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1 Indledning  

Næstved Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved 

Rådmandshaven. Lokalplanens formål er at skabe mulighed for, at der kan opfø-

res et nyt boligkvarter tæt på Næstved Bymidte. Boligkvarteret placeres vest for 

Rådmandshaven på de eksisterende parkeringsflader og ubebyggede arealer. 

Lokalplanen muliggør fortætning til boliger og erhverv i overensstemmelse med 

den strategiske retning, som er fastlagt med Udviklingsstrategi for Næstved By-

midte fra 2016. Vedtagelse af Lokalplan 100 forudsætter, at der udarbejdes et 

kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017, med en ny kommuneplanramme for 

området, som muliggør det planlagte byggeri. Næstved Kommune har derfor ud-

arbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 14, som ændrer rammebestemmel-

serne for de dele af de eksisterende rammeområder som ligger inden for lokal-

planområdet. 

Forslag til lokalplan 100 og kommuneplantillæg nr. 14 er omfattet af lov om mil-

jøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1 (herefter 

miljøvurderingsloven). Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling 

ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, 

hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen og 

kommuneplantillægget er omfattet af lovens § 8, stk. 1, nr. 1. 

Der er blevet gennemført en afgrænsning af de miljøemner, som planerne for-

ventes at påvirke og afgrænsningen har været sendt i høring hos berørte myn-

digheder. De indkomne høringssvar er blevet inddraget og i denne miljørapport 

vurderes planernes påvirkning på de relevante miljøemner. 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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2 Ikke-teknisk resumé 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 100 har til formål at skabe 

mulighed for opførelse af et nyt boligkvarter tæt på Næstved Bymidte. Bolig-

kvarteret placeres vest for Rådmandshaven, på de eksisterende parkeringsflader 

og ubenyttede arealer. Ud over boligkvarter, skabes der mulighed for blandet 

erhverv og boligbebyggelse, som afslutning på den eksisterende struktur øst for 

Rådmandshaven.   

2.1 Vurdering af miljøpåvirkningerne 

2.1.1 Natura 2000 

Planområdets udløbspunkt i Suså findes indenfor Natura 2000-område N163 

"Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds mose og Porsemosen". Na-

tura 2000-område N163 omfatter i alt tre habitatområder og to fuglebeskyttel-

sesområder. Af disse er udløbspunktet beliggende i den sydlige ende af habitat-

område H146. Nord og vest for projektområdet findes habitatområde H146, som 

er en del af Natura 2000-område N163. Habitatområdet er udpeget på baggrund 

af Susåen, samt Herlufsholmskoven som blandet løvskov. 

Ved en tilkobling af yderligere befæstede arealer som etableres ved en realise-

ring af byggemulighederne i lokalplan 100, vil der ske en svag stigning i hyppig-

heden af overløb til Susåen. Det forventes ikke at denne svage stigning i vand-

mængderne vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper og arter på ud-

pegningsgrundlagene for de to Natura 2000-områder. 

Det af planerne muliggjorte projekt er således ikke til hinder for at Natura 2000-

områdernes integritet bevares og at der kan opnås gunstig bevaringsstatus for 

naturtyper og arter på områdernes udpegningsgrundlag.  

2.1.2 Skygge- og indbliksgener 

Forslag til Lokalplan 100 udlægger byggefelter i nærheden af eksisterende be-

byggelse, som muliggør etablering af nye boliger og erhvervsbyggeri på områ-

der, hvor der i dag enten er åbne parkeringsarealer eller vejarealer. 

Lokalplan 100 giver mulighed for etablering af tæt bebyggelse med beboelse i 

op til 4 etager samt en enkelt bygning til erhverv i op til 8 etager. Den mulig-

gjorte bebyggelse kan medføre skygge- og indbliksgener samt lyspåvirkning af 

eksisterende boliger. 

2.1.3 Støj 

Inden for planområdet udlægges byggefelter til boliger og erhverv, og der gives 

mulighed for etablering af detailhandel og fortsat anvendelse til en tankstation. 
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Det forventes, at en fuld udbygning af området, efter rammerne i plangrundla-

get, vil føre til en trafikstigning på vejene omkring planområdet og inden for 

planområdet, da der vil være flere funktioner med både beboere og besøgende 

samt flere parkeringspladser. 

Det vurderes at en fuld udbygning af området ved realisering af forslag til lokal-

plan 100, vil føre til en trafikstigning på vejene omkring planområdet og inden 

for planområdet, men at lokalplanforslaget tager højde for denne påvirkning og 

stiller krav om afværgeforanstaltninger. 

2.1.4 Parkering  

Der eksisterer i dag 258 parkeringspladser i område A og 509 parkeringspladser 

i område B. 

En realisering af den af lokalplan 100 muliggjorte bebyggelse medfører en for-

tætning omkring Rådmandshaven, hvilket genererer behov for et større antal 

parkeringspladser, end der er anlagt i området i dag.  

Der er for lokalplanforslaget beregnet et parkeringsbehov for 316 parkerings-

pladser i område A og 550 parkeringspladser i område B. Lokalplanforslaget mu-

liggør derfor etablering af to parkeringshuse, delvist nedgravede parkeringsplad-

ser samt etablering af parkering på terræn.  

 

Figur 2-1 Parkeringsdiagram 
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2.1.5 Håndtering af regnvand 

I dag ligger en kloakledning både i vejarealerne på Rådmandshaven og Kindhe-

stegade. I Kindhestegade ligger også en regnvandsledning. Området på den 

nordvestlige side af Rådmandshaven er separatkloakeret.  

Ved skybrud i forbindelse med en 100 års regnhændelse, vil der være risiko for, 

at en del af det areal der i dag er parkeringsplads ud for administrationsbygnin-

gen, vil stå under vand i op til 0,50 meter.  

Forslag til lokalplan 100 åbner muligheden for etablering af lokale LAR-anlæg 

med nedsivning og/eller rekreativ anvendelse af overfladevandet. Der vil i for-

bindelse med tilbageholdelse/forsinkelse af vand på området blive stillet krav om 

et droslet afløb til recipient.  

Forslag til lokalplan indeholder krav om, at der i forbindelse med den grønne kile 

etableres et regnvandsbassin, som håndterer regnvandet lokalt, med udledning 

til Susåen via eksisterende regnvandsledning. I den grønne kile, er der krav om 

synlig afledning af regnvand fra bebyggelsen og kilen kan anvendes som sky-

brudsvej og forsinkelsesbassin ved kraftige regnvandshændelser.  

En realisering af den af lokalplan 100 muliggjorte fortætning af byggeri kan på-

virke afstrømningsforhold og udledning til recipienter for lokalplanområdets tag- 

og overfladevand. Samtidig indeholder planforslagene bestemmelser, som kan 

medføre en positiv indvirken på håndteringen af regnvand, da muliggjorte LAR-

løsninger forsinker regnvand og dermed reducerer den hydrauliske belastning af 

kloaksystemet og recipient. En tilkobling af yderligere befæstede arealer til 

regnvandsledningen vil medføre en svag stigning i hyppigheden af afløb direkte 

til Susåen i forbindelse med store/ekstreme regnskyl. Det forventes at denne 

svage stigning i hyppigheden af overløb til Susåen ikke vil medføre en væsentlig 

påvirkning af Susåens vandkvalitet.  

