget på en underliggende etage skal anvendes som tagter-

Eksempel på facader set fra indgangssiden.   

Bolig med tag og facade af 
teglskaller (facadetegl). 

Ad1: Således skellet følger soklen 
omkring bygningen eller svarene til 
bygningens fodaftryk (projektion) 
på grunden. Ved bygninger med 
fælles adgangsgivende trapper kan 
trappens projektion medudstykkes til 
bygningen.
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rasse på en øvreliggende etage.

Grønne områder, landskab og beplantning
I lokalplanområdet lægges særlig vægt på at sikre fælles grønne op-
holdsarealer til brug for områdets beboere. Der sikres både mindre op-
holdspladser, småstier og steder til leg og snak, der kan bruges til både 
at være sociale sammen med venner og familie, områdets øvrige bebo-
ere, ligesom der også sikres små kroge til fordybelse og fred.

Der arbejdes i området med løsninger til lokal afledning af regnvand, 
der ved nedbør sikrer at regnvandet nedsives eller fordampes, og ved 
særligt kraftige regnvandshændelser kan forsinke vandets fremføring til 
kloakken, så denne ikke overbelastes.

Løsningen gennemføres med åbne kanaler og forsinkelsesbassiner, så-
ledes at løsningen ikke alene tjener som en praktisk foranstaltning, men 
indgår som en aktiv og rekreativ del af de grønne arealer i området til 
gavn og glæde for områdets beboere.

Parkeringsarealer søges i videst muligt omfang anlagt med permeabel 
belægning i form af f.eks. græsarmering, således regnvand i videst mu-
ligt omfang nedsives og ikke ledes til kloak. 

I området foretages strategisk beplantning med mindre træer, buske og 
hækplanter, der skal fungere som afskærmning for den interne trafik i 
området og omkring de i området værende pladser, uden at skærme 
for naturligt lys på private og fælles opholdsarealer. Til beskyttelse mod 
blænding fra Parkvej anlægges en begrønnet indsigtsvold, der også kan 
benyttes til leg og ophold for områdets beboere.

I plantevalget arbejdes der med fortrinsvis danske hjemmehørende 
træer og buske. 

Terrænregulering
I lokalplanområdet ønsker man at bevare det karakteristiske bakke-
drag. Der kan tillades terrænregulering i området i det omfang det er 
nødvendigt, for at kunne indpasse byggeriet i terrænet, under særligt 
hensyn til byggeri, der bygges sammen med fælles adgangsgivende 
trapper, så længe denne indpasning ikke ændrer væsentligt i det ka-
rakteristiske landskab.

Byggeriet aftrappes i etager. Til 1. og 2. sals boliger er der tilknyttet tag-
terrasse. 
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Veje, stier og parkering
Lokalplanområdet ligger i et endnu ikke udviklet område. I forbindelse 
med realiseringen af denne lokalplan skal den i lokalplan B33.1-1 om-
talte Stamvej E-F anlægges som adgangsvej til området. Der etableres 
ny overkørsel til Stamvejen i punktet G på kortbilag 3 som adgang til 
området.

Ved indkørslen til området skal boligfordelingsvejen sikres en passende 
bredde til, at der kan ske en hensigtsmæssig trafikafvikling ved ind- og 
udkørsel i området samt fra de fælles parkeringsarealer.

Boligveje i området anlægges med bløde kurver, der fungerer som na-
turlig hastighedsdæmpende foranstaltning ved færdsel internt i områ-
det.

Veje og stier i området skal i videst muligt omfang indpasses i terrænet, 
så de naturlige terrænkurver respekteres.

Der er udlagt separate stiforbindelser i lokalplanområdet, der både sik-
rer intern færdsel i området, men samtidig binder området sammen 

Terrænets fine, svage kuperede former skal i videts mulig omfang 
bevares. 

Til lejlighederne i stueetagen er der tilknyttet haver. 
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med omgivelserne.

Der skal sikres arealer til parkering i området efter den i kommunen 
gældende parkeringsnorm. Parkering etableres som fælles parkering 
på et for området fælles parkeringsareal eller efter en i grundejerfor-
eningsvedtægten fastsat regulering af parkeringsforholdene.

Parkering skal håndteres indenfor lokalplanområdet. Til dækning af par-
kerinsbehovet skal etableres mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig. 

Vedligeholdelsesplan
I tilknytning til lokalplanen skal der udarbejdes en vedligeholdelses-
plan for LAR-anlæg. Formålet med vedligeholdelsesplanerne er dels at 
give retningslinjer for den videre drift og pleje, der skal foretages af 
grundejerforening. Samt ikke mindst at sikre, at de nye LAR-anlæg i 
lokalplanområdet på sigt kan vedligeholdes uden dispensation fra Na-
turbeskyttelsesloven.  

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN 
PLANLÆGNING

Cirkulærer
Lokalplanen er i overensstemmelse med:
Cirkulære nr. 9174 af 19. april 2010 om jordbrugsmæssige interesser 
i region-, kommune-, lokalplanlægningen m.v varetagelse af de jord-
brugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen.

Lokalplanens forhold til kommuneplanen
Lokalplanen ligger indenfor det i kommuneplan 2017-2029 gældende 
rammeområde 1.3 B33.1 for Englebjerggård, Englebjergvej i Stenstrup.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så 
vidt angår maksimalt tilladte etager, idet kommuneplanrammen tillader 
to etager, mens lokalplanen indeholder boliger i tre etager.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er 
der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 20.

Eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt
Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan, erstatter lokal-
planen den del af lokalplan B33.1-1 for et område i Næstved Syd til 
boliger og offentlige formål, der tidligere omfattede lokalplanområdet. 
Delområde D, som angivet på kortbilag 2 i lokalplan B33.1-1 til of-
fentlige formål i form af institution samt det tilstødende delområde B1, 
udgår og erstattes af nærværende lokalplan.

Det var tidligere planlagt, at der i delområde D i lokalplan B33.1-1 
skulle opføres en social- og sundhedsskole. Institutionen opførtes på 
anden placering, og det planmæssige behov for en institution med på-
gældende placering er derfor ikke længere relevant i området.

I lokalplanen sikres en hensigtsmæssig sammenbygning mellem nær-
værende lokalplan og den resterende del af lokalplan B33.1-1.
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Lokalplanens forhold til kulturarv
KOMMUNEATLAS/KUTURARVSATLAS
Der er i Næstved Kommuneatlas ikke registreret bevaringsværdige byg-
ninger indenfor lokalplanområdet. 

KULTURHISTORISKE INTERESSER
Der er inden for lokalplanområdet indikationer på arkæologiske interes-
ser. Det kan derfor være hensigtsmæssigt forud for anlægsarbejde at 
lade Næstved Museum udføre forundersøgelser af arealet for at fore-
bygge en eventuel standsning af bygge- og anlægsarbejde ved fund af 
fortidsminder jf. Museumslovens §25, §26 og §27.

Teknisk forsyning
Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før til-
slutning til varme-, og vandforsyning har fundet sted.

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

VARME

Varmeforsyningen skal baseres på vedvarende energi jf. gældende byg-
ningsreglement. 

Bygninger beliggende i områder, hvor tilslutning til fjernvarme er mu-
ligt, kan bygningsopvarmning baseres på fjernvarme jf. bygningsregle-
ment.

Til lavenergibebyggelse er der ikke tilslutningspligt til kollektivt varme-
forsyningsanlæg. 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 skel ske i henhold til Næstved Kommunes Spil-
devandsplan. Lokalplanområdet er planlagt spildevandskloakeret af NK-
Spildevand A/S.

Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før til-
slutning til varme-, vand- og kloakforsyning har fundet sted. 

Der vil blive pålignet tilslutningsbidrag efter Betalingsvedtægtens be-
stemmelser. 

Området er planlagt for lokale LAR-anlæg til nedsivning og/eller rekrea-
tiv 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. Der vil i 
forbindelse med byggemodningen blive udarbejet et samlet projekt for 
LAR-løsninger i området, som opfylder servicemålene.

Såfremt der etableres kælder henledes opmærksomheden på, at stuv-
ningskote defineres ved terræn. Ejer er selv ansvarlig for at der etable-
res højvandslukke. 

Bassinvolumen for regnvandsområder er beregnet og udlagt til at hånd-
tere hverdagsregn (5 års hændelser), og den samlede afledning af regn-
vand er dimensioneret og indpasset med henblik på, at ekstreme sky-
brud (100 års hændelser) kan håndteres med gener, men uden skader.
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EL
Området vil blive forsynet fra SEAS-NVE.

Mulighed for opstilling af ladestandere til el-biler bør indtænkes i detail-
planlægningen af området. 

RENOVATION
Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ske i henhold til gæl-
dende regler i affalds-bekendtgørelsen, regulativer for husholdningsaf-
fald og erhvervsaffald i Næstved Kommune, samt bekendtgørelse om 
affaldsregulativer,- gebyrer og -aktører m.v..

Flere oplysninger fås på www.naestved-affald.dk og http://erhverv.
naestved-affald.dk/erhverv.

Plan for affaldshåndtering herunder tilkørselsforhold og opbevaring skal 
fremsendes samtidig med ansøgning om byggetilladelse. Det anbefales 
allerede i projekteringsfasen af erhvervsbygninger at få sikret nødven-
digt areal til opbevaring og håndtering af affaldet, samt sikret logistik-
ken til afhentning affaldet.

Kollektiv trafik
Der findes i nærheden af området bybusbetjening på Dyssegårdsvej 
og Parkvej (strækningen fra Østre Ringvej og til rundkørsel ved Dys-
segårdsvej). 

Der er skolebusbetjening på Parkvej på strækningen fra rundkørslen 
ved Dyssegårdsvej og til rundkørslen ved Ring Syd.

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

Privat og offentlig service
SKOLE OG DAGINSTITUTIONER
På tidspunktet for lokalplanens udarbejdelser er området beliggende i 
skoledistriktet for Kobberbakkeskolen.

Lokalplanens område ligger ved lokalplanens udarbejdelse i daginstitu-
tionsdistrikt syd. Området vil forsynes af daginstitutionen Eventyrgår-
den.

KYSTOMRÅDER

KYSTNÆRHEDSZONE
Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen 3 km fra Karrebæk 
Fjord.

Området er i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan B33.1-1 over-
gået til byzone, og arealet henligger således i dag i byzone.

Den planmæssige begrundelse siden vedtagelsen af lokalplan B33.1-1 
er uforandret, således at begrundelsen for arealudlægget i medfør af 
denne lokalplan er: Områdets placering i den eksisterende bystruktur 
er valgt med henblik på at sikre, at der fortsat kan tilvejebringes nye 
boliger i Næstved Syd, hvor befolkningstallet er stagnerende, og hvor 
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der forudses et fald i antallet af 3-5 årige. Samtidig er Næstved Syd 
velforsynet med institutioner, skoler og privat service i bydelscentret 
Sct. Jørgens Park. Byrådet ønsker gennem en større boligudbygning i 
Næstved Syd at sikre en optimal udnyttelse af bydelens offentlige og 
private service.

