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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.

●  Evt. en illustrationsplan, der viser, hvordan bebyggelse og anlæg kan udføres efter planen. 

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 fx 
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 har været fremlagt i offentlig høring i perioden:
20.09.2019 - 17.11.2019

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.
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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
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REDEGØRELSE

LOKALPLANENS FORMÅL
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at der kan opføres et 
nyt boligområde bestående af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. 
Boligområdet opføres i umiddelbar tilknytning til Dyres Kvarter i den 
østlige del af Fuglebjerg by. Lokalplanen har til hensigt at skabe et at-
traktivt boligområde, med udsigt over det åbne land og med et indre 
grønt opholdsareal, der forbindes via stier til Dyres Kvarter. Der lægges 
vægt på at boligerne opføres i naturmaterialer i høj kvalitet med lang 
holdbarhed.

Lokalplanens formål er også at beskrive rammerne for byggeriet i for-
hold til bl.a. bebyggelsesprocent, grundstørrelser, bygningshøjder og 
materialevalg. Lokalplanen skal endvidere sikre, at der i området eta-
bleres fælles grønne og rekreative arealer med lege- og opholdsmu-
ligheder, der lægger op til, at der etableres et fællesskab for beboerne 
i området. Lokalplanen giver mulighed for grønne fællesarealer med 
LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), der er med til at sikre at 
lokalplanområdet tilpasses fremtidige klimaforandringer samtidig med, 
at der tilføres rekreativ merværdi til lokalplanområdet. 

LOKALPLANENS BAGGRUND
Lokalplanen er udarbejdet som plangrundlag for realisering af et nyt 
boligområde i det østlige Fuglebjerg.

Der er fortsat efterspørgsel på boliger i Fuglebjerg; både parcelhuse og 
mindre rækkehuse.  For at imødekomme efterspørgslen på nye byg-
gemuligheder, ønsker ejerne af nærværende område at udvikle dette 
nye boligområde. Ejerne har derfor anmodet Næstved Kommune om 
principgodkendelse af igangsætning af lokalplan. Plan- og Erhvervsud-
valget har på møde den 4. februar 2019 principgodkendt igangsættelse 
af lokalplan for området. 
Næstved Kommune ønsker i samarbejde med bygherren at skabe plan-
grundlag for at udbygge det eksisterende boligområde ved Dyres Kvar-
ter i den østlige del af Fuglebjerg by. 
En del af lokalplanområdet er i kommuneplanens rammer udlagt til er-
hvervsområde. Det er ikke aktuelt at etablere erhverv i dette område. 
Kommuneplanrammen skal derfor ændres ved udarbejdelse af et kom-
muneplantillæg.

LOKALPLANENS OMRÅDE
Lokalplanområdet er beliggende i Fuglebjerg by. Fuglebjerg by udgør 
en af de fire centerbyer i Næstved Kommune. Byen har været hovedby 
i den tidligere Fuglebjerg Kommune. Der er en positiv befolkningsud-
vikling i Fuglebjerg by, som indenfor de sidste 11 år har oplevet en 
stigning i indbyggertallet på ca. 17,5% (fra 2001 indb. i 2008 til 2351 
indb. i 2019). 

Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 12,3 ha. Området er belig-
gende i Fuglebjerg by og afgrænses mod vest af boligområdet Dyres 
Kvarter. Mod nord, syd og øst afgrænses området af det åbne land.

Områdets zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og bliver overført til byzone 
ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Områdets nuværende anvendelse
I dag anvendes området til landbrugsformål.
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Landskab og natur
Det omgivende landskab er karakteriseret ved et intensivt landbrugs-
landskab. Terrænet er storbakket til fladt, med lange udsyn over land-
skabet. Området er beliggende ca. i kote 42,5. Terrænet skråner svagt 
mod nordøst. I områdets nordvestlige del ligger en sø. Søen indar-
bejdes som et rekreativt element i lokalplanområdet og får en central 
placering i områdets fremtidige fælles friareal. Ved byggemodning af 
området skal ny bebyggelse tilpasses landskabet og tage hensyn til de 
naturlige terrænformer. 

Bevaringsværdier
I det østlige skel mod markerne løber et beskyttet dige. Dette er mar-
keret på kortbilag 2. 
Den eksisterende sø indenfor lokalplanområdet er omfattet af Naturbe-
skyttelsesloven §3. 

Lokalplanområdet set fra øst. I forgrunden ses det beskyttede dige i 
skellet. 

Udsigt over landskabet mod 
øst. 
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Trafikale forhold
Adgangsvej til området sker via Neergaards Allé. Der anlægges bøjle-
veje som skaber adgang til de enkelte parceller. Parkering afholdes på 
egen grund, på nær for et mindre område til rækkehuse, i det sydvest-
lige hjørne af lokalplanområdet, som har decentral parkering på den 
anden side af vejen.

Der er planlagt stier, som knytter sig på de eksisterende stier i Dyres 
Kvarter og i et forløb rundt i dette nye område skaber adgang til de re-
kreative fællesarealer og udsigter over det omgivende åbne land. 

Vandboringer 
Området ligger ikke indenfor boringsært beskyttelsesområde.

Vand-, Gas og el-ledninger
Der er foretaget en kortlægning af ledninger i lokalplanområdet, og på 
baggrund af de indhentede oplysninger fra ledningsejerne, er den frem-
tidige boligbebyggelse ikke i konflikt med ledninger i området.

Rørlagte vandløb og dræn
Arealet er gennem-drænet, jf. HedeDanmarks drænkort. I det omfang, 
at dræning af tilgrænsende arealer sker ind over lokalplanområdet, skal 
denne afledning af vand fortsat sikres. Dræn som løber under fremtidigt 
byggeri eller gennem private haver skal lægges om, således at det ikke 
ligger på private matrikler, men kun på fællesarealer. 