2.1.6 Visuelle forhold 

Forslag til lokalplan 100 og kommuneplantillæg nr. 14 muliggør etablering af be-

byggelse på hidtil ubebyggede arealer. I område B placeres byggefelter med 

mulighed for byggeri op til 5 etagers højde, mens lokalplanforslaget muliggør 

byggeri op til 8 etager i byggefelt A3 i område A.  

Landskabet omkring lokalplanområdet er i dag karakteriseret at naboskabet til 

Herlufsholmskoven, Susåen og tilhørende parkarealer som grænser op til Næst-

ved Kommunes administrationsbygning. Ved gennemkørsel af lokalplanområdet 

oplever man i dag at køre igennem et åbent område med grøn bevoksning i 

form af buske og træer langs, samt lange kig mod Susåen og Herlufsholmsko-

ven. 
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Figur 2-2 Lokalplanområdet set fra luften med bebyggelse muliggjort af lokalplan 

100 

Forslag til lokalplan 100 og kommuneplantillæg nr. 14 vurderes derfor at kunne 

medføre en stor visuel påvirkning af udtrykket i området.   
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3 Planforhold 

3.1 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 har til formål at udlægge en ny kommune-

planramme, som muliggør bebyggelse i et omfang, som mere detaljeret er regu-

leret i forslag til Lokalplan 100.  

De 3 eksisterende rammeområder inden for den nye kommuneplanramme, 1.1 

C2, 1.1 D4.1 og 1.1 D20.1, udlægger området til bl.a. offentlige formål og cen-

terformål, samt et maksimalt etageantal på 3 etager. Disse rammebestemmel-

ser muliggør ikke de muligheder som der ønskes at skabe rum for ved forslag til 

Lokalplan 100, og der skal derfor udstedes nye rammebestemmelser for de dele 

af rammeområderne som er omfattet af forslag til Lokalplan 100. 

 

Figur 3-1 Afgrænsning af planområdet, som er omfattet af forslag til Lokalplan 100 

og Kommuneplantillæg 14. (Ill. fra Forslag til Lokalplan 100, Næstved 

Kommune) 

Med forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 afgrænses et nyt rammeområde 1.1 

C2.1, som udlægges til centerformål. 

Kommuneplantillægget indeholder rammebestemmelser ift.: 



 

 

     

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN 100 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR BEBYGGELSE AF RÅDMANDSHAVEN  13  

http://projects.cowiportal.com/ps/A131299/Documents/03 Project documents/Miljørapport/Miljørapport_MV Rådmandshaven_endelig.docx  

› Anvendelse generelt, som udlægges til centerområde. 

› Bebyggelsesprocent, som for den enkelte ejendom kan være max. 800 % 

› Antal etager, som maksimalt kan være 8 etager. 

De nye rammebestemmelser gælder kun for det nye rammeområde 1.1 C2.1 og 

de resterende arealer, uden for afgrænsningen, vil fortsat være omfattet af de i 

dag gældende rammebestemmelser for rammeområderne 1.1 C2, 1.1 D4.1 og 

1.1 D20.1. 

3.2 Forslag til Lokalplan 100  

Forslag til Lokalplan 100 er tilvejebragt for at styrke og udvikle Næstved By-

midte, da udviklingen bl.a. beror på, at der er flere som kommer til at bo i eller 

tæt på bymidten. 

Forslag til Lokalplan 100 har til formål at skabe mulighed for opførelse af et nyt 

boligkvarter tæt på Næstved Bymidte. Boligkvarteret placeres vest for Råd-

mandshaven, på de eksisterende parkeringsflader og ubenyttede arealer. Ud 

over boligkvarter, skabes der mulighed for blandet erhverv og boligbebyggelse, 

som afslutning på den eksisterende struktur øst for Rådmandshaven. Herved fo-

kuseres der på at styrke og udvikle forbindelserne mellem Susåen og Herlufs-

holmskoven, det nye boligområde og bymidten.  

Lokalplanen muliggør fortætning til boliger og erhverv i overensstemmelse med 

den strategiske retning som fastlagt med Udviklingsstrategi for Næstved By-

midte fra 2016. 

Lokalplanen fokuserer på at indpasse ny bebyggelse på en måde, så der skabes 

et godt og nærværende bymiljø. Desuden skal den nye bebyggelse underordne 

sig bymidtens historiske og arkitektoniske kvaliteter. Samtidig tager lokalplanen 

også fat i områdets eksisterende rekreative kvaliteter for at styrke opholdskvali-

teterne.  

Afslutningsvis har lokalplanen til formål at sørge for, at området udvikles i en 

rækkefølge, som sikrer at udbygningen af området hænger bedst muligt sam-

men. 

3.3 Udvikling, hvis planerne ikke vedtages 

Hvis forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 100 ikke vedtages, vil de 

eksisterende kommuneplanrammer og lokalplaner inden for området som er 

gældende. I praksis vil det betyde, at arealet vest for Rådmandshaven (område 

B) fortsat vil fremstå med de eksisterende bygninger og parkeringsplads, idet 

området allerede er udbygget i overensstemmelse med de gældende planram-

mer. Inden for området øst for Rådmandshaven (område A) er der allerede 

skabt mulighed for fortætning jf. Lokalplan 076, hvilket Næstved Kommune øn-

sker at kvalificere med forslag til Lokalplan 100. I første omgang, vil en 
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beslutning om ikke at vedtage planforslagene derfor betyde, at der ikke sker 

ændringer i arealanvendelsen eller i bygningerne inden for område B, mens om-

råde A allerede kan fortættes. 

Planområdet langs Rådmandshaven er i Næstved Kommunes Udviklingsstrategi 

for Næstved Bymidte samtidig udpeget som et udviklingsområde, hvor der kan 

byfortættes, parkeringsarealer kan samles i p-huse, og hvor der kan bebygges 

med boliger. Der peges i udviklingsstrategien blandt andet på, at der i Råd-

mandshaven er et uudnyttet potentiale i at bygge på parkeringsarealet. Desuden 

er der mulighed for at afslutte den eksisterende bymidtes bebyggelse ud mod 

Rådmandshaven ved at fortætte og lukke den uafsluttede karréstruktur som lig-

ger langs Kindhestegade. 

Det er derfor sandsynligt, at selvom forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og Lo-

kalplan 100 ikke vedtages, vil der udarbejdes og vedtages andet kommuneplan-

tillæg og lokalplan - evt. med en mindre intensiv udnyttelse eller andre ting, 

som er justeret i forhold til Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 100 - for 

området til opfyldelse af udviklingsstrategien for området. I anden omgang må 

det derfor forventes, at der med tiden vil ske byfortætning og andre ændringer i 

arealanvendelsen og bebyggelsen.  
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4 Lovgrundlag og proces for 
miljøvurdering 

Forslag til Lokalplan 100 og Kommuneplantillæg nr. 14 for bebyggelse af Råd-

mandshaven er omfattet af kravet om miljøvurdering i miljøvurderingsloven, jf. 