Bygninger i området vil kunne opføres i op til 10 m højde. Begrundel-
sen for at tillade byggeri i op til 10 m højde er, at byggeriet agtes op-
ført med op- og nedtrapning i højden for at understøtte det underlig-
gende areal. Området er tillige beliggende bag eksisterende bymæssig 
bebyggelse, således der fra kysten ikke vil være udkig til bebyggelsen 
i lokalplanområdet, desuagtet denne opføres i indtil 10 m over terræn. 
Lokalplanen medfører derfor ikke nogen påvirkning af kystlandskabet.

Området drives i dag landbrugsmæssigt, og offentligheden har ikke 
adgang til området. Gennem lokalplanen sikres der stiforbindelser og 
fælles grønne områder til gavn for de natur- og friluftmæssige mulig-
heder i bydelen, ligesom stiforbindelserne kan være med til at skabe 
mulighed for bl.a. cyklister til at komme til kysten.

FREDNING OG NATURBESKYTTELSE
Der er hverken i lokalplanområdet eller umiddelbar tilknytning hertil 
fredede forhold eller forhold om naturbeskyttelse, der påvirkes ved 
planens vedtagelse.

Rønnebækken er beskyttet af vandløbsloven, men er ikke pålagt be-
skyttelseslinjer.

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

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Næstved Kommune

SagsbehandlerGIS -
intern webGIS
Kystnærhedszonen; 3 km fra kysten.
Synlighedsberegning; radius 3 km,
Betragterhøjde 1,6 m
Bygningshøjde 10 m

Målforhold 1:50000
Dato 29-11-2019

Udskrevet af
Elisabeth
Skogstad Hansen

Synlighedsberegning med 
udgangspunkt i en 10 m høj 
bygning og en betragterhøjde 
(øjenhøjde) på 1,6 m. 
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Naturbeskyttelse 
Lokalplanområdet er ikke omfattet af byggelinjer 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, herun-
der dræn, skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

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

Ved udledning til Rønnebækken kan forventes et Udledningskrav hvad 
der svarer til Rønnebækkens medianmaksimum. 

Der forventes at være drænledninger indenfor området med udledning 
til Rønnebækken. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL MILJØET

Lov om Miljøvurdering
Lokalplanen skal miljøvurderes ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Pla-
ner 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 lo-
kalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen 
om at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planen alene 
indeholder mindre ændringer i en gældende plan, som vurderes ikke 
at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i lov om mil-
jøvurdering af planer og programmer. Kommunen vurderer, at planen 
ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen kan ses ved henvendelse på Næstved Kommunes planaf-
deling.

KLAGEVEJLEDNING
Du kan klage over Næstved Kommunes afgørelse om, at der ikke skal 
gennemføres miljøvurdering til Planklagenævnet. Klagen skal indgives 
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 miljøvurdering i forbindelse med 
tilvejebringelse af planen. Du kan derimod ikke klage over indholdet af 
miljøvurderingen. 

Klage indgives til Planklagenævnet, som beskrevet på side 5 i lokalpla-
nen.

Klimatilpasning
I lokalplanen er indarbejdet mulighed for lokal afledning af regnvand 
inden for området ved at udnytte lavninger på arealet. Da lokalplan-
området ikke ligger i umiddelbar nærhed af havet, og da Rønnebækken 
ligger dybt i terrænet (ca. 3 m under omgivende terræn), er der ikke 
fastlagt krav til sokkelkoter, højvandslukke og lignende i lokalplanen.

Grøft til afledning af regnvand. 
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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 hver-
dagsregn (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.

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.

Støj og vibrationer
Støjforhold reguleres af Miljøbeskyttelsesloven. Miljøstyrelsen har fast-
lagt 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:

● Vejledning 4/2007 ”Støj fra veje”

Næstved Kommune har vurderet, at der ikke omkring området vil 
fremkomme støj- eller vibrationsgener, der overskrider de benævnte 
grænseværdier. Såfremt trafikken på Parkvej over tid måtte medføre at 
grænseværdierne overskrides kan den planlagte indsigtsvold opgrade-
res til en støjvold.

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. For-
ureningen 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 byzone. Alle arealer indenfor byzone er omfattet 
af områdeklassificeringen som er arealer, hvor der kan være lettere 
forurenet jord. Ændringer herfra er fastlagt i Jordstyringsregulativ for 
Næstved Kommune.

Region Sjælland er myndighed for kortlægning af forurenede arealer. 
Orientering om jord-forurenede arealer kan ses på: http://www.regi-
onsjaelland.dk/regionens-opgaver/natur_og_miljoe/ 
På tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse er der ikke kendskab til 
jordforurening i lokalplanområdet.

Grundvand
Området er en del af et større opland for drikkevand, som skal respek-
teres i byudviklingen. 
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TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER

MUSEER
Museum Sydøstdanmark skal i henhold til Museumsloven sikres mulig-
hed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyg-
gelse og anlæg.

Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, 
skal arbejdet stoppes og Næstved Museum underrettes, jf. museums-
loven.

Politiet
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af 
vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikker-
hed og afvikling, jf. Færdselsloven.