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

Den anlagte del af Neergaards Allé, som skal forlænges.   



10

LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER

Lokalplanområdet grænser direkte op til boligområdet Dyres Kvarter 
mod vest. Dyres Kvarter består af åben/lav og tæt/lav boligbebyggel-
se beliggende omkring to boligveje. Bebyggelsen har et større fælles 
friareal i den nordøstlige del af området. Lokalplanområdet og Dyres 
Kvarter ligger i den østlige del af Fuglebjerg, og når lokalplanområdet 
realiseres, kommer det nye boligområde til at danne den østlige af-
grænsning af byen mod det åbne land.

LOKALPLANENS INDHOLD

Disponering
Lokalplanområdet er delt op i 3 etaper og 5 delområder, som giver mu-
lighed for etablering af åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse, se kortbi-
lag 2 og 3. 

Etape 1 består af delområde 1 (rækkehuse), delområde 2 (dobbelt-
huse) og delområde 3 (parcelhuse). 
Etape 2 består af delområde 4 (parcelhuse).
Etape 3 består af delområde 5 (parcel- og dobbelthuse). 
Lokalplanområdet struktureres af adgangsveje og det grønne bånd, 
som løber gennem området. 

Anvendelse
Der forventes opført 23 rækkehuse i delområde 1, 16 dobbelthuse i 
delområde 2, 19 parcelhuse i delområde 3 og 15 parcelhuse i delområde 
4. I delområde 5 kan der både etableres parcelhuse og dobbelthuse. 
Der er givet en ekstra fleksibilitet for dette delområde, da det er det 
sidste område, som forventes udbygget. Der kan derfor nå at gå en 
årrække før delområdet realiseres og det kan være svært at forudsige 
hvordan den boligmæssige efterspørgsel vil være til den tid. Af samme 
årsag er der ikke på forhånd en præcis forventning til antallet af boliger 
i dette område. Området kan f.eks. disponeres således, at der kommer 
10 grunde til parcelhuse og 10 grunde til dobbelthuse som illustreret 
på kortbilag 4.

Den nye udstykning grænser op til Dyres Kvarter. 



Lokalplanområdet opdeles i 3 etaper. 
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Næstved Kommune anbefaler, at der arbejdes med en udbygning af 
området indefra og ud. Dette betyder konkret at udbygningen af områ-
det starter med etape 1, som ligger nærmest Dyres Kvarter. 

Bebyggelse og anlæg
Der gives mulighed for opførelse af tæt/lav og åben/lav bebyggelse i op 
til 2 etager. Tæt/lav bebyggelse kan opføres som rækkehuse i delom-
råde 1 og som dobbelthuse i delområde 2 og 5. I delområde 3 og 4 kan 
der opføres åben/lav bebyggelse i form af parcelhuse.

Hver enhed til rækkehuse skal etableres på et grundareal på mindst 400 
m2 inkl. andel af fælles friareal, men ekskl. andel af adgangsvej. Dob-
belthuse skal etableres på et grundareal på mindst 400m2 og åben/lav 
bebyggelse i form af parcelhuse skal være mindst 800 m2. Lokalplanen 
fastsættes en bebyggelsesprocent på 30 for åben/lav; dvs. parcelhuse 
og 40 for tæt/lav; dvs. række- og dobbelthuse.

Lokalplanens bestemmelser for bygningernes ydre fremtræden er et 
udtryk for ønske om et harmonisk præg og kvalitet i kvarterets byg-
ningskarakter samtidig med at grundejernes valgmuligheder for indi-
viduelle præg tilgodeses uden at naboer generes af f.eks. genskin fra 
reflekterende tag- eller facadematerialer. 

De anvendte materialer skal være naturmaterialer, der patinere med 
tiden. Patina bruges som en positiv beskrivelse af materialer, hvor tiden 
har sat sine spor, uden at forringe materialets værdi eller udseende. 
Naturlige materialer af høj kvalitet vil oftest bevare deres skønhed, hvis 
de vedligeholdes efter anvisningen. Dette gælder for materialer af bl.a. 
træ, natursten, tegl, zink og stål. En del kunstige eller syntetiske mate-
rialer ældes ikke med samme skønhed. 
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Grønne områder, landskab og beplantning
Det væsentligste kriterie ved udformningen af det nye område har væ-
ret, at skabe et boligområde som både har en velfungerende intern 
struktur, og samtidig spiller sammen med eksisterende og fremtidige 
tilgrænsende boligområder. Denne udfordring er løst ved placeringen af 
stier og friarealer.

Boligbebyggelsen er placeret omkring en grøn kile. Den grønne kile 
løber tværs igennem området og trækker det grønne element ind gen-
nem boligområdet og omkring en eksisterende sø i den nordvestlige 
del af planområdet. Den grønne kile fremstår som et stort sammen-
hængende grønt område der ikke gennemskæres af veje. Der hvor sti-
forbindelser bringes ud af den grønne kile og over veje etableres der 
fartdæmpende foranstaltninger. I kilen etableres der områder med tæt-
tere beplantning samt en legeplads. Den grønne kile kan også fungere 
som – midlertidig – afslutning af bebyggelsen mod det åbne land og 
derved få bebyggelsen til at fremstå ’helstøbt’ selvom der evt. opstår 
en pause mellem udbygning af delområde 1 – 3 og delområde 4 – 5. 

Foruden den grønne kile er der udlagt friareal og stiforbindelse rundt 
om hele lokalplanområdet. Herved kan både beboerne i området og by-
ens borgere i øvrigt nyde godt af udsigten over det åbne land.

For at binde lokalplanområdet sammen med den øvrige by, er den 
grønne kile placeret på en måde, så den flyder direkte sammen med 
friarealet i Dyres Kvarter. Friarealerne forbindes af et gennemgående 
stisystem.