§ 8, stk. 1, nr. 1. Miljøvurderingen vil blive gennemført efter de fem trin som ses 

i Figur 4-1. 

 

Figur 4-1: Grafisk oversigt over faserne i miljøvurderingsprocessen. 

     Myndighedsbehandling: Næstved Kommune  

     Høringsperiode 

     Aktuel fase i miljøvurderingsprocessen 

 

5. OVERVÅGNING

Gennemførelse af den eventuelt planlagte overvågning af planernes 
miljømæssige konsekvenser. Overvågningsprogrammet vedtages i 
forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og 

lokalplan.

4. GODKENDELSE OG VEDTAGELSE

Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af planerne. 
Kommuneplantillæg og lokalplan offentliggøres sammen med en 

sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøvurderingen 
og indkomne høringssvar er taget i betragtning.

3. OFFENTLIG HØRING

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt tilhørende miljørapport 
i offentlig høring. Her har offentligheden og berørte myndigheder 

mulighed for at udtale sig.

2. AFGRÆNSNING OG MILJØRAPPORT

Myndigheden udarbejder en miljørapport, der vurderer den sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet af kommuneplanens gennemførelse. 
Den endelige afgrænsning fremgår af miljørapporten, sammen med en 
beskrivelse af, hvordan relevante høringssvar fra berørte myndigheder 

er inddraget.

1. MYNDIGHEDSHØRING

Høring af berørte myndigheder om foreløbig afgrænsning af 
miljørapportens indhold. Høringen er blevet gennemført i januar 2020.
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4.1 Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningsrapporten har været i høring hos berørte myndigheder i perioden 

fra den 8. januar 2020 til den 22. januar 2020, om bemærkninger til omfanget 

og indholdet af miljørapporten. De hørte myndigheder var: 

› Region Sjælland 

› Næstved Kommune, Team Byg, Miljø og Affald: 

Byggesag, Jordgruppen, Støj, Grundvand, Natur, Spildevand, Vandløb, 

› Næstved Kommune, Team Trafik 

Høringen gav også mulighed for at stille forslag om miljøforhold, der burde bely-

ses og vurderes i miljøvurderingen, og forslag til målsætninger, der også burde 

inddrages i miljøvurderingen. 

Der er modtaget tre høringssvar fra de berørte myndigheder. Alle disse hørings-

svar kom fra berørte myndigheder i Næstved Kommune. 

Byggesagsafdelingen i Næstved Kommunes Team Byg, Miljø og Affald bemær-

ker, at det kan være relevant at medtage trafik i miljørapporten da det eksiste-

rende parkeringsareal ved Rådmandshaven er fuldt udnyttet i hverdagene på 

nuværende tidspunkt. Det bør derfor sikres, at den nye bebyggelse ikke medfø-

rer et større parkeringsbehov end planen giver mulighed for, selvom parkerings-

normen er bedre end i resten af bymidten.   

Høringssvaret har givet anledning til, at trafik medtages i miljøvurderingen, i 

forhold til en vurdering af omfanget af parkeringspladser udlagt i lokalplanen. 

Jordgruppen fra Næstved Kommunes Team Byg, Miljø og Affald, gør opmærk-

som på, at der er arealer inden for området, hvor kortlægningsstatus ikke frem-

går af Region Sjællands hjemmeside og dermed muligvis er uafklaret. Det frem-

går af afgrænsningsrapporten for miljøvurdering af lokalplan 100 og kommune-

plantillæg nr. 14, at hele området er områdeklassificeret, samt at en mindre del 

af lokalplanens byggefelt A1 og A5 ligger på arealer, som er V1-kortlagt, og at 

der er to V2-kortlagte områder uden for planområdet. Miljøvurderingen forholder 

sig til den kortlægningsstatus som fremgår af Region Sjællands forureningskort-

lægning, og det er i afgrænsningen vurderet, at eventuel opgravning af forure-

net jord ved realisering af lokalplanen, ikke forventes at medføre en væsentlig 

miljøpåvirkning af jordbunden eller ved bortskaffelse af mindre mængder af for-

urenet jord. Lokalplan 100 fastlægger i øvrigt, at jord skal håndteres i overens-

stemmelse med jordforureningsloven. 

Høringssvaret giver ikke anledning til, at jord samt håndtering heraf medtages i 

miljøvurderingen.  

Støjafdelingen i Næstved Kommunes Team Byg, Miljø og Affald fremsendte hø-

ringssvar med bemærkninger om, at bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter 

kan medføre støj. Støj fra bygge- og anlægsarbejder vedrører det konkrete 
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projekt og behandles ikke i miljøvurderingen af lokalplanen, men i en eventuel 

miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet. Generelt, skal bygge-, anlægs- og 

nedrivningsaktiviteter følge Næstved Kommunes regulativ på området. 

Høringssvaret har ikke givet anledning til, at støj i forbindelse med bygge- og 

anlægsarbejder medtage i miljøvurderingen.  

Der er ingen bemærkninger fra grundvandsafdelingen i Næstved Kommunes 

Team Byg, Miljø og Affald.  

4.2 Afgrænsning, vurdering og kriterier 

I afgrænsningsrapporten er de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive påvirket 

af gennemførelsen af planernes tiltag, identificeret og fastlagt. De udpegede mil-

jøfaktorer er: 

› Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

› Befolkningen og menneskers sundhed 

› Vand 

› Landskab 

Det er i afgrænsningsrapporten vurderet, at planerne ikke medfører væsentlige 

indvirkninger på følgende miljøfaktorer:  

› Jordbund 

› Arealanvendelse 

› Luft og klimatiske faktorer 

› Ressourcer og energi 

› Materielle goder 

› Kulturarv 

I Tabel 4-1Tabel 4-1 Miljøfaktorer, vurderingskriterier, indikatorer og databe-

hov. Ændringer ifht. den foreløbige afgrænsning er markeret med rød. angives 

de kriterier og indikatorer, der er anvendt ved vurderingen af de sandsynlige 

miljøpåvirkninger for hver af de relevante miljøfaktorer. 

Ændringer på baggrund af den gennemførte høring af berørte myndigheder, er 

markeret med rødt i tabellen. 
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Tabel 4-1 Miljøfaktorer, vurderingskriterier, indikatorer og databehov. Ændringer ifht. 

den foreløbige afgrænsning er markeret med rød. 