Landbrugsstyrelsen
Landbrugspligten på de nuværende markarealer er ophævet.

Der kræves ikke tilladelse fra Landbrugsstyrelsen for realisering af 
lokalplanen. Der er i området imidlertid tinglyst servitutterne med dato/
løbenr.:

- 08.12.1987-30131-28 og
- 30.05.1989-10448-28

Servitutterne vedrører forhold om landbrugspligten på arealerne. I for-
bindelse med realisering af lokalplanen, bør servitutterne foranlediges 
aflyst af tingbogen, hvilket skal ske ved særskilt ansøgning til Land-
brugsstyrelsen.

TILLADELSER FRA KOMMUNEN EFTER ANDEN 
LOVGIVNING

EU HABITATDIREKTIVET
Ifølge bekendtgørelse om udpegning af internationale naturbeskyt-
telsesområder samt beskyttelse af visse arter kan et planforslag ikke 
vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde:    

- at planen skader et Natura 2000 område,    
- at yngle- og rasteområder for de dyrearter samt de plante-
 arter, der er optaget i Habitatdirektivet bilag IV kan blive 
 beskadiget eller ødelagt. (EU direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj  
 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter).

Oversigten over de danske dyr og planter kan ses i habitatbekendt-
gørelsens bilag 7 (bekendtgørelse om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
nr. nr. 1595 af 6. december 2018). 

NATURA 2000-OMRÅDER
Der gælder særlige regler for internationale beskyttelsesområder – Na-
tura 2000-områder, som består af EU-habitat- og fuglebeskyttelsesom-
råder samt Ramsar-områder. I Natura 2000-områder må der bl.a. ikke 
planlægges for:  
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- nye arealer til byzone eller sommerhusområde    
- nye større vejanlæg, trafikanlæg, tekniske anlæg m.v.

Nærmeste Natura 2000 område er Havet og kysten mellem Karrebæk 
Fjord og Knudshoved Odde, habitatområde nr.148 og fuglebeskyt-
telsesområde nr. 81. Afstanden mellem lokalplanområdet og Natura 
2000-området er 2 km og det vurderes derfor, at planen ikke påvirker 
Natura-2000 området væsentligt. 

BILAG IV-ARTER 
Jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med 
internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 
må Næstved Kommune ikke vedtage planer, der kan skade arter eller 
naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for yngle- og rasteområder 
for arter på EU’s habitatdirektivs bilag IV. Alle planer og projekter skal 
derfor vurderes i forhold til, om de kan skade strengt beskyttede arter 
på direktivets bilag IV. Det er kommunens samlede vurdering, at planen 
ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil 
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og ra-
steområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
Arealer kan desuden efter lokalplanens vedtagelse blive omfattet af 
naturbeskyttelseslovens regler om beskyttede naturtyper, da denne be-
skyttelse er dynamisk. Ved henvendelse til kommunen kan man få den 
aktuelle beskyttelsesstatus på arealet oplyst.
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BESTEMMELSER – FORSLAG TIL LOKAL-
PLAN NR. 106
I henhold til Lov om Planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse 
nr. 937 af 24. sep. 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser 
for det i § 2 nævnte område.

§1. LOKALPLANENS FORMÅL
Lokalplanens formål er: 

1.1 at ændre rammen for området fra offentlige formål og alene 
tæt/lav bebyggelse i medfør af lokalplan B33.1 til boliger i 
form af tæt/lav og etageboligbebyggelse i maksimalt tre eta-
ger.

1.2 at fastlægge principperne for områdets disponering, herunder 
bl.a. placering af bebyggelse, friarealer, stier, veje og parke-
ring. 

1.3 at sikre en hensigtsmæssig trafikbetjening, herunder både 
internt i området, men også at sikre mulighed for den fremti-
dige betjening af de endnu ikke udviklede områder af lokalplan 
B33.1-1.

1.4 at sikre tilstrækkelige friarealer for områdets beboere.

1.5 at fastlægge rammerne for boligbebyggelsens ydre fremtræden 
i omfang og materialer. 

§2. OMRÅDE OG ZONESTATUS
2.1 Lokalplanens område omfatter en del af matr.nr. 2c  og 3e  

Stenstrup By, Rønnebæk som angivet på kortbilag 1 samt alle 
parceller, der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes, 
arealoverføres eller på anden måde matrikuleres inden for lo-
kalplanens område.

2.2 Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone, og forbliver ved 
lokalplanens vedtagelse i byzone.

§3. OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1 Lokalplanområdet må kun udnyttes til boligformål i form af 
etagebolig- og tæt/lav bebyggelse med tilhørende udenoms-
arealer.
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3.2 Der kan i området ikke tillades opført bebyggelse til andet end 
boligformål. Der kan i lokalplanområdet drives virksomhed til 
liberale erhverv, som er forenelig med områdets karakter af 
boligområde, hvis:

 • Virksomheden drives udelukkende af den/de, som be- 
 bor den pågældende ejendom. 

 • virksomheden drives på en måde, så ejendommens ka- 
 rakter af bolig ikke ændres;

 • virksomheden ikke medfører ulempe for områdets øv- 
 rige beboere;

 • reklameskilte, reklameflag og lignende ikke opsæt-  
 tes på ejendommen. Skiltning må kun foregå som al  
 mindeligt navne- og nummerskilt.

3.3 Indenfor lokalplanområdet må ikke henstilles eller parkeres 
campingvogne, lastbiler, busser, uindregistrerede køretøjer, 
både og lignende.