Beplantning af fælles fri- og opholdsarealer skal udføres med over-
vejende hjemmehørende, egnskarakteristiske træer og buske, som er 
egnet til forholdene. Plantearter er angivet på bilag C.

Indenfor lokalplanområdet skal der etableres løsninger for LAR (Lokal 
Afledning af Regnvand). Det er hensigten at regnvandsanlæggene skal 
opleves som rekreative, blå/grønne elementer. 

Ved realisering af lokalplanen skal der udarbejdes en vedligeholdelses-
plan for LAR-anlæggene. Vedligeholdelsesplanen skal indeholde ret-
ningslinjer for drift og pleje, som skal foretages af grundejerforeningen.

Grønt tag, som kan forsinke vandets afstrømning samt tilbageholde og 
fordampe en del af vandet. 

Der findes mange forskellige 
LAR-løsninger. Hovedformålet 
med løsningen her er, at tilbage-
holde og forsinke afledningen 
af regnvand til en eksisterende 
drænledning ved Fuglebjergvej.
Ud over at tilbageholde regn-
vand i lavninger, kan afstrøm-
ningen af vand forsinkes ved 
bl.a. nedsivning i faskiner, 
regnbede eller grøfter. Herud-
over kan regnvand tilbagehol-
des og forsinkes i bærelagene 
under permeable belægninger 
eller ved anvendelse af ’grønne 
tage’.
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Veje, stier og parkering
Området vejbetjenes fra Neergaards Allé, hvor der er fortov og stifor-
bindelse til den øvrige by. I den sydlige del af lokalplanområdet udlæg-
ges en adgangsvej med fortov. Omkring adgangsvejen udlægges der 
boligveje til betjening af de forskellige delområder. Boligvejene forsy-
nes med fartdæmpende foranstaltninger, så der sikres en både tryg og 
sikker trafikafvikling. Lokalplanen åbner herudover op for, at der kan 
etableres en ny vejforbindelse mod syd, såfremt det sydlige område 
udvikles til boligformål.

For at sikre tilstrækkelig parkering i området, stiller lokalplanen krav 
om at der for hver bolig etableres mindst 2 p-pladser for åben/lav og 
mindst 1,5 tæt/lav.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN 
PLANLÆGNING

Lokalplanens forhold til kommuneplanen
Lokalplanområdet er omfattet af Næstved Kommuneplan 2017 ramme-
område 5.1 E8 som udlægger en mindre del af området til erhvervsfor-
mål samt rammeområde 5.1 B16 der udlægger en større del af området 
til boligformål. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommune-
planen for hvad angår området udlagt til erhvervsformål.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Næstved Kommune-
plan er der udarbejdet et tillæg nr. 5.

Med tillægget overføres rammeområde 5.1 E8 og rammeområde 5.1 
B16 til et nyt samlet rammeområde der udlægger området til boligfor-
mål. 
 
Lokalplanens forhold til kulturarv

KULTURHISTORISKE INTERESSER
Der er inden for lokalplanområdet ikke viden om/indikationer på ar-
kæologiske interesser. Det kan dog være hensigtsmæssigt forud for 
anlægsarbejde at lade Museum Sydøstdanmark udføre forundersøgel-
ser af arealet for at forebygge en eventuel standsning af bygge- og an-
lægsarbejde ved fund af fortidsminder jf. Museumslovens §25, §26 og 
§27. Kontakt naestved@museerne.dk

Regnvandssø i et boligområde. Grøft til afledning af regnvand. 



14

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

VAND
Lokalplanens område forsynes med vand fra Fuglebjerg Vandværk i 
henhold til vandforsyningsplanen.

KLOAK
Kloakering af området skal ske i henhold til Næstved Kommunes Spilde-
vandsplan. Området er planlagt spildevandskloakeret af NK-Spildevand 
A/S.
Der vil blive pålignet tilslutningsbidrag efter Betalingsvedtægtens be-
stemmelser.
Området er planlagt for lokale LAR-anlæg med nedsivning og/eller re-
kreativ 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 udarbejdet et samlet 
projekt for LAR-løsninger i området som opfylder servicemålene. 

VARME
Hele lokalplanområdet ligger indenfor område med fjernvarmeforsyning.

RENOVATION
Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ske i henhold til gæl-
dende regulativer.
Flere oplysninger fås på www.naestved-affald.dk eller www.erhversaf-
faldweb.dk.
Plan for affaldshåndtering herunder tilkørselsforhold og opbevaring skal 
fremsendes samtidig med ansøgning om byggetilladelse.

Renovationsløsningen, som det skal placeres ved hver husstand. 
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Kollektiv trafik
De nærmeste lokale busruter kører via Næstvedvej og Byagervej til 
Busterminalen i Fuglebjerg. Der er regional busbetjening på Byagervej 
for bus mellem Slagelse St. og Næstved St. Herfra er der togforbin-
delse mod København og fra Slagelse mod Fyn / Jylland. 

Privat og offentlig service
I Fuglebjerg by er der en række servicetilbud som bl.a. dagligvarebu-
tikker, apotek, lægehus, specialbutikker samt borgerservice, bibliotek 
og idrætshal med sportsplads.

Skole og daginstitutioner
Lokalplanområdet ligger ved planens udarbejdelse i Lille Næstved Sko-
les skoledistrikt.

Lokalplanens område betjenes af daginstitutionen Sognefogedgården.

Naturbeskyttelse 
I lokalplanområdets nordvestlige del ligger en beskyttet sø, som er 
beskyttet iht. § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Søen indgår som et re-
kreativt element i lokalplanområdets fælles friareal. Søen fremstår 
idag som et vandhul omgivet af vedplanter og delvist tilgroet med pil. 
Søens tilstand estimeres til ringe. Enhver ændring af søen inkl. op-
rensning kræver kommunens dispensation. 

Busterminalen i Fuglebjerg

Den eksisterende sø, som er 
beskyttet. 
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Der er registreret et beskyttet jorddige delvist udenfor og delvist i 
lokalplanområdets østlige skel. Diget er beskyttet og må ikke ændres 
eller fjernes uden tilladelse fra Næstved Kommune. Området jorddiget 
ligger i udlægges i lokalplanen til fælles friareal og kommer til at fun-
gere som en naturlig demarkering mod tilstødende marker.

Fortidsminder
Der må – uanset lokalplanens bestemmelser – ikke ske ændringer i 
tilstanden for diger og fortidsminder jf. Museumsloven, før der er givet 
tilladelse hertil fra kommunen.

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. 

Etablering af LAR-løsninger vil kræve tilladelse efter miljøbeskyttelses-
loven og formodentlig også kræve en tilladelse efter vandløbsloven, 
idet der forventes en form for overløb til vandløb/dræn fra bassiner.

Realisering af lokalplanen forudsætter tilladelse til omlægning af 
drænrør i det omfang, som er nødvendigt. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL MILJØ

LOV OM MILJØVURDERING
Lokalplanen skal miljøvurderes ifølge ’Lov om Miljøvurdering af Planer 
og Programmer’, idet den fastlægger fremtidige anlægstilladelser til 
anlægsprojekter på lovens bilag 3 og 4. 

Næstved Kommune har fastlagt miljøvurderingens indhold ud fra en 
vurdering af, hvilke miljømæssige forhold der især forventes påvirket. 
Screeningen kan ses ved henvendelse på Næstved Kommunes plan-
afdeling. Lokalplanen er screenet, og det vurderes, at der ikke skal 
udarbejdes miljøvurdering. 

Næstved kommune har på baggrund af en screening vurderet, 
at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. 
Beslutningen om at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da 
planen udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på 
lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på 
miljøet jf. § 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
Kommunen vurderer, at planen ikke antages at få væsentlig 
indvirkning på miljøet.

Screeningen kan ses ved henvendelse på Næstved Kommune, Team 
Plan, Geodata og Klima, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

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. 
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Klage indgives til Planklagenævnet, som beskrevet på side 2 i lokalpla-
nen.

KLIMATILPASNING
Der er risiko for oversvømmelse i forbindelse med skybrud ved en 20 
års hændelse flere steder i projektområdet. I den nordøstlige del af 
projektområdet er der 2 steder man skal være særligt opmærksom på 
i forbindelse med byggeriet. Disse 2 steder øges det areal hvor der er 
risiko for oversvømmelse væsentligt ved en 100 årshændelse. Dette 
bør tænkes ind i forbindelse med projektering af LAR-anlæg.

Der indtænkes LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand) i området 
i form af regnvandsbassiner, hvilket er med til at sikre at lokalplan-
området tilpasses fremtidige klimaforandringer, samtidig med at det 
tilfører lokalplanområdet rekreativ merværdi.

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. 
Forureningen skal anmeldes til Næstved Kommune, og arbejdet må 
først genoptages fire uger efter, at regionen har modtaget underret-
ning om den konstaterede forurening.

Lokalplanområdet ligger i landzone og området er ikke områdeklassifi-
ceret og der er ikke registreret hverken V1 eller V2 forurening.
 
GRUNDVAND
Lokalplanområdet ligger i område med drikkevandsinteresser. An-
vendelse til boligformål klassificeres ikke som en grundvandstruende 
aktivitet.

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER

Museer
Museum Sydøstdanmark skal i henhold til Museumsloven sikres mu-
lighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, 
bebyggelse og anlæg.

Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, 
skal arbejdet stoppes og Museum Sydøstdanmark underrettes, jf. mu-
seumsloven.

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

Landbrugsstyrelsen
Der er landbrugspligt i hele lokalplanområdet; matr. nr. 1m Fuglebjerg 
Hgd, Fuglebjerg, 14d, Fuglebjerg By, Fuglebjerg samt del af 15b Fug-
lebjerg By, Fuglebjerg

Det forudsættes i lokalplanen, at landbrugspligten ophæves ved en 
særskilt ansøgning til Landbrugsstyrelsen jf. Landbrugsloven. 
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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 plantearter, 
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 habitatbekendtgørelsens bilag 11 
(bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1828 af 
16. december 2015). 

NATURA 2000-OMRÅDER
Der gælder særlige regler for internationale beskyttelsesområder – 
Natura 2000-områder, som består af EU-habitat- og fuglebeskyttelses-
områder samt Ramsar-områder. I Natura 2000-områder må der bl.a. 
ikke planlægges for:    
- nye arealer til byzone eller sommerhusområde    
- nye større vejanlæg, trafikanlæg, tekniske anlæg m.v.
Nærmeste Natura 2000-område er Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen, 
habitatområde nr. 163, der er beliggende ca. 4,2 km vest for lokal-
planområdet og det vurderes derfor, at planen ikke påvirker Natura 
2000-områder 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 rasteområder for de dyrearter, der 
fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Ved fjernelse af eksisterende 
træer er der risiko for at skabe gener for flagermus.  Såfremt der 
findes flagermus i træer, der fjernes, skal Miljøstyrelsen kontaktes 
inden arbejdet påbegyndes. Miljøstyrelsen vil kunne rådgive om at 
finde en løsning i form af udslusning eller dispensation. 

I området kan der forekomme flagermus, som er bilag IV arter. Der-
udover er der ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter i området.

Arealer kan desuden efter lokalplanens vedtagelse blive omfattet af 
naturbeskyttelseslovens regler om beskyttede naturtyper, da denne 
beskyttelse er dynamisk. Ved henvendelse til kommunen kan man få 
den aktuelle beskyttelsesstatus på arealet oplyst.
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FORSLAG TIL:
LOKALPLAN NR. 090
I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. 
april 2018) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område.

§1. LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanens formål er: 
1.1 At muliggøre etablering af et boligområde med åben/lav og
 tæt/lav boligbebyggelse, som vist på kortbilag 2.

1.2 At fastlægge principper for områdets disponering, herunder
    bl.a. placering af bebyggelse, friarealer, stier og veje.

1.3 At sikre en grøn struktur for området med en nordvest til syd
      øst gående grøn kile som det bærende element.

1.4 At fastlægge rammerne for boligbebyggelsens ydre fremtræ-
    den i omfang og materialer.

1.5 At lokalplanområdet tilpasses fremtidige klimaforandringer ved
      integrering af LAR-løsninger.

1.6 At muliggøre en udbygning i etaper og i den forbindelse sikre,
    at der ved beplantning skabes en harmonisk overgang til det
     åbne land.

§2. OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag nr. 1, omfat-
     ter følgende matr.:
      nr.: 1m Fuglebjerg Hgd, Fuglebjerg og 14d Fuglebjerg By, Fug-
      lebjerg samt del af matr. nr. 15b Fuglebjerg By, Fuglebjerg, 
       samt alle parceller, der efter den 27.06.19 udstykkes, areal
     overføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område.

2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområde 1, 2, 3, 4 og 5 som vist
        på kortbilag nr. 3

2.3 Lokalplanområdet er i landzone. Lokalplanområdet overføres
          ved denne lokalplans endelige vedtagelse og offentliggørelse til
       byzone.

§3. OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1 Delområde 1
       Delområdet må kun anvendes til boligformål med tæt/lav be- 
 byggelse i form af rækkehuse med lodrette lejlighedsskel med 
      tilhørende fællesfaciliteter og friarealer, som vist på kortbilag
  2.

3.2 Delområde 2
  Delområdet må kun anvendes til boligformål med tæt/lav be-
  byggelse i form af dobbelthuse med lodrette lejlighedsskel
 med tilhørende fællesfaciliteter og friarealer, som vist på kort
   bilag 2.
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3.3 Delområde 3, 4
  Delområderne må kun anvendes til boligformål med åben/lav
   bebyggelse i form af parcelhuse med maks. 1 bolig på hver
  grund og med tilhørende fælles faciliteter og friarealer, som
  vist på kortbilag 2.

3.4 Delområde 5
 Delområdet må kun anvendes til boligformål med åben/lav 
 bebyggelse i form af parcelhuse med maks. 1 bolig på hver 
 grund og med tilhørende fælles faciliteter og friarealer samt 
 tæt/lav bebyggelse i form af dobbelthuse med tilhørende 
 fællesfaciliteter og friarealer, som vist på kortbilag 2.

 Bemærkning: Lokalplanen giver mulighed for at områderne i 
 delområde 5 kan anvendes til både parcelhuse og dobbelthuse.  
 Dog er der to parceller,  som vist på kortbilag 2, der kun kan  
 anvendes til parcelhuse idet deres form og beliggenhed ikke  
 egner sig til dobbelthuse.

3.5 Der kan i lokalplanområdet drives virksomhed til liberale er-
 hverv, som er forenelig med områdets karakter af boligom-
 råde, hvis:
• virksomheden drives af den, som bebor den pågældende ejen- 
 dom;

• virksomheden drives på en måde, så ejendommens karakter af  
 bolig ikke ændres;

• virksomheden ikke medfører ulempe for områdets øvrige be- 
 boere i form af støj, støv- eller lugt;

• virksomheden ikke kræver parkering udover, hvad der er plads  
 til på den pågældende ejendom;

• reklameskilte, reklameflag og lignende ikke opsættes på ejen- 
 dommen. Skiltning må kun foregå som almindeligt navne- og  
 nummerskilt.

3.6 Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets  
 tekniske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, fælles  
 antenneanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin m.v.

3.7 Der må i området ikke foretages udendørs oplagring uden for  
 indhegnede og afskærmede arealer samt henstilling af uind- 
 registrerede køretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere og   
 lignende. 

3.8 Parkering af indregistrerede eller uindregistrerede lastbiler   
 (over 3500 kg) er ikke tilladt indenfor lokalplanens område.

§4. VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

4.1 Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Neergaards Allé i   
 princippet som vist på kortbilag 2.

4.2 Der udlægges areal til nye veje og stier i princippet som vist  
 på kortbilag 2. 

 Bemærkning: Med ”i princippet” menes, at veje og stier kan  
 flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige fastlæg-  
 gelse af forløbet. Tilslutningen mellem veje og stier vil finde  
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 sted som vist i kortbilagene.

4.3 Adgangsvejen som vist på kortbilag 2, skal udlægges i en   
 bredde af 15 meter og med en kørebanebredde på mindst 
 6 meter og et fortov på mindst 1,5 meter. Fortovet skal an-
 lægges på den nordlige side af adgangsvejen. Der må ikke
 etableres overkørsel til adgangsvejen fra boligejendomme.

4.4 Boligvejene som vist på kortbilag 2, skal udlægges i en bredde  
 af 8 meter og med en kørebanebredde på mindst 5,5 m.

4.5 Veje skal udformes i princippet efter de vejprofiler, som vist på  
 lokalplanens bilag B.

4.6 Der kan etableres vej/stiforbindelse til et fremtidigt bolig-
 område mod syd som vist på kortbilag 2. Forbindelsens karak- 
 ter vil afhænge af den konkrete disponering af det fremtidige  
 boligområde.

4.7 Stisystemerne som vist på kortbilag 2 (A-A, B-B, C-C, D-D),  
 skal udlægges i en bredde af 2,5 meter og befæstes med grus
 i 1.5 meters bredde.

4.8 Belysning af vejareal og fælles parkeringspladser skal ske med  
 ensartede parkarmaturer med lyspunktshøjde på maks. 3,5m.
 Belysning af stier kan ske med samme armaturer som anvendt  
 til vejareal og fælles parkeringspladser eller som pullertbelys- 
 ning.

 Bemærkning: Lokalplanen fastsætter ikke krav om at der skal  
 etableres stibelysning.

4.9 Boligvejene skal udstyres med fartdæmpende foranstaltninger  
 i form af hævede flader, som vist i princippet på kortbilag 2.

 Bemærkning: Med ”i princippet” menes, at de hævede flader  
 kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige fast-  
 læggelse af vejforløbet.

4.10 Fælles arealer, veje og stier ren- og vedligeholdes i enhver   
 henseende af den i § 13 nævnte grundejerforening.

4.11 Der skal mindst etableres følgende parkering:
• 2 p-pladser pr. bolig i åben/lav bebyggelse 

• 1½ p-plads pr. bolig i tæt/lav bebyggelse

• Alle p-pladser skal anlægges på egen grund. Dog undtaget de
  4 rækkehuse beliggende længst mod vest i et ’knækket’
 forløb. Der anlægges parkering til disse boliger på modsatte  
 side af adgangsvejen; på fællesarealet. 

4.12 Ved udformning af parkeringspladser i områder med tæt-lav  
 bebyggelse skal et passende antal parkeringspladser udfor-  
 mes, så de kan anvendes af personer med handicap. Heraf   
 skal nogle handicapparkeringspladser have et brugsareal på  
 4,5 m x 8 m af hensyn til minibusser med lift bagpå.

• I tilknytning til rækkehusene i etape 1 skal der anlægges 1 HC  
 p-plads med en brugsflade på 4,5 x 8 m samt 1 HC p-plads  
 med et brugsareal på 3,5 x 5 m. 
 

Eksempel på grussti i 
grønt område. Ønskes en 
helt fast overflade kan 
stien befæstes med asfalt 
med overfladebelægning 
af ’gule majs’, som giver et 
udtryk meget lig en grus-
sti. 
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 Bemærkning: Antallet af handicappladser fastsættes af byg- 
 ningsmyndigheden i den enkelte byggesag. 

4.13 I delområde 3 skal der etableres vendeplads på hævet flade  
 som vist i princippet på kortbilag 2. Vendepladsen kan und-  
 lades såfremt delområde 4 realiseres samtidig med delområde  
 3, da vejen herved videreføres frem til delområde 2.

 Bemærkning: Med ”i princippet” menes, at vendepladsen kan  
 flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige fastlæg-  
 gelse af vejforløbet.

§5. UDSTYKNING

5.1 For udstykning i delområde 1 gælder, at der i delområdet kan  
 udstykkes maks. 23 grunde til tæt/lav bebyggelse i form af   
 rækkehuse, svarende til en grundstørrelse på mindst 400 m2  
 inkl. andel af det fælles friareal i delområdet.

 Bemærkning: Områdeafgrænsningen er vist på kortbilag 3   
 og princippet for udstykningen af de 23 grunde er eksempli-
 ficeret på kortbilag 4.

5.2 For udstykning af grunde i delområde 2, 3, 4 og 5 gælder føl- 
 gende bestemmelser:
• Mindst 800 m² for grunde til åben/lav bebyggelse i form af   
 parcelhuse.

• Mindst 400 m2 for grunde til tæt/lav bebyggelse i form af dob- 
 belthuse.

5.3 Delområde 1
 Udstykning til tæt/lav bebyggelse i form af rækkehuse skal ske  
 i områderne udlagt til formålet på kortbilag 2 og jf. § 5.1.

5.4 Delområde 2
 Udstykning til tæt/lav bebyggelse i form af dobbelthuse skal  
 ske i områderne udlagt til formålet på kortbilag 2 og jf. § 5.2.

5.5 Delområde 3, 4
 Udstykning til åben/lav bebyggelse i form af parcelhuse skal
 ske i områderne udlagt til formålet på kortbilag 2 og jf. § 5.2.

5.6 Delområde 5
 Udstykning til åben/lav bebyggelse i form af parcelhuse og
  tæt/lav bebyggelse i form af dobbelthuse skal ske i områder-
 ne udlagt til formålet på kortbilag 2 og jf. § 5.2

5.7 Der må kun etableres én bolig pr. ejendom.



§6. TEKNISKE ANLÆG

6.1 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordlednin-
 ger.

6.2 Synlige anlæg til områdets tekniske forsyning jf. § 3.5, skal   
 placeres samlet langs vej eller naboskel og skal have samme  
 diskrete udformning og farve.

6.3 Der kan etableres regnvandsbassiner efter princippet vist på   
 kortbilag 2.

 Bemærkning: med i princippet menes at lokalplanen kun an-
 giver den omtrentlige placering af regnvandsbassinerne og at  
 den endelige udformning og placering godt kan se anderledes  
 ud end angivet i kortbilaget.

6.4 Arealer omkring affaldsstationer i delområde 1 skal med afskær 
 mende beplantning og lignende gives et ordentligt og grønt ud- 
 seende.

6.5 Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger.

6.6 Der skal indenfor området ske lokal håndtering af regnvand   
 (LAR), der gør, at regnvand tilbageholdes på matriklen. Alter- 
 nativt kan afledning af regnvand ske via LAR-anlæg med droslet  
 afløb til recipient.

6.7 Lokalplanområdet er spildevandskloakeret og ny bebyggelse   
 skal tilsluttes dette kloaknet. Der vil blive pålignet tilslutnings-
 bidrag efter Betalingsvedtægtens bestemmelser.

§7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1 Bebyggelse må højst opføres i 2 etager.

7.2 Bebyggelse må have en højde på maks. 8,5 m målt fra niveau-
 plan fastsat af byggemyndigheden til tagrygning.
 Skorstene, ventilationsafkast og lignende, kan dog have en   
 større højde.

7.3 Bebyggelsesprocenten for åben/lav bebyggelse i form af parcel- 
 huse fastsættes til maks. 30 for den enkelte ejendom.

7.4 Bebyggelsesprocent for tæt/lav bebyggelse i form af dobbelt  
 huse fastsættes til maks. 40 for den enkelte ejendom.

7.5 Bebyggelsesprocenten i delområde 1, hvor der skal opføres 
 tæt/lav bebyggelse i form af op til 23 rækkehuse, fastsættes til  
 maks. 40 for delområdet som helhed.

7.6 Ny bebyggelse skal placeres mindst 5 meter fra skel mod vej og
 mindst 2,5 m fra øvrige skel. Afstandene må overskrides med  
 maks. 0,5 meter for tagudhæng. Tæt/lav bebyggelse i form af  
 rækkehuse og dobbelthuse kan sammenbygges i skel.

7.7 Småbygninger som redskabsskure, cykelskure, overdækninger  
 ved fælles faciliteter til f.eks. renovation mv. kan placeres tæt- 
 tere på skel efter bygningsreglementets regler. Garager og   
 carporte skal dog placeres med en afstand på min. 5 meter til  
 skel mod vej.
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 Bemærkning: Foruden lokalplanens bygningsregulerende be-  
 stemmelser, skal reglerne i det til enhver tid gældende byg-
 ningsreglement overholdes ved placering af bebyggelse og til-
 hørende småbygninger.

§8. BEBYGGELSENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN

8.1 Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge,  
 der fremtræder i tegl med blank mur eller som pudset, eller i  
 træ.

 Mindre bygningsdele såsom karnapper, gavltrekanter og porte   
 kan udføres i glas, forpatineret zink, stål, beton og aluminium. 

 Der må ikke anvendes kunstige, syntetiske materialer eller   
 kompositter, som fibercement, fiberbeton og glasfiberarmerede  
 polymerkomposit, på facadepartier, vindskeder og tagudhæng.

 Det er ikke tilladt at bruge kobber til hverken nedløbsrør, tag- 
 render el.lign.

 Ydervægge inkl. mindre bygningsdele skal fremstå med mat   
 overflade; maks. glanstal 30.

 Bemærkning: Det er ikke tilladt at bruge kobber til hverken   
 nedløbsrør, tagrender eller andre elementer på ydersiden af   
 byggeriet, da det er skadeligt for vandmiljøet.

8.2 Bygningers ydermur skal fremtræde i farver inden for jordfarve 
 skalaen:
 Sort, hvid, ultramarinblå, lys ultramarin, lys berlinerblå, brændt  
 umbra, lys brændt umbra, berliner/pariserblå, dodenkopf, lys  
 dodenkopf, oxydsort, engelskrød, lys engelskrød, varm grå,
 rødokker, lys rødokker, kønrøg, terra di siena rå, lys rå siena,  
 kold grå, guldokker, lys guldokker, kridt, grønjord, lys grønjord,  
 kromoxydgrøn. Ultramarin må alene anvendes til mindre byg -
 ningsdetaljer. Ovennævnte farver må blandes med sort og hvid.  
 Jordfarveskalaen er illustreret på kortbilag A.

8.3 Tage skal udføres med en taghældning på mellem 0 og 50
 grader. 
 Tage skal udføres som;
 • symmetriske sadeltage med eller uden helvalm eller 
 • tage med ensidig taghældning eller 
 • fladt tag. 

 Tage med mere end 25 graders hældning skal udføres i røde 
 eller sortblå/mørkeblå tegltagsten med mat overflade med et  
 maks. glanstal på 30 eller cementtagsten. Røde cementtagsten
 skal være i nuance som traditionel teglrød. Tage med mindre  
 end 25 grader hældning kan udføres med tagpap i farverne   
 sort, grå eller hvid. Tage kan også være sedumtage/grønne   
 tage.

8.4 Sekundære bygninger som cykelskure, garager, skure og andre  
 lignede småbygninger samt udestuer kan have en anden tag- 
 hældning end boligbygningerne.

8.5 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer  
 med et glanstal over 30, bortset fra vinduer eller anlæg for ud- 
 nyttelse af solenergi.
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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. 



8.6 På småbygninger under 50 m2 såsom udestuer, drivhuse og ter- 
 rasseoverdækninger må der anvendes plastplader eller glas.

8.7 Anlæg for udnyttelse af solenergi skal oplægges på eller integre- 
 res i tagflader i rektangulære felter. Sådanne anlæg må ikke   
 ophænges på facader og anvendes solceller skal de være anti- 
 refleksbehandlede.

§9. UBEBYGGEDE AREALER

9.1 Der skal etableres fælles friarealer som vist på kortbilag 2. De  
 fælles friarealer skal beplantes med arterne, som angivet på
  bilag C og tilsås med græs herunder engblomstblanding. Der  
 skal etableres områder med tættere beplantning efter princip-
 pet illustreret på kortbilag 4.

 Bemærkning: Princippet for tættere beplantning er illustreret på  
 kortbilag 4.

9.2 Langs de fælles friarealer i lokalplanområdets periferi mod   
 nord og øst, skal der plantes træer af arterne som angivet på  
 bilag C. Træarterne får i udvokset stand en trækrone der rejser
  sig over bebyggelsen og giver dermed området en grøn kant
 uden at hindre udsynet over det åbne land fra boliger, friarealer
 og stier. Træerne skal plantes solitære eller i mindre grupper
 af 2 - 5 stk. 

 Ved plantning nær jord-diget vist på kort 2, skal der holdes en 
 afstand, som sikre at rødder eller grennedfald ikke beskadiger  
 diget. Ny beplantning ved diget må ikke være så massiv, at den  
 ved skygge skader den bestående beplantning.

9.3 Langs lokalplanområdets sydlige grænse, skal der etableres
 et beplantningsbælte som vist på kortbilag 2. Beplantnings-
 bæltet skal etableres som bøgehæk og i udvokset stand være 
 min. 1,4 meter højt.

9.4 Hegning mod veje, stier og fælles friarealer skal ske som leven- 
 de hegn. Hegnet skal placeres på egen grund.
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Eksempel på bygning med helvalm tagkonstruktion.

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



9.5 Hegn mod fælles friareal må maks. have en højde på 1.4 m.

9.6 Der kan som supplement til levende hegn opsættes trådhegn på  
 indersiden af hegnet med samme højde, som det levende hegn,  
 når det er udvokset.

9.7 Der må inden for lokalplanens område ikke plantes arter, som er
  opført på det til enhver tid gældende, officielle liste over inva-
 sive arter. P.t. findes oplysningerne hos Miljøstyrelsen.

9.8 Ved projektering skal der for delområde 1 reserveres de nød-
 vendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald 
 i overensstemmelse med Næstved Kommunes til enhver tid
 gældende regulativer for renovation.

 Bemærkning: Ejendommene er omfattet af Næstved Kommunes  
 regulativ for husholdningsaffald. 

§10. TERRÆNREGULERING

10.1 Terrænregulering i forbindelse med byggeri på mere end 
 +/- 0,5 m i forhold til oprindeligt terræn før områdets bygge-
 modning må ikke finde sted. Terrænregulering må ikke finde 
 sted nærmere skel end 0,5 m, uden forudgående aftale mellem
 berørte naboer. 

10.2 Stensætninger, plantestensmure, betonstøttemure og lignende  
 må ikke anvendes i skel mod nabo, veje, stier og friarealer, idet  
 hegning skal etableres som levende hegn i samme højde som  
 terrænet på tilgrænsende veje, stier, rabatter og friarealer. 
 
 Bemærkning: Der henvises til Retningslinjer for terrænregule- 
 ring i Næstved Kommune. Retningslinjerne er beskrevet her: 
 https://www.naestved.dk/Borger/FlytningBygBolig/Byggeri/Hja 
 elpTilByggesagsbehandling/RetningslinjerTerraenregulering.aspx

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

11.1 de i § 4 nævnte stier til det pågældende delområde er etableret,
 dvs.:
 • stiforbindelse A-A tilhørende delområde 1
 • stiforbindelse B-B tilhørende delområde 3
 • stiforbindelse C-C tilhørende delområde 4
 • stiforbindelse D-D tilhørende delområde 5

11.2 de i § 4 nævnte boligveje til det pågældende delområde er   
 etableret,

11.3 den i § 4 nævnte adgangsvej er etableret,

11.4 de i § 9 nævnte friarealer til det pågældende delområde er   
 etableret,

11.5 den i § 9 nævnte beplantning til det pågældende delområde er  
 etableret. Der kan dog i forbindelse med byggetilladelsen fast- 
 sættes en nærmere defineret tidsfrist for etablering af beplant- 
 ningen, såfremt kravet om etablering af beplantning ikke er   
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 sammenfaldende med plantesæsonen,

11.6 der er etableret en løsning til håndtering af regnvand i tilknyt- 
 ning til det pågældende delområde,

11.7 bebyggelsen er tilsluttet offentlig vandforsyning, elforsyning og  
 kloakforsyning.

§12. GRUNDEJERFORENING
12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for  
 samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet.

12.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet forlanger det,  
 dog senest når 20 boliger er taget i brug.

12.3 Grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af veje,  
 stier og fælles friarealer. Grundejerforeningen skal i øvrigt fore- 
 stå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til   
 foreningen.

12.4 Grundejerne har pligt til at tage skøde på fællesarealer samt  
 fællesveje og –stier.

12.5 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal god- 
 kendes af byrådet.

12.6 Grundejerforeningen må ikke nedlægges uden kommunens 
 tilladelse.

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

§13. SERVITUTTER

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

13.2 Følgende servitutter fortrænges af lokalplanen:
 Der er ingen private tilstandsservitutter, som fortrænges af 
 planen.

§14. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må
 ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebyg- 
 ges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

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

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

14.4 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.

14.5 Der kan foretages ekspropriation af private ejendomme eller
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 rettigheder over ejendomme mod erstatning, når ekspropria-
 tionen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af
 lokalplanen. 
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VEDTAGELSESPÅTEGNING

Næstved Byråd har den 17. december 2019 endelig vedtaget 
Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg øst samt kommu-
neplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017. 

P.b.v.

Carsten Rasmussen / 
Borgmester
     Rie Perry
    Kommunaldirektør



BILAG A – Jordfarveskalaen 
 
Udvalgte jordfarver. Farverne skal betragtes som vejledende, da de vises forskelligt 
afhængigt af skærmtype og printer. 
                         
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
    

 



BILAG B – Vejprofiler 
 

 



BILAG C – Plantearter 
 
TRÆER 

Fuglekirsebær 

Vintereg 

Avnbøg 

Stilkeg 

 

BUSKE/SMÅ TRÆER 

Alm. Hvidtjørn 

Paradisæble 

Bærmispel 

Surbær 

Sagentæble 

Hæg 

Skovæble 

Hassel 

Slåen 

Syren 

Blågrøn rose 

Dunet gedeblad 

Hunderose 

Fjeldribs 

 

BUSKE/TRÆER VED VÅDOMRÅDER 

Rødel 

Alm. røn 

Gråpil 

Solbær 
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