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INDLEDNING & OPSUMMERING 

 

 

  

  

 

Forslag til Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken har været i offentlig høring i 

8 uger fra den 16. januar 2020 til den 12. marts 2020. I høringsperioden er der indkommet 11 

høringssvar, som er samlet i et andet dokument. Nærværende dokument indeholder resumeer 

af disse høringssvar samt administrationens bemærkninger dertil. 

Høringssvarene berører følgende emner: 

Emne 1: En bevarelse af det grønne/Munkebakken 

Administrationens bemærkning: Med forslag til Lokalplan 108 skabes der mulighed for, at der 

kan etableres et byggeri på Munkebakkens bevoksede skrænt mod Teatergade samt fladen 

mellem skrænten og Teatergade. Overordnet set er der i forslaget til lokalplanen stort fokus 

på, at Munkebakkens rekreative funktion samt størstedelen af dens udstrækning bibeholdes, 

og at bygningerne der placeres her som følge af den nye lokalplan, skal understøtte dette både 

i forhold til udseende og funktion. Ligeså fokuseres der på, at den del af Munkebakken, som 

ligger uden for lokalplanens afgrænsning bevares, heriblandt de flotte solitære træer, som 

ligger op mod afgrænsningen, ligesom det ses ved VUC's byggeri. 

For at imødekomme, at campusbyggeriet indpasses bedst muligt i omgivelserne, stilles der 

krav om at tage enten udformes som grønne tage eller tagterrasser. Derved vil de fremstå 

som enten en del af Munkebakkens grønne omgivelser eller understøttende for livet på og ved 

Munkebakken. Samtidig er der i forslaget til lokalplanen allerede krav om, at tekniske 

installationer og lignende på tagene både skal trækkes 1 meter tilbage fra facaden samt 

afskærmes, så de passer ind i omgivelserne. Ydermere er der krav om, at tekniske 

bygningsdele enten skal indeholdes i bygningen eller indgå som en integreret del af 

bygningens arkitektur. Se hhv. § 6.8, § 6.9 og § 6.10. 

Det vurderes, at ovenstående krav sikrer, at det nye byggeri så vidt muligt integreres i 

området. 

Emne 2: Bebyggelsens indpasning i eksisterende by- og kulturmiljø, især i relation til rådhuset, 

Teatergade 6. 

Administrationens bemærkning: Der skabes mulighed for et forholdsvist stort byggeri langs 

Teatergade, som placeres øst for rådhuset. Derfor er der i forslag til Lokalplan 108 sikret, at 

den nye bebyggelse underordnes og tilpasses rådhuset ved opdeling af byggefeltet i to. 

Byggefelt 1, som ligger op ad VUC mod øst, og byggefelt 2, som ligger tættest på rådhuset. 

For byggefelt 2 stilles der krav om, at bygningen højst må opføres i 3 etager og tagkoten ikke 

må være over 37 meter. Det vil sige, at bebyggelsen inden for byggefeltet tættest på rådhuset 

er lavere end rådhuset, hvis tårn ligger i kote 42,5 moh samt tagryggen, som ligger i kote 37,5 

moh. Der er ca. 15 meter fra hjørnet af rådhuset til det nærmeste hjørne af byggefelt 2. 

Byggeri inden for byggefelt 1 må højst opføres i 4 etager samt have en tagkote op til 41 moh, 

da det ligger længst væk fra rådhuset. 

Hermed sikres det, at bebyggelsen omfangsmæssigt underordner sig rådhuset. 

Emne 3: Manglende udvidelsesmuligheder for Professionshøjskolen Absalon i fremtiden. 

Administrationens bemærkning: Størrelsen på etagearealet, som kan etableres inden for 

afgrænsningen i forslaget til lokalplanen, er baseret på Professionshøjskolen Absalons behov 

og ønsker. Disse bunder i en overordnet national uddannelsesplan og sikrer, at der er taget 

højde for institutionens fremtidige udvikling. Det vurderes derfor ikke at blive nødvendigt med 

en udvidelse inden for lokalplanområdet. Administrationen noterer i øvrigt, at der jf. 

Masterplan for Campus Næstved stadig er restrummelighed inden for hele masterplanens 

område, fx på den østlige side af jernbanen, hvorfor der er plads til yderligere 

uddannelsesbebyggelse i området. 

Emne 4: Belastning af kloaknettet. 