3.4 Mod Parkvej skal sikres areal til etablering af en indsigtsvold.

3.5 De ubebyggede arealer skal indrettes til fælles formål for om-
rådets beboere. Der skal i de ubebyggede arealer etableres en 
LAR-løsning, der inkluderer et eller flere forsinkelsesbassiner 
for regnvand fra veje og tage efter principperne i kortbilag 2.

§4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

Veje 
4.1 Der skal etableres en ny boligforsyningsvej på stykket fra G-a 

på kortbilag 3 (Vej, sti og parkeringsplan).

4.2 Boligforsyningsvejen fra G-a udlægges i en bredde på mindst 
16 m. Vejen anlægges med en samlet køreflade på mindst 10 
m efter princippet i vejprofil 1 og tilsluttes krydset i punktet G 
på Stamvejen.

 Fra boligforsyningsvejen kan etableres overkørsler til en for 
området fælles parkeringsplads efter princippet i kortbilag 3.

4.3 Der etableres en ny boligvej fra a-g, som angivet på kortbilag 
3. Boligvejen udlægges i en bredde på mindst 7 m med en an-
lagt køreflade på mindst 5,5 m med tillæg af rabat samt evt. 
parkering, beplantning og sti efter princippet i vejprofil 2. På 
stykket fra e-g kan dog etableres parkering på begge sider af 
vejen. 

4.4 Der etableres en ny boligvej fra h-i som angivet på kortbilag 3. 
Boligvejen udlægges i en bredde på mindst 11 m med en an-
lagt køreflade på mindst 5,5 m med en gangsti på mindst 2 m 
og en græsrabat med trærække efter princippet i vejprofil 3.

4.5 I punktet i anlægges en vendeplads.
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Stier
4.6 Der anlægges en hovedsti, aa-af, i området som vist på kortbi-

lag 3. Stien anvendes fælles for cyklister og gående.

 Hovedstien anlægges i en bredde på mindst 3 m.  Stiudlægget 
til hovedstien skal være mindst 5 m.

4.7 Hovedstien kan forsynes med chikane, hvor den tilsluttes an-
dre anlæg (punkt aa, ae og af) efter princippet på kortbilag 3, 
så der ikke er fri adgang fra sti til vej.

4.8 Der anlægges boligstier i området efter principperne i kortbilag 
3. Boligstierne anlægges i en bredde på mindst 1,3 m med et 
stiudlæg på mindst 2 m .

4.9 Samtlige stier i området skal befæstes. Stier til cykling skal be-
fæstes med asfalt eller andet fast materiale, mens øvrige stier 
kan befæstes med andre materialer såsom fliser, asfalt – evt. 
som drænasfalt eller lignende.

Parkering
4.10 Indenfor hele lokalplanområdet skal sikres 1,5 parkeringsplads 

pr. boligenhed.

4.11 Parkeringspladser skal etableres som fælles parkeringspladser 
langs veje og som egentlig parkeringsplads efter principperne i 
kortbilag 3.

Belysning
4.12 Belysning skal udføres med lyspunkthøjde i min. 3,5 m højde. 

Lysmaster kan suppleres af pullertlamper.

§5 UDSTYKNING
5.1 Grunde til beboelse i området kan kun udstykkes som sokkel-

grunde2 med en evt. andel i et fællesareal3.

5.2 Tæt-lavt byggeri (række/kædehuse) kan kun udstykkes med 
én bygning pr. ejendom4.

5.3 Etagebebyggelse kan udstykkes med flere bygninger pr. ejen-
dom4.

Ad2: Ved sokkelgrunde forstås, 
at skellene omkring byggeriet 
forløber langs soklen, og at 
der omkring byggeriet ikke er 
noget areal tilhørende grunden. 
Såfremt bygninger er opført med 
brandadskillelse skal skellet ligge 
midt i adskillelsen.

Ad3: Reglerne for tildeling af an-
dele i fælles friarealer er fastsat 
i bygningsreglementets §454. En 
sådan matrikulering skal sikres ved 
tinglysning, og grundejerforeningen 
vil jf. §13 skulle varetage drift og 
vedligehold af disse arealer, når 
arealerne overdrages til grundejer-
foreningen.

Ad4: Ved ejendom forstås en ejen-
dom i udstykningslovens forstand 
(en samlet fast ejendom).
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§6. TEKNISKE ANLÆG
6.1 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordlednin-

ger.

6.2 Der skal i området sikres lokal afledning af regnvand (LAR). 
Anlægget kan etableres helt eller delvist i åbne kanaler i områ-
det efter principperne i kortbilag 4.

 Anlægget skal dimensionernes, så det kan håndtere de volu-
mener, der må forventes at komme i området5. 

 Til anlægges skal udarbejdet en drift- og vedligeholdelsesma-
nual, der ved anlægsarbejdets afslutning skal fremsendes til 
kommunen.

6.3 Kloakering af området skal ske i henhold til Næstved Kom-
munes Spildevandsplan. Lokalplanområdet er planlagt spilde-
vandskloakeret af NK-Spildevand A/S. Der vil blive pålignet 
tilslutningsbidrag efter Betalingsvedtægtens bestemmelser. 

6.4 Bestemmelserne i §5 er ikke til hinder for, at der kan ske selv-
stændig udstykning af mindre parceller til transformere og lig-
nende tekniske anlæg i lokalplanområdet.

§7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
7.1 Der kan indenfor lokalplansområdet opføres op til 19.846 m² 

svarende til en bebyggelsesprocent på 35.

 Til hver bolig må kun opføres ét skur/depotrum på maksimalt 
20 m2. Omtalte sekundære byggeri placeres primært under 
trapper mellem bygninger. 

7.2 Bebyggelse skal placeres, så der sikres tilstrækkeligt indfald af 
naturligt lys i opholdsrum i bebyggelsen.

7.3 Bebyggelse kan opføres i indtil 3 etager. 

 Byggeri i 3 etager må maksimalt opføres i indtil 10 m højde,

 byggeri i 2 etager må maksimalt opføres i indtil 7,5 m højde og

 byggeri i 1 etage må maksimalt opføres i indtil 5 m højde.

7.4 Højder måles fra terræn eller et af Næstved Kommune fastsat 
niveauplan.

§8. BEBYGGELSENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN
8.1 Bebyggelse skal opføres helt eller delvist sammenbygget efter 

principperne i kortbilag 2.

8.2 Bebyggelsen opføres i 1-3 plan med afvigende etager6 i trap-
peformation efter princippet i tegning 1, hvor der til de øvre 
etager anlægges tagterrasse på de nedenfor liggende etager.

 Bebyggelsen i lokalplanens centrale område kan opføres i indtil 
3 etager, mens den i det øvrige område kan opføres i indtil 2 
etager som angivet på kortbilag 4.

Ad5: LAR-anlægget er desuden 
beskrevet i lokalplanens 
redegørende del under 
”klimatilpasning”.

Ad6: Ved afvigende etager forstås 
en bygning i flere etager, hvor 
etagearealet på én eller flere etager 
over stuen afviger fra stueetagens 
areal som beskrevet i kapitel 5.1.1 i 
BBR-instruksen.



8.3 Tage skal være udført som built-up (flad tagkonstruktion).   
 Tage kan være grønne og beplantes med f.eks. sedum, græs- 
 ser eller lignende beplantning på en konstruktion, der kan for- 
 sinke afledningen af tagvand.

 Undtaget for beplantningen er de dele af tagkonstruktionen, 
hvor der skal udføres tagterrasser jf. bestemmelsen i §8.2.

8.4 Bebyggelse skal opføres med facader i tegl opført som enten 
blankt murværk eller i form af teglskaller opsat på en under-
liggende konstruktion. Teglet skal være i dæmpede jordfarver 
såsom gul, rød, brun eller grå.

 Farven på teglet skal varieres mellem nabobygninger, så der 
skabes varieret udtryk.

 For bygninger i tre etager, kan der på den øverste etage helt 
eller delvist anvendes andre facadematerialer end tegl i form 
af tyndplader (kobber, zink, stål m.v.)7, træ, glas eller pudset 
overflade, evt. som en variation imellem materialerne.

 Såfremt bygning opføres i blank mur, kan øverste etage ikke 
fremstå med pudset overflade. 

8.5 Der må ikke til tag eller facade anvendes reflekterende mate-
rialer med en glansværdi på over 30.

8.6 Værn omkring tagterrasser skal udføres i galvaniseret stål eller 
andet lignende materiale. Værnet må ikke udføres som et luk-
ket, uigennemsigtigt værn.

8.7 Tæt-lav bebyggelse må udelukkende opføres med én bolig pr. 
opgang, hvor der sikres adgang til ejendommen i stueplan.

8.8 Etageboligbebyggelse kan opføres med to boliger pr. opgang, 
hvor stueetagen består af én bolig og de øvre etager af én an-
den bolig, hvis adgangen sker ad en udvendig eller indvendig 
trappe.

 Etageboliger kan opføres med tre boliger pr. opgang, hvis der 
etableres en indvendig elevator i bygningen.

 Der må kun indrettes etageboliger i bygninger med 3 etager. 

 Boliger i stueetagen skal have adgang fra terræn. Adgangen til 
stueetagerne skal ske fra terræn. Adgangen til den øvre etage 
kan ske ad en udvendig trappe til 1. sals højde, men kan også 

Tegning 1: Princip for byggeri med afvigende etager med anlæg af tagter-
rasser på underliggende etager.
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Sedumtage er beplantede 
tage, der både virker iso-
lerende og som tilbagehol-
der, opsuger  og fordam-
per en del regnvand, der 
således ikke skal bortledes 
på traditionel vis. 

Ad7: For tyndplader der overskrider 
glansværdien som nævnt i § 8.5, 
skal der anvendes forpatinerede 
materialer.

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



etableres som en indvendig trappe i bygningen.

 En udvendig trappe skal udføres i galvaniseret stål med ikke-
lukkede værn svarende til dem beskrevet i § 8.6. Udvendige 
trapper kan sammenbygges med nabobebyggelse efter princip-
perne i kortbilag 2, således trappen ligger midt mellem bygnin-
gerne, og der mellem bygningerne vil være et opholdsdæk.

8.9 Småbygninger; depotrum og skurer skal opføres med udvendig 
facadebeklædning i træ samt med flade tage. 

§9. UBEBYGGEDE AREALER

Friarealer til ophold
9.1 Der skal for områdets beboere sikres tilfredsstillende friarealer 

til ophold. Opholdsarealerne skal som minimum udgøre 100 % 
af det for området opførte etageareal.

 Til opholdsarealer kan medregnes egne haver (inkl. hæk/
hegn), tagterrasser, fælles plænearealer, legepladser, stier 
der alene anvendes til gående og cyklende inkl. fortovsarealer 
samt øvrige grønne arealer, herunder også regnvandsbassiner 
og kanaler til LAR-løsning.

 Køreflader kan ikke medregnes ved opgørelse af opholdsarea-
let, medmindre der er truffet særlige hastighedsdæmpende 
foranstaltninger, hvorefter kørefladens areal kan medregnes 
med ¼ af arealet.

9.2 På det fælles opholdsareal skal indrettes mindst én legeplads.

Friarealer til parkering
9.3 Befæstning af arealer til parkering skal være permeabel. Be-

fæstning af parkeringsarealerne kan ske med f.eks. græsar-
meringssten eller drænasfalt. Tilkørsels- og fordelingsveje på 
parkeringsarealerne kan dog tillades anlagt med asfalt.

 Af hensyn til tilgængeligheden for handicappede skal handicap-
parkeringspladser og arealerne omkring pladserne indrettes på 
en plan flade, der tillader uhindret færdsel for kørestolsbruge-
re, gangbesværede m.v. Disse plane arealer kan etableres med 
andet end permeabel belægning.

 Båse til parkering på fællesanlagte parkeringspladser skal være 
tydeligt afmærkede.

9.4 Til sikring mod lysindfald i bebyggelse fra billygter på fælles 
parkeringsarealer skal parkeringsarealet hegnes med et hegn 
eller hæk som beskrevet i §§ 9.6 og 9.7.

Øvrige friarealer
9.5 Der skal anlægges en indsigtsvold fra Parkvej til området som 

vist på kortbilag 4. Volden beplantes med træer og buske i en 
formation, så beplantningen skærmer mod blænding fra Park-
vej. Volden beplantes med plantearter, som angivet på bilag C.
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9.6 Anlæg til lokal afledning af regnvand etableres helt eller delvist 
i åbne kanaler efter princippet i kortbilag 4. 

Hegn og beplantning
9.7 Hegning til egne haver må kun ske med levende hegn i form 

af hæk, som angivet på bilag C. Der kan opsættes trådhegn på 
indersiden af hækken, således dette ikke er synligt når hækken 
er i løv.

 Haverne anlægges i en bredde svarende til facaden og en dyb-
de på 3-6 m fra facaden. 

 Såfremt der opsættes trådhegn, må højden af dette ikke være 
højere end 1,3 m. Hække skal holdes i en højde af maksimalt 
1,8 m.

9.8 Hegn og hække på øvrige fællesarealer skal holdes i en højde 
på minimum 1,0 og maksimalt 1,2 m.

9.9 Ved hegning omkring fælles pladser til ophold, kan opsættes 
mindre læhegn i en højde på maksimalt 1,5 m.

§10. TERRÆNREGULERING
10.1 Der kan foretages terrænregulering til indpasning af byggeriet 

i det eksisterende terræn og sikring af niveaufri adgang. Ter-
rænregulering på mere end +/- 0,5 m efter byggemodning må 
ikke finde sted uden byrådets samtykke.

10.2 I forbindelse med byggemodning af terrænet må terrænet 
maksimalt reguleres med +/- 1 m. 

10.3 For bebyggelse på skrånende terræn kan byrådet fastsætte et 
niveauplan, hvortil terrænet kan reguleres. Niveauplanet fast-
sættes til en kote i DVR90.

 Niveauplanet fastsættes til den fremtidige kote for terræn om-
kring en bygning, fra hvilket terræn bygningshøjden måles.

10.4 Stensætninger, plantestensmure, betonstøttemure og lignende 
må ikke anvendes til regulering af terrænet. Terrænregulering 
må kun udføres som naturlige skråninger. 

§11. FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY   
 BEBYGGELSE
 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

11.1 at de i §4 nævnte veje og stier er anlagt,  

11.2 at der er godkendt og anlagt parkeringspladser til dækning af 
parkerinsbehovet for bebyggelsen jf. §§4.9, 4.10, 9.3 og 9.4.

11.3 at der er etableret anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) jf. 
§§6.2 og 9.6 inkl. tilhørende drifts- og vedligeholdelsesmanual,

11.4 at de i §§ 9.1-9.2 nævnte opholdsarealer er blevet anlagt og be-
plantet, samt at hegn om private haver, pladser og fællesarealer 
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er etableret efter §§ 9.7-9.9.

11.5 at den i §12 nævnte indsigtsvold med er anlagt og beplantet.

11.6 at bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning samt tilslut-
tet vand-, kloak og el.

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

§12. MILJØ

12.1 Til sikring mod blænding i området fra trafikken på Parkvej skal 
anlægges en indsigtsvold efter princippet i kortbilag 4. Volden 
med beplantning gives en passende højde til at modvirke lysind-
faldet svarende til en sigtelinje målt fra 45 cm over vejkanten 
langs Parkvej til overkanten på vindue på de nærmeste huse.

12.2 Volden beplantes med træer og buske8  jf. §9.5.

§13. GRUNDEJERFORENING

13.1 Der skal oprettes en fælles grundejerforening for hele planom-
rådet med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme, der 
udstykkes inden for området.

13.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når Byrådet forlanger det.

13.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de 
fælles friarealer, herunder vej- og stiarealer, fælles parkerings-
pladser, vej- og stibelysning, ledningsanlæg, regnvandsbassiner 
og vandløb, fælles hegn og hække samt opholdsarealer til fælles 
brug, der er beliggende indenfor området.

13.4 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer 
og fællesanlæg, der er beliggende inden for lokalplanområdet.

13.5 Grundejerforeningens vedtægt skal godkendes af Byrådet.

13.6 Grundejerforeningen må ikke nedlægges uden Byrådets tilla-
delse.

13.7 Kommunen kan kræve, at grundejerforeningen optager med-
lemmer fra naboområder, sammenslutter sig med grundejerfor-
eninger for tilgrænsende områder, eller at grundejerforeningen 
lader sig opdele i flere selvstændige foreninger. 

§14. BEVARING

14.1 Lokalplanen holder ingen bestemmelser vedrørende bevaring.

§15. SERVITUTTER

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

Følgende servitutter fortrænges af lokalplanen:
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Ad8: Træer og buske skal tillige 
fungere som afskærmning mod 
blænding fra trafikken. Træer og 
buske skal være egnskarakteristiske 
arter. 
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Der er ingen private tilstandsservitutter, som fortrænges af planen.

15.2 Servitutterne tinglyst med dato/løbenr.

- 08.12.1987-30131-28 vedr. forhold om landbrugspligt,

- 09.03.1989-5213-28 vedr. forpagtningsaftale,

- 30.05.1989-10448-28 vedr. forhold om landbrugspligt,

- 21.01.1997-2311-28 vedr. kollektiv varmeforsyning

- 12.08.2014-1005555169 vedr. elanlæg

 vil efter lokalplanens endelige vedtagelse fortsat fremgå af ting-
bogen, og vil derfor skulle respekteres. Servitutterne kan for-
søges aflyst efter samtykke med de påtaleberettigede eller ved 
anlæg af privatretligt søgsmål hos domstolene.

 For servitutterne vedrørende landbrugspligt henvises til lokalpla-
nens redegørelse.

§16. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN

16.1 Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af 
denne lokalplan aflyses lokalplan B33.1-1 for et område i Næst-
ved Syd til boliger og offentlige formål for den del af planen, der 
er omfattet af nærværende lokalplan.

§17. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget

 I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af 
byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, 
gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendom-
me, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt 
udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den en-
delige plans indhold.

 Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en 
ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller 
udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle 
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der 
ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra 
offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Lokalplanens retsvirkninger

17.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-
domme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges el-
ler anvendes i overensstemmelse med planen.

17.2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplan-
området kan fortsætte som hidtil.

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



33

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 dis-
pensationen kan gives.

17.5 Der kan foretages ekspropriation af private ejendomme eller 
rettigheder over ejendomme mod erstatning, når ekspropriatio-
nen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokal-
planen.  
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VEDTAGELSESPÅTEGNING

Lokalplan nr. 106 er vedtaget som forslag af Næstved Byråd, 
den 25.02.2020

----------------------------------------------------------------
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Lokalplan 106 - planteliste 
Dansk navn Latinsk navn Bemærkning 
HÆK 
Liguster 

 
Ligustrum ovalifolium 

 
Stedsgrøn, frostfølsom 

Eller 
Liguster 

 
Ligustrum vulgare ’Atros’ 

 
Løvet bliver siddende på til nye 
blade bryder frem 

SMÅ TRÆER 
Paradisæble, japansk 

 
Malus floribunda 

 
4-6 m, flerstammet, rosa 
blomster, maj 

Paradisæble Malus hybr. Braendkjaer’ 3-4 m, hvide blomster, maj 
Paradisæble Malus hybr. ’Hyslop’ 4-6 m, hvide blomster, æbler 3-4 

cm, maj 
Syren Syringa reflexa 3-4 m, rosa blomster, juni 
Syren, alm. Syringa vulgaris 5-6 m, hvide blomster, juni 
Bærmispel Amelancier laevis 4-5 m, hvide blomster v løvspring 
Hvidtjørn, alm. Crataegus laevigata 2-5 m, hvide blomster, maj 
BUSKE   
Surbær Aronia melanocarpa ’Aron’ 1,5 – 2 m, hvide blomster i juni, 

blåsorte bær, spiselige, 
supersunde fuld af antioxidanter.  

Sargentæble Malus sargentii 2-3 m, hvide blomster i maj, små 
røde æbler, spises af trækfugle.  

Fjeldribs Ribes alpinum 1-1,5 m, tidlig løvspring.  
PÅ FUGTIG BUND   
Tørsttræ Rhamnus frangula Op til 6 m, skyggetålende.  
Solbær Ribes nigrum Op til 2 m, også velegnet på 

fugtig jordbund 
INDSIGTSVOLD   
Benved Euonymus europaeus 3-5 m, gulgrønne blomster i maj, 

iøjnefaldende pink orange bær 
Dunet gedeblad Lonicera xylopsteum Op til 3 m 
Hassel Corylus avellana Op til 5 m, sætter nødder 
Hvidtjørn, alm. Crataegus laevigata 2-5 m, hvide blomster, maj 
Kvalkved Viburnum opulus 3-4 m, hvide blomster i skærm i 

juni, skinnende røde bær. 
Ribs Ribes rubrum Op til 2 m 
Røn, alm. Sorbus aucuparia 5-15 m, hvidlige blomster i maj-

juni 
Slåen Prunus spinosa 2-4 m, hvide blomster i april, 

blåsorte frugter 
VEJTRÆER   
Røn  Sorbus incana 6-7 m, smal krone 
STAUDER/URTER 
I detailprojekteringen af området suppleres beplantningen med stauder / urter, bl.a. i tilknytning til 
grøfter og vådområder.  
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