 

 

 

Miljøfaktor Vurderingskriterier Indikatorer Datagrundlag 

Biologisk 

mangfoldig-

hed, flora og 

fauna 

 

› Direkte udledning af 

regnvand fra tage og 

befæstede arealer til 

Suså 

 

›  Påvirkning af Natura 

2000-områder 

Natura 2000-væ-

sentlighedsvurde-

ring 

Befolkning og 

menneskers 

sundhed 

 

 

› Byggefelter i nærheden 

af eksisterende bebyg-

gelse 

› Flere boliger, erhverv og 

detailhandel 

› Udvidelse af antal par-

keringspladser, trafik og 

indsnævring af Råd-

mandshaven 

 

›  Skygge- og indbliks-

gener 

 

› Støj 

 

› Parkeringsdækning 

Skyggediagram-

mer og bebyggel-

sesplan 

Trafikanalyse 

 

Kvalitativ vurde-

ring 

Vand › Håndtering af regnvand › Udledning til Susåen 

(fra regnvandsbassin 

+ skybrudsvej) 

Kvalitativt, blandt 

andet på bag-

grund af lokalpla-

nens bestemmel-

ser og Natura 

2000-væsentlig-

hedsvurdering. 

 

Landskab  › Tættere og højere be-

byggelse end tidligere 

› Belysning 

› Visuel påvirkning 

› Påvirkning af naboer 

 

Kvalitative 

Planforslag og ek-

sisterende forhold 
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5 Tilgang og metode i miljøvurderingen 

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger, 

som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle og gængse vur-

deringsmetoder, og i forhold til planens detaljeringsgrad og placering i planhie-

rarkiet. Derfor vil miljøvurderingen være afgrænset til vurderinger på et over-

ordnet niveau for forslag til Kommuneplantillæg 14 og mere detaljeret for for-

slag til Lokalplan 100, svarende til niveauet af de bestemmelser, som de to pla-

ner fastlægger.  

Miljøstatus for de miljøemner, som vurderes at blive påvirket af planforslagene 

beskrives i Kapitel 6. Herefter gennemføres selve miljøvurderingen i Kapitel 7. 

Efter miljøvurderingen gennemføres i Kapitel 8 en vurdering af, hvorvidt ændrin-

gerne i plangrundlaget antages at fremme eller udgøre en hindring for realise-

ring af de miljø- og naturmålsætninger, som er vurderet at være relevante i af-

grænsningen. 

5.1 Referencescenarie 

Referencescenariet udgør sammenligningsgrundlaget for miljøvurderingen. Den 

foreslåede ændring af udnyttelsen af området – Lokalplan 100 og Kommune-

plantillæg nr. 14 for bebyggelse af Rådmandshaven – holdes således op mod 

den nuværende miljøtilstand i beskrivelsen af de forventede indvirkninger på 

miljøet. 

Nuværende miljøtilstand svarer i denne sammenhæng til det gældende plan-

grundlag for området.  
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6 Miljøstatus 

6.1 Eksisterende plangrundlag 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 100 udlægger et område til 

nyt boligområde, som i dag er omfattet af eksisterende lokalplaner og kommu-

neplanrammer. 

6.1.1 Lokalplaner 

Det eksisterende plangrundlag for det område, som der planlægges for med for-

slag til Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 100, omfatter dele af følgende 

lokalplaner: 

› Lokalplan D20.1 og lokalplantillæg D20.2, Maglemølleområdet  

Udlægger lokalplanområdet til offentlige formål. Lokalplanerne blev vedta-

get i 1980-1981 og havde til formål at muliggøre rådhusbyggeriet. Desuden 

lægger lokalplanerne op til, at der kan bygges boliger i området, men at der 

dog skal udarbejdes konkret lokalplan herfor. 

› Lokalplan D4.1-1 for et område ved Centralsygehuset i Næstved 

Udlægger området til sygehus og parkeringspladser. Delområde 7 af lokal-

planen er udlagt til parkering og grønt område. På lokalplanens anvendel-

sesplan er der angivet et parkeringsområde, P1, i områdets nordøstligste 

del. 

› Lokalplan 076 for Næstved Bymidte 

Lokalplanen er vedtaget i 2017 sammen med kommuneplantillæg nr. 2. Lo-

kalplanens delområde 6, må kun anvendes til bolig, centerformål og offent-

lige formål og for bebyggelsen er der fastsat bestemmelser om maksimal 

bebyggelsesprocent på 125 for den enkelte ejendom og maksimalt etagean-

tal på 3 etager. 

› Lokalplan 000 

Temalokalplan for regulering af spillehaller i Næstved By  

 

 



 

 

     

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN 100 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR BEBYGGELSE AF RÅDMANDSHAVEN  21  

http://projects.cowiportal.com/ps/A131299/Documents/03 Project documents/Miljørapport/Miljørapport_MV Rådmandshaven_endelig.docx  

 

Figur 6-1 Gældende lokalplaner i området omkring planområdet for forslag til Kom-

muneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 100. 

6.1.2 Kommuneplanrammer 

Forslag til Kommuneplantillæg 14 berører tre eksisterende rammeområder i 

Næstved Kommuneplan 2017: 

› 1.1 C2 Hovedcenter Bymidten, Rådmandshaven 

Udlagt i Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 

› 1.1 D20.1 Rådmandshaven 

Udlagt i Kommuneplan 2017-2029 

› 1.1 D4.1 Centralsygehuset, Ringstedgade-Herlufsvænge 

Udlagt i Kommuneplan 2017-2029 

De relevante bestemmelser i kommuneplanrammerne fremgår af nedenstående 

tabel. 
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Tabel 6-1 Berørte kommuneplanrammer og relevante bestemmelser. 

 1.1 C2 1.1 D4.1 1.1 D20.1 

Anvendelse Centerområde, 

bycenter 

Område til of-

fentlige formål, 

sundhedsinstitu-

tioner 

Område til of-

fentlige formål, 

administration 

Bebyggelsesprocent 125 95 45 

Max. antal etager 3 - 3 

Zonestatus Byzone Byzone og land-

zone 

Byzone 

 

 

Figur 6-2 Gældende kommuneplanrammer i Næstved Kommuneplan 2017 i området 

omkring planområdet for forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 

100. 
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6.2 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

Planområdets udløbspunkt i Suså findes indenfor Natura 2000-område N163 

"Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds mose og Porsemosen". Na-

tura 2000-område N163 omfatter i alt tre habitatområder og to fuglebeskyttel-

sesområder. Af disse er udløbspunktet beliggende i den sydlige ende af habitat-

område H146. Nord og vest for projektområdet findes habitatområde H146, som 

er en del af Natura 2000-område N163. Habitatområdet er udpeget på baggrund 

af Susåen, samt Herlufsholmskoven som blandet løvskov. 

Susåen har sit udløb i Karrebæksminde Fjord ca. 4 km nedstrøms udløbspunk-

tet. Karbæksminde Fjord er en del af Natura 2000-område N169 " Havet og ky-

sten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde". Natura 2000-område N169 

omfatter et habitatområde H148 og et fuglebeskyttelsesområde F81. 

Den geografiske placering af projektområdet og de relevante områder er vist på 

Figur 6-3. 

 

Figur 6-3 Geografisk placering af lokalplanområdet i forhold til Susåen og de rele-

vante Natura 2000-områder, habitatområder og fuglebeskyttelsesområde 
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Susåen er på strækningen udpeget til naturtypen vandløb med vandplanter 

(3260). Naturtypen omfatter vandløb med flydende eller neddykket vegetation 

af karplanter, mosser eller kransnålalger. De primære trusler mod naturtypen er 

fysiske ændringer i vandløbenes morfologi, så som kanalisering og nedgravning, 

grødeskæring og eutrofiering (Aarhus Universitet, 2018).  

6.3 Befolkning og menneskers sundhed 

Planområdet fremstår i dag med åbne parkeringsarealer, en kommunal admini-

strationsbygning samt en 1+2-sporet vej. Beboere og brugere af området har i 

dag udsyn til Herlufsholm Skov mod nord. 

Rådmandshaven er en del af Næstved bys overordnede infrastruktur for både 

bil- og cykeltrafik. Vejen forløber i dag med et kørespor i nordgående retning og 

to kørespor i sydgående retning. Hverdagsdøgntrafikken på Rådmandshaven er i 

2018 talt til 16.500 køretøjer, og der er 1.600 køretøjer i den største spidstime.  

Parkeringsarealet ved Næstved Kommunes administrationsbygning rummer i 

dag 509 parkeringspladser, fordelt mellem kommunens egne parkeringspladser 

og offentligt tilgængelige parkeringspladser.  

Mod øst møder Dania handelsgaderne i krydset mellem Kindhestegade, Hjultorv 

og Ringstedgade. Der er i dag ensrettet i dette kryds, så man her kun kan køre 

ind til Dania fra Kindhestegade. Dania rummer i dag 197 tidsbegrænsede parke-

ringspladser. I alt eksisterer der i dag 258 parkeringspladser i lokalplanforsla-

gets område A og 509 parkeringspladser i område B. 

6.4 Vand 

Der er etableret en fælles kloakledning både i Rådmandshaven og Kindheste-

gade. I Kindhestegade er der tillige etableret en regnvandsledning. Det som i 

Lokalplan 100 betegnes som projektområde A, er en del af et større opland/om-

råde på ca. 20 ha., som afstrømmer mod krydset (Brogade-Havnegade-Slagel-

sevej-Rådmandshaven). Der er en generel overfladeafstrømning på terræn ud 

mod vejen Rådmandshaven, og der er flere enkeltstående lavninger omkring ek-

sisterende bygninger, hvor vand kan ophobe sig ved kraftigere regnskyl.  

Ved skybrud i forbindelse med en 100 års regnhændelse, vil der være risiko for, 

at en del af det areal, der i dag er parkeringsplads ud for administrationsbygnin-

gen, vil stå under vand i op til 0,50 meter. Hele lokalplanens område B er sepa-

ratkloakeret. 

De i lokalplanområdet eksisterende parkeringspladser er i dag belagt med per-

meabel belægning, der tillader nedsivning af overfladevand. 

Susåen er i Vandområdeplanen målsat til god økologisk tilstand og har på den 

aktuelle strækning en samlet god økologisk tilstand (Fødevareministeriet, 2020). 

Susåens kemiske tilstand er på strækningen "ukendt tilstand".  
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6.5 Landskab 

Planområdet fremstår i dag med åbne parkeringsarealer, en kommunal admini-

strationsbygning samt en 1+2-sporet vej. Beboere og brugere af området har i 

dag udsyn til Herlufsholm Skov mod nord. 

 

Figur 6-4 Lokalplanområdet set fra luften 

Som det fremgår af Figur 6-4 betyder det store anlæg af parkeringspladser 

foran administrationsbygningen, at man i dag oplever at køre igennem et åbent 

område med grøn bevoksning i form af buske og træer langs, samt lange kig 

mod Susåen og Herlufsholmskoven. Fra Hjultorv/Dania kan man ligeledes i dag 

se mod Susåen på den anden side af Rådmandshaven.  

Landskabet omkring lokalplanområdet er karakteriseret ved Herlufsholmskoven, 

Susåen og tilhørende parkarealer, som grænser op til Næstved Kommunes ad-

ministrationsbygning.  
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7 Miljøvurdering 

7.1 Planforhold 

Med vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 100, vil Lo-

kalplan 076 for Næstved Bymidte, Lokalplan D20-1, Lokalplan D20-2 og Lokal-

plan D4.1-1 aflyses for det område, som er omfattet af lokalplanforslaget. Te-

malokalplan 000, om spillehaller, fastholdes og vil fremover også være gæl-

dende for lokalplanforslagets område. 

Vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 100 vil give an-

ledning til følgende ændringer i plangrundlaget i forhold til de planer, som afly-

ses: 

› Område A i forslag til Lokalplan 100 er i dag omfattet af delområde 6 i Lo-

kalplan 076 og kommuneplanramme 1.1 C2. 

Med de nye planer ændres bygningshøjden fra max. 3 etager til 2-4 etager 

for de fleste byggefelter og max. 8 etager for et enkelt byggefelt. 

› Område B i forslag til Lokalplan 100 er i dag omfattet af delområde 7 i Lo-

kalplan D4.1-1 og kommuneplanramme 1.1 D4.1. 

Med de nye planer ændres den del af delområde 7, som er udlagt til grønt 

areal, til at omfatte en del af byggefelt B1, hvor der er udlagt byggefelter 

på 3-4 etager. 

› Område B i forslag til Lokalplan 100 er i dag omfattet af Lokalplan D20.1, 

lokalplantillæg D20.2 og kommuneplanramme 1.1 D20.1. 

Med de nye planer ændres det areal, som er udlagt til parkeringsplads i de 

gældende lokalplaner, til at omfatte byggefelter i 2-4 etagers højde. I den 

gældende kommuneplanramme er det maksimale etageantal 3 etager. 

7.2 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

7.2.1 Natura 2000 

Det er forudsat i forslag til lokalplan 100 at regnvand opsamlet fra tage og be-

fæstede arealer ledes til områdets eksisterende regnvandsledning og derfra afle-

des via en brønd beliggende øst for Rådhuset til et underjordisk bassin som har 

udledning til Næstved havnebassin.  

Brønden beliggende øst for Rådhuset har et afløb som i situationer, hvor der 

sker opstuvning af regnvand ved store regnskyl, afledes en mindre del af over-

fladevandet fra arealerne i Rådmandshaven direkte til Susåen. Brønden er kon-

strueret som en overløbsbrønd, hvor vandet skal opstuves i brønden mindst én 

meter før der sker afløb til Susåen. Det er erfaringsmæssigt meget sjældent at 

overløbsfunktionen medfører direkte udledning af vand til Susåen.  
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Ved en tilkobling af yderligere befæstede arealer som etableres ved en realise-

ring af byggemulighederne i lokalplan 100, vil der ske en svag stigning i hyppig-

heden af overløb til Susåen. Det forventes ikke at denne svage stigning i vand-

mængderne vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper og arter på ud-

pegningsgrundlagene for de to Natura 2000-områder.  

Susåen ikke er sårbart overfor en midlertidig mertilledning af vand ved regn-

hændelser. naturtypen vandløb (3260), vurderes derfor ikke påvirket væsentligt 

af merudledningen af regnvand fra lokalplanområdet. Ligeledes vurderes en 

merudledning af kvælstof, fosfor og BI5 til Susåen kun at udgøre en minimal 

forøgelse af stofferne i åen. Mertilledningen til Karrebæk Fjord vurderes ligeledes 

at være minimal set i forhold til målbelastningen af fjorden, hvorfor der ikke vil 

ske en øget eutrofiering af fjorden, som væsentlig kan påvirke naturtypen la-

gune (1150) eller fødegrundlaget for relevante fuglearter. Dermed vil projektet 

ikke medfører væsentlig påvirkning på naturtyper eller arter på udpegnings-

grundlaget for natura 2000-områderne. 

Det af planerne muliggjorte projekt er således ikke til hinder for at Natura 2000-

områdernes integritet bevares og at der kan opnås gunstig bevaringsstatus for 

naturtyper og arter på områdernes udpegningsgrundlag.  

Det konkluderes, at det af kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 100 mulig-

gjorte projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper og arter 

på udpegningsgrundlagene for de to Natura 2000-områder. Der vil ikke være 

behov for at gennemføre yderligere vurderinger af lokalplanens indvirkning på 

Natura 2000 interesserne i Susåen. 

7.3 Befolkning og menneskers sundhed 

7.3.1 Skygge- og indbliksgener 

Lokalplan 100 udlægger byggefelter i nærheden af eksisterende bebyggelse. Lo-

kalplanen giver mulighed for, at der kan etableres nye boliger og erhvervsbyg-

geri på arealer, hvor der i dag enten er åbne parkeringsarealer eller vejarealer. 

Hvis lokalplanens bebyggelsesmuligheder realiseres, kan eksisterende bebyg-

gelse påvirkes af skygge og beboere i eksisterende byggeri kan opleve indbliks-

gener.  

I forslag til Lokalplan 100, bilag E, er der vist skyggediagrammer for hhv. marts, 

juni og december måned, hhv. klokken 09.00, 12.00 og 17.00. 

Skyggediagram for marts måned klokken 09.00 (Figur 7-1) viser, at den eksi-

sterende administrationsbygning i den vestlige del af lokalplanområdet vil blive 

skyggepåvirket af det af lokalplanen muliggjorte parkeringshus.  

Eksisterende boliger øst for Rådmandshaven vil ikke blive påvirket af skygge fra 

det nye byggeri i morgentimerne, da de nye bygninger kommer til at ligge mod 

vest.  
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Figur 7-1 Skyggediagram, marts måned, klokken 09:00. Den eksisterende bebyg-

gelse er indtegnet med mørke skygger, mens muliggjort bebyggelse er 

indtegnet med lyse skygger. 

Figur 7-2 viser, at eksisterende bebyggelse øst og nordøst for lokalplanområdet 

vil blive påvirket af skygge fra ny bebyggelse, som muliggøres af Lokalplan 100. 

 

Figur 7-2 Skyggediagram, marts måned, klokken 17:00. Den eksisterende bebyg-

gelse er indtegnet med mørke skygger, mens muliggjort bebyggelse er 

indtegnet med lyse skygger. 
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Den nordøstlige eksisterende bebyggelse anvendes til beboelse, men størstede-

len af den eksisterende bebyggelse øst for lokalplanområdet anvendes til er-

hverv og detailhandel. Skyggepåvirkning af bebyggelse til erhverv og detailhan-

del vurderes at have mindre betydning end skyggepåvirkning af boliger. 

Lokalplan 100 muliggør etablering af tæt bebyggelse med beboelse i op til 4 eta-

ger samt en enkelt bygning indrettet til erhverv i op til 8 etager, hvilket mulig-

gør indblik til eksisterende bebyggelse øst for lokalplanområdet, samt indblik til 

den eksisterende administrationsbygning i den vestlige del af lokalplanområdet. 

Da størstedelen af bebyggelsen øst for lokalplanområdet anvendes til erhverv og 

detailhandel, vurderes det muliggjorte indblik til eksisterende bebyggelse ikke at 

være af betydning. For de eksisterende boliger vil afstanden til den nye bebyg-

gelse betyde, at der vil være mulige indbliksgener. Omfanget af muligheden for 

indblik mellem bebyggelserne afhænger af den konkrete udformning af de nye 

bygninger, herunder blandt andet vinduernes størrelse og placering samt even-

tuel mulighed for altaner, som vil øge indbliksgenerne. 

Det forventes, at boliger, erhverv og P-huse vil være oplyst/belyst, hvilket også 

kan medføre en ændring af lyspåvirkningen på eksisterende boliger.  

Det konkluderes, at en realisering af de af lokalplan 100muliggjorte bebyggelser 

i perioder vil medføre skyggegener for enkelte beboere nordøst for lokalplanom-

rådet. Realiseringen af det af lokalplan 100 muliggjorte byggeri kan også med-

føre indbliksgener for enkelte beboere på den østlige side af Rådmandshaven.  

7.3.2 Støj 

Inden for planområdet udlægges byggefelter til boliger og erhverv, og der gives 

mulighed for etablering af detailhandel. Der udlægges desuden parkeringsplad-

ser i terræn samt to parkeringshuse, som forøger antallet af P-pladser inden for 

området. Parkeringsdækningen i forhold til antal boliger og etagemeter erhverv, 

er dobbelt så stor som for bymidten. I baggrundsmateriale udarbejdet som 

grundlag for lokalplanforslaget for omdannelse af Rådmandshaven lægges til 

grund, at den foreslåede udbygning og anvendelse af område A og B vil gene-

rere yderligere 1.150 bilture pr. døgn.  

 

Det forventes, at en fuld udbygning af området, efter rammerne i lokalplanfor-

slaget vil føre til en trafikstigning på vejene omkring planområdet og inden for 

planområdet, da der vil være flere funktioner rettet mod både beboere og besø-

gende, samt et overskud af parkeringspladser i.f.t. antallet af beboere. I forbin-

delse med udarbejdelse af lokalplanen, er det vurderet, at trafikken med udbyg-

ningen vil kunne afvikles hensigtsmæssigt på Rådmandshaven. 
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Figur 7-3 Trafikdiagram ved realisering af lokalplan 100 

Forslag til lokalplan 100 indeholder endvidere bestemmelse om at det skal sik-

res, at trafikstøj højst belaster boliger med Miljøstyrelsens til enhver tid vejle-

dende grænseværdi. Samtidige stiller lokalplanforslaget krav om, at der om nød-

vendigt skal etableres afværgeforanstaltninger i form af støjafskærmning, og at 

det ved placering, konstruktion, indretning eller andre afværgeforanstaltninger 

skal sikres, at boligers indendørs støjniveau ikke overstiger 30 dB.  

Det konkluderes, at selvom en fuld udbygning af området ved realisering af for-

slag til lokalplan 100, vil føre til en trafikstigning på vejene omkring planområdet 

og inden for planområdet, tager lokalplanforslaget højde for denne påvirkning og 

stiller krav om afværgeforanstaltninger. 

7.3.3 Parkering 

Der eksisterer i dag 258 parkeringspladser i område A og 509 parkeringspladser 

i område B.  

Ved realisering af lokalplanforslagets muligheder fortættes bebyggelsen i om-

råde A og ubebyggede arealer i område B bebygges. I forslag til lokalplanforsla-

gets redegørelse for parkering fremgår, at lokalplanen muliggør etablering af to 

parkeringshuse, delvist nedgravede parkeringskældre samt parkering på terræn.  

Fortætning omkring Rådmandshaven genererer behov for et større antal parke-

ringspladser, end der er anlagt i området i dag. Næstved Kommune har for at 

begrænse behovet for parkering på arealer, som med fordel kan udnyttes til 
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andre formål, arbejdet med dobbeltudnyttelse af parkeringspladser for at be-

regne et forventet parkeringsbehov. For område A regnes med en dobbeltudnyt-

telse på 10 %, mens der i område B regnes med 20 % dobbeltudnyttelse. Dob-

beltudnyttelse er i beregningerne sammenholdt med områdets funktioner og an-

vendelser, som har forskellige parkeringsbehov på forskellige tidspunkter af 

døgnet.   

 

Figur 7-4 Parkeringsdiagram 

Parkeringsnormen er fastsat til 1 parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads 

pr. 100 m² erhverv/bebyggelse til offentlige formål. 

I område A planlægges bebygget 4.450 m² erhverv samt 4.960 m² bolig, sva-

rende til hhv. 44 og 49 parkeringspladser. Sammenlagt med eksisterende parke-

ring på 258 parkeringspladser fratrukket 10 % til dobbeltudnyttelse giver et par-

keringsbehov for i alt 316 parkeringspladser.  

I område B planlægges bebygget 4300 m² til offentlige formål, 13.090 m² boli-

ger samt 620 m² erhverv, svarende til hhv. 43, 130 og 6 parkeringspladser. 

Sammenlagt med de eksisterende 509 parkeringspladser fratrukket 20 % til 

dobbeltudnyttelse giver et parkeringsbehov for i alt 550 parkeringspladser.  

Det konkluderes, at vedtagelse af lokalplan 100 og realisering af den muliggjorte 

bebyggelse påvirker parkeringsbehovet og trafik forbundet hermed. Påvirknin-

gen håndteres dog ved at muliggøre etablering af to P-huse, parkering på ter-

ræn og halvt nedgravet parkering på baggrund af parkeringsopgørelsen. 
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7.4 Vand 

Forslag til lokalplan 100 åbner mulighed for etablering af lokale LAR-anlæg med 

nedsivning og/eller rekreativ anvendelse af overfladevandet. Der vil i forbindelse 

med tilbageholdelse/forsinkelse af vand i området blive stillet krav om et redu-

ceret/neddroslet afløb til recipient.  

Forslaget til lokalplan stiller krav om at der i forbindelse med den grønne kile 

etableres et regnvandsbassin, som håndterer regnvandet lokalt med udledning 

til Susåen via eksisterende regnvandsledning. I den grønne kile, er der krav om 

synlig afledning af regnvand fra bebyggelsen og kilen kan anvendes som sky-

brudsvej og forsinkelsesbassin ved kraftige regnvandshændelser.  

Hvis den af Lokalplan 100 muliggjorte bebyggelse af projektområde A ud mod 

Rådmandshaven realiseres, etableres der i de grønne kiler "blå-grønne byrum", 

hvor regnvand håndteres i løsninger på terræn. I disse løsninger skabes mulig-

hed for mindre forsinkelser af regnvand før det ledes til eksisterende kloaksy-

stem, hvor den hydrauliske belastning hermed reduceres ved at tilbageholde 

regnvand i projektområdet i enkeltstående LAR-løsninger. 

 

 

Figur 7-5 LAR-diagram ved realisering af lokalplan 100  

Ved skybrud i forbindelse med en 100 års regnhændelse, vil der være risiko for, 

at en del af det areal, der i dag er parkeringsplads ud for administrationsbygnin-

gen, vil stå under vand i op til 0,50 meter. I forslag til Lokalplanen 100 er hele 
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område B separatkloakeret og afledning af regnvand sker til eksisterende regn-

vandsledning der udleder til Susåen. Ved realisering af lokalplanen etableres en 

grøn kile gennem projektområdet, samt grønne gårdrum centralt i bygnings-

strukturerne, hvorfra regnvand kan tilbageholdes og ledes til recipient. Udvikling 

af området medfører ændring af terrænet samt fortætning af byggeri på arealer, 

hvor der før overvejende var ubebygget og med permeabel belægning.  

Lokalplan 100 indeholder bestemmelser om, at der ved valg af belægninger og 

afvandingssystem skal tages hensyn til muligheden for at opsamle regnvand til 

vanding af de beplantede planter.  

 

Det konkluderes, at en realisering af den af lokalplan 100 muliggjorte fortætning 

af byggeri kan påvirke afstrømningsforhold og udledning til recipienter for lokal-

planområdets tag- og overfladevand. Samtidig indeholder Lokalplan 100 og 

Kommuneplantillæg nr. 14 for bebyggelse af rådmandshaven bestemmelser, 

som kan medføre en positiv indvirkning på håndteringen af regnvand, da mulig-

gjorte LAR-løsninger forsinker regnvand og dermed reducerer den hydrauliske 

belastning af kloaksystemet og recipient. 

 

Det forventes i den forbindelse at udledning til Susåen dels håndteres hydraulisk 

gennem den eksisterende overløbsfunktion, som er etableret i brønden på regn-

vandsledningen øst for Rådhuset. En tilkobling af yderligere befæstede arealer til 

regnvandsledningen vil medføre en svag stigning i hyppigheden af afløb direkte 

til Susåen i forbindelse med store/ekstreme regnskyl. Det forventes at denne 

svage stigning i hyppigheden af overløb til Susåen ikke vil medføre en væsentlig 

påvirkning af Susåens vandkvalitet.  

7.5 Landskab 

7.5.1 Visuelle forhold 

Inden for lokalplanens område B er der placeret byggefelter med mulighed for 

byggeri op til 5 etagers højde, hvilket vil påvirke udsynet mod vest og mod nord 

fra Rådmandshaven, da arealet i dag er parkeringsplads i terræn. Bebyggelsen 

vil således hindre et eksisterende friere udsyn mod skoven og Susåen. 

Landskabet omkring lokalplanområdet er karakteriseret ved nærheden til Her-

lufsholmskoven, Susåen og de tilhørende parkarealer som grænser op til Næst-

ved Kommunes administrationsbygning. Ved gennemkørsel af lokalplanområdet 

oplever man i dag at køre igennem et åbent område med grøn bevoksning i 

form af buske og træer langs, samt lange kig mod Susåen og Herlufsholmsko-

ven. 
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Figur 7-6 Lokalplanområdet set fra luften med bebyggelse muliggjort af lokalplan 100 

I byggefelt A3 er der mulighed for bebyggelse op til 8 etagers højde, hvilket af-

viger fra de eksisterende bygningshøjder på 3-4 etager i Næstved bymidte. Det 

forventes, at boliger, erhverv og P-huse vil være oplyst/belyst, hvilket også vil 

ændre det visuelle indtryk af området. Beboere i eksisterende byggeri vil der-

med opleve en påvirkning af de visuelle forhold, hvis Lokalplan 100 realiseres. 

Det konkluderes, at forslag til lokalplan 100 og kommuneplantillæg nr. 14 ud-

lægger byggefelter, som ved realisering kan have en betydelig påvirkning af om-

rådets visuelle fremtræden og områdets generelt mere åbne udtryk. I fremtiden 

vil området fremstå som et sluttet byområde, der muliggør enkelte kig mod Her-

lufsholmskoven.  
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8 Vurdering af indvirkninger på 
miljømålsætninger 

I afgrænsningsrapporten er det vurderet, hvilke miljøbeskyttelsesmål, som er 

relevante for forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 100. Miljøbe-

skyttelsesmålene kan være fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan eller 

medlemsstatsplan.  

Nedenfor gennemgås de målsætninger, som ikke allerede er omfattet af den øv-

rige miljøvurdering og det vurderes om/hvordan ændringerne i plangrundlaget 

tager hensyn til disse mål og andre miljøhensyn.  

Tabel 8-8-1 Vurdering af miljømålsætninger, som er relevante for lokalplanen og kom-

muneplantillægget. 

Emne / kilde Målsætninger Vurdering 

Masterplan/ 

strukturplan o.l. 

 

› Byggeriet skal tilpasses og 

underordne sig Næstved 

Bymidtes karakteristiske 

struktur og udtryk samt 

indpasses i de rekreative 

kvaliteter, som findes i 

området. 

 

› De fremtidige bebyggel-

ser svarer i størrelsen til 

de eksisterende og ind-

passes i bystrukturen 

med stok-/karré-opbyg-

ningen. Parkeringshuset i 

område B er mere mar-

kant end de eksisterende 

bygninger. Højderne på 

2-4 etager svarer til den 

eksisterende by, mens 

byggefeltet på op til 8 

etager i område A, vil 

skille sig ud fra resten af 

byen. 

› Materialevalg, gårdrum 

og beplantning/grønne 

arealer er tilpasset den 

eksisterende by. 

Grøn Plan 2009-

21 

› Sammen med byudviklin-

gen vil vi etablere grønne 

forbindelser, som sikrer, at 

nye og eksisterende bolig-

områder har let adgang til 

natur og grønne områder. 

› Planområdet ligger inden 

for Indsatsområde 1, Det 

åbne land: der skal være 

rum til friluftsoplevelser 

både til lands og til vands. 

› Kommuneplantillæg nr. 

14 og lokalplan 100 mu-

liggør etablering af 

grønne kiler i det mulig-

gjorte nye boligområde.  

› Det muliggjorte byggeri 

og boligområde bidrager 

ikke til målsætningen om 

rum til friluftsoplevelser 

til lands og til vand.  
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Kommuneplan-

strategi 2019 

› Næstved Kommune vil 

være en bosætningskom-

mune med en positiv og 

langsigtet befolkningstil-

vækst.  

› Næstved Kommune vil 

være kendt for sin levende 

bymidte og let tilgænge-

lige og attraktive rekrea-

tive naturområder.  

› Bymidtemidtestrategien 

skal føres ud i livet, så by-

midten styrkes arkitekto-

nisk, funktionelt og aktivi-

tetsmæssigt via opgrade-

ring af eksisterende byg-

ningsmasse, nybyggeri 

med fokus på boliger, ud-

vikling af eksisterende by-

rum.  

› Det muliggjorte boligom-

råde bidrager til Næst-

ved Kommunes visioner 

ved at muliggøre befolk-

ningstilvækst gennem 

forøgelse af antallet af 

boliger.  

› Forslaget til kommune-

plantillæg nr. 14 og lo-

kalplan 100 muliggør 

blandet erhverv og bolig-

bebyggelse i et område 

på kanten af Næstved 

Bymidte mod Herlufs-

holmskov og Suså, og 

kan derfor agere binde-

led mellem by og rekrea-

tive områder.  

› Den nye bebyggelse skal 

underordne sig bymid-

tens historiske og arki-

tektoniske kvaliteter, 

hvorfor der tages ud-

gangspunkt i eksiste-

rende bebyggelses struk-

tur og udformning. Plan-

forslagene er derfor i 

overensstemmelse med 

Kommuneplanstrategi 

2019s målsætning 

herom. 
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Kommuneplan 

2017-2029 

Næstved Kom-

mune 

 

› Byrådet sætter stor fokus 

på, at Næstved fortsat har 

en dynamisk og velfunge-

rende bymidte i udvikling. 

› Grønt Danmarkskort: Plan-

området ligger inden for 

område med potentielle 

naturbeskyttelsesområder, 

som indgår som en del af 

Grønt Danmarkskort. 

Grønt Danmarkskort udpe-

ger arealer, der i dag er 

særlige vigtige naturområ-

der, og arealer hvor de 

kan udvides i samarbejde 

med lodsejerne.  

 

› Forslag til Lokalplan 100 

muliggør etablering af 

parkeringspladser efter 

en parkeringsnorm der 

skal sikre, at området er 

velfungerende og attrak-

tivt.  

› Kommuneplantillæg nr. 

14 og Lokalplan 100 på-

virker udpegningen af 

arealer til grønt dan-

markskort negativt, da 

realisering af planen fjer-

ner potentiale for udvi-

delse af de vigtige natur-

områder.  
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9 Afværgeforanstaltninger 

Det fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 4 punkt g, at miljørapporten skal in-

deholdes oplysninger om planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse, og 

så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet 

ved planernes gennemførelse. 

Der er i miljøvurderingen af Kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 100 ikke 

identificeret væsentlige miljøpåvirkninger, hvor der er behov for at etablere sær-

lige afværgeforanstaltninger. Der etableres/gennemføres derfor ikke afværgefor-

anstaltninger, som følge af planlægning for bebyggelse af Rådmandshaven.  
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10 Overvågning 

I henhold til § 12, stk. 4 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter skal myndigheden overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger 

af planens eller programmets gennemførelse. 

Miljøvurderingen af forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 100 viser, 

at der ikke er miljøpåvirkninger, som er så væsentlige, at der er behov for sær-

skilt overvågning. Der fastlægges derfor ikke et overvågningsprogram, som 

følge af planlægning for bebyggelse af Rådmandshaven. 

 