Administrationens bemærkning: Lokalplanens arealer er planlagt afvandet til den nye ledning i 

Teatergade, som leder vandet ned til Farimagsvej. Ledningen blev anlagt forud for byggeriet af 
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VUC Storstrøms bygning og er dimensioneret til at kunne tage både spilde- og regnvand, 

selvom det aktuelt kun er spildevandet der skal tilsluttes, da området er planlagt for 

nedsivning af regnvandet. Det nye byggeri vil derfor ikke påvirke afvandingen eller give 

anledning til risiko for oversvømmelser for den bebyggelse der ligger fra rådhuset ned til og 

med Kobberhjørnet, da de er tilsluttet en anden kloakledning. 

 

  

 

 

Høringssvarene indeholder desuden en række generelle forslag og indsigelser, der ikke 

reguleres af en lokalplan, men som administrationen tager til efterretning, samt generel 

opbakning til planerne, heriblandt: 

• Ønske om klare krav til bygherre vedrørende støj, vibrationer og støv under 

byggefasen, samt at Næstved Kommune har en kontaktperson for naboerne i denne 

periode.  

• Det bør ikke være nødvendigt med denne 2. fase af Campus, når 3. etape ikke bliver til 

noget.  

• Forslag til alternative placeringer i byen.  

• Vigtigt at byggerierne samt deres funktionalitet og brugere integreres i bymidten.  

• Området/pladsen ved Trolden samt toppen af Munkebakken bør "friskes op".  

• Jernbanegade skal tilpasses de mange nye brugere. 

Administrationens bemærkninger: 

• Bygherren og dennes entreprenør skal altid overholde de krav der stilles i regulativ for 

bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter i forhold til støj-, vibrations- og støvgener 

samt hvilket tidsrum disse aktiviteter må foregå. Der kan dog ansøges om dispensation 

herfra i specielle tilfælde.  

Det er desuden entreprenørens ansvar både at varsle om støjskabende aktiviteter og 

lignende, som kan skabe gener, samt at fotoregistrere før byggeriet igangsættes med 

hensyn til at kunne redegøre for mulige sætningsskader hos naboer. Dette er altså et 

privatretsligt anliggende. 

Hos Næstved Kommune er det altid byggesagsbehandleren på den konkrete byggesag, 

som er kontaktperson, og den man i så fald skal kontakte. 

• Masterplan for Campus Næstved deler projektet op i 3 etaper, som fokuserer hhv. på 

området ved Munkebakken (1. etape), Området ved Posthusparkeringen og Remisen 

(2. etape) og området mellem Grønvej og baneterrænet (3. etape). Det areal som 

forslag til Lokalplan 108 skal muliggøre etablering af uddannelsesinstitution på, indgår 

altså derfor som 2. fase af 1. etape, hvor VUC’s byggeri ved siden af arealet udgår 1. 

fase af 1. etape. 2. fase indgår dermed som en naturlig del af udviklingen af 1. etape. 

• Som noget af det første i arbejdet med Campus Næstved, fik byrådet undersøgt de 

forskellige placeringsmuligheder, som der på givende tidspunkt var i Næstved, hhv. ved 

Næstved Station, i området ved de bynære havnearealer og på 

Stenlængegårdsområdet. Disse placeringsmuligheder blev bl.a. drøftet med 

uddannelserne, og der var enighed om, at Campus Næstved skulle placeres ved 

Næstved Station, da det er den bedste placering bl.a. på grund af stationsnærheden og 

det løft det ville give til livet både konkret ved Munkebakken men også overordnet i 

bymidten. 

• Der er stor fokus på, at Campus Næstved og dets brugere bliver et aktiv for Næstved 

bymidte, hvilket også er af grundene til den valgte placering. Derfor arbejdes der også 

sammen med bl.a. VUC omkring aktiviteter både i deres bygning for byens borgere men 

også for deres studerende i byen. 

• Administrationen noterer ønsket om opfriskning af området omkring og tilpasningen af 

Jernbanegade til de mange nye brugere. Til orientering kan det nævnes, at der allerede 

arbejdes med udvikling af Munkebakken og muligheden for aktiviteter på den, ligesom 

der er afsat midler i anlægsbudgettet til udvikling af Teatergade, når Absalons byggeri 

står færdigt. 
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RESUME AF HØRINGSSVAR OG ADMINISTRATIONENS BEMÆRKNINGER DERTIL 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Høringssvar indsendt af: Simon Rasmussen 

Resume: 

Der gives i høringssvaret udtryk for, at ”studiebyen” bør etableres omkring havnen i stedet for 

at der tages ”natur fra byen”, og at forsøget ”med Arena Næstved samt jeres placering af VUC 

og Udlændingestyrelse er en kæmpe fejl”.  

Administrationens bemærkninger: 

• Som noget af det første i arbejdet med Campus Næstved, fik byrådet undersøgt de 

forskellige placeringsmuligheder, som der på givende tidspunkt var i Næstved, hhv. 

ved Næstved Station, i området ved de bynære havnearealer og på 

Stenlængegårdsområdet. Disse placeringsmuligheder blev bl.a. drøftet med 

uddannelserne, og der var enighed om, at Campus Næstved skulle placeres ved 

Næstved Station, da det er den bedste placering bl.a. på grund af stationsnærheden 

og det løft det vil give til livet både konkret ved Munkebakken men også overordnet 

i bymidten. Det indgår i øvrigt i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte, som et af 

de centrale indsatsområder, at der er vigtigt for bymidten, og dermed byen og 

kommunen, at bymidten styrkes ved, at der placeres andre funktioner i bymidten 

end bl.a. butikker, så butikkerne, kulturtilbuddene og bymidtens attraktionsniveau 

kan udvikles og styrkes. 

2. Høringssvar indsendt af: BaneDanmark 

    Arealer & Forvaltningsmyndighed 

     Vasbygade 10   

2450 København   

Resume: 

Banedanmark har ikke bemærkninger til forslagene 

Administrationens bemærkninger: 

Administrationens bemærkninger udgår 

 

 
 

 

3. Høringssvar indsendt af: Rosemarie Harslund 

Resume: 

Høringssvaret argumenterer for bevaring af Munkebakken som er ”vores smukke gamle 

naturarv” og redegør bl.a. for Munkebakkens oprindelse og historie som også bruges aktivt i 

fortællingen om Næstved ved fx Troldefestivalen. 

Der henvises til, at etableringen af VUCs byggeri er ”et brutalt indhug i vores skønne bypark, 

beliggende i hjertet af Næstved by, dermed også en kraftig forringelse af Næstveds smukkeste 

udsigtspunkt” og at det vil medføre ”at vores skønne gamle fyrtræer, dyr og insekter ikke 

længere vil have deres plads i byen”. 

Desuden nævnes det, at det tidligere er oplyst, at det kun er VUCs byggeri der skulle bygges i 

kanten af Munkebakken, hvorfor man bryder ”med den tidligere lovet bevaring af 

Munkebakkens resterende natur”. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Administrationen ønsker at understrege, at forslag til Lokalplan 108 skaber 

mulighed for, at der kan etableres et byggeri på Munkebakkens bevoksede skrænt 
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mod Teatergade samt fladen mellem skrænten og Teatergade, og at det altså ikke 

er hele Munkebakken og især ikke det rekreative østvendte areal der berøres. 

Overordnet set er der altså i forslaget til lokalplanen stort fokus på, at 

Munkebakkens rekreative funktion samt størstedelen af dens udstrækning 

bibeholdes, og at bygningerne der placeres her som følge af den nye lokalplan, skal 

understøtte dette både i forhold til udseende og funktion. Ligeså fokuseres der på, 

at den del af Munkebakken, som ligger uden for lokalplanens afgrænsning bevares, 

heriblandt de flotte solitære træer, som ligger op mod afgrænsningen, ligesom det 

ses ved VUC's byggeri. 

• For at imødekomme, at campusbyggeriet indpasses bedst muligt i omgivelserne, 

stilles der krav om at tage enten udformes som grønne tage eller tagterrasser. 

Derved vil de fremstå som enten en del af Munkebakkens grønne omgivelser eller 

understøttende for livet på og ved Munkebakken. Munkebakken er i øvrigt ikke 

underlagt naturbeskyttelse eller anden, og der er ikke kendskab til at der skulle 

være fredede dyrearter, som vil blive berørt af byggeriet.  

• Administrationen er ikke vidende om, at der på noget tidspunkt skulle være oplyst, 

at det kun var VUCs byggeri der skulle realiseres i Teatergade. Masterplan for 

Campus Næstved og det efterfølgende samarbejde med uddannelserne, har altid 

arbejdet ud fra, at der skulle etableres uddannelser langs Teatergade. Dette 

fremgår bl.a. af Kommuneplantillæg nr. 10, som blev vedtaget af Næstved Byråd 

den 23.08.2016. Dog er den del af Munkebakken, som ikke indgår i de to 

lokalplanområder for campusbebyggelsen ved Teatergade/kommuneplantillægget 

udpeget som bevaringsværdig i Lokalplan 076 for Næstved Bymidte, da byrådet har 

fokus på at bevare de grønne rekreative områder, som bymidten også har brug for. 

 

 
 

 

 

4. Høringssvar indsendt af: Jens Gudmundsson 

Resume: 

Der gives i høringssvaret udtryk for, at det er ”synd at man har valgt at bygge en 

uuddannelelseinstition på Munkebakken I Næstved, som er et levn fra istiden”. 

Administrationens bemærkninger: 

• Administrationen ønsker at understrege, at forslag til Lokalplan 108 skaber 

mulighed for, at der kan etableres et byggeri på Munkebakkens bevoksede skrænt 

mod Teatergade samt fladen mellem skrænten og Teatergade, og at det altså ikke 

er hele Munkebakken og især ikke det rekreative østvendte areal der berøres. 

Overordnet set er der altså i forslaget til lokalplanen stort fokus på, at 

Munkebakkens rekreative funktion samt størstedelen af dens udstrækning 

bibeholdes, og at bygningerne der placeres her som følge af den nye lokalplan, skal 

understøtte dette både i forhold til udseende og funktion. For at imødekomme, at 

campusbyggeriet indpasses bedst muligt i omgivelserne, stilles der krav om at tage 

enten udformes som grønne tage eller tagterrasser. Derved vil de fremstå som 

enten en del af Munkebakkens grønne omgivelser eller understøttende for livet på 

og ved Munkebakken. 

• Det indgår i øvrigt i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte, som et af de centrale 

indsatsområder, at der er vigtigt for bymidten, og dermed byen og kommunen, at 

bymidten styrkes ved, at der placeres andre funktioner i bymidten end bl.a. 

butikker, så butikkerne, kulturtilbuddene og bymidtens attraktionsniveau kan 

udvikles og styrkes. 
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5. Høringssvar indsendt af: Ole P. Christiansen 
Teatergade 3, lejlighed 201. 
4700 Næstved 

 

 

 

 
 

  

Resume: 

Høringssvaret er positiv over for planen med at placere de to uddannelser tæt på stationen. 

Dog gives der udtryk for, at det ”er et voldsomt indgreb i Munkebakken med dens grønne 

skråninger og store træer”. 

Især påpeges det, at man vurderer at omfanget og udtrykket af byggeriet, som der skabes 

mulighed for at etablere, strider imod planens principper, § 1, som anfører, at ”bebyggelsen 

skal indpasses i eksisterende by- og kulturmiljø”, da det kommer for tæt på rådhuset og ikke 

arkitektonisk indpasses til denne. Ligeså integreres byggeriet ikke nok i Munkebakken og i 

forhold til Rådhuset, da højden menes at være for høj. 

Desuden efterspørges det, at der stilles krav til bygherren i forbindelse med byggefasen i 

forhold til støj, støv og vibrationer samt varsling deraf, samt at Næstved Kommune udpeger 

både en kontaktperson i forbindelse med byggefasen samt en konsulent i forhold til de 

bygninger som kan blive påvirket af rystelser fra byggeriet. 

Administrationens bemærkninger: 

• Administrationen ønsker at understrege, at forslag til Lokalplan 108 skaber mulighed 

for, at der kan etableres et byggeri på Munkebakkens bevoksede skrænt mod 

Teatergade samt fladen mellem skrænten og Teatergade, og at det altså ikke er hele 

Munkebakken og især ikke det rekreative østvendte areal der berøres. Overordnet set 

er der altså i forslaget til lokalplanen stort fokus på, at Munkebakkens rekreative 

funktion samt størstedelen af dens udstrækning bibeholdes, og at bygningerne der 

placeres her som følge af den nye lokalplan, skal understøtte dette både i forhold til 

udseende og funktion. For at imødekomme, at campusbyggeriet indpasses bedst muligt 

i omgivelserne, stilles der krav om at tage enten udformes som grønne tage eller 

tagterrasser. Derved vil de fremstå som enten en del af Munkebakkens grønne 

omgivelser eller understøttende for livet på og ved Munkebakken.  

• Der skabes mulighed for et forholdsvist stort byggeri langs Teatergade, som placeres 

øst for rådhuset. Derfor er der i forslag til Lokalplan 108 sikret, at den nye bebyggelse 

underordnes og tilpasses rådhuset ved opdeling af byggefeltet i to. Byggefelt 1, som 

ligger op ad VUC mod øst, og byggefelt 2, som ligger tættest på rådhuset. For byggefelt 

2 stilles der krav om, at bygningen højst må opføres i 3 etager og tagkoten ikke må 

være over 37 meter. Det vil sige, at bebyggelsen inden for byggefeltet tættest på 

rådhuset er lavere end rådhuset, hvis tårn ligger i kote 42,5 moh samt tagryggen, som 

ligger i kote 37,5 moh. Der er ca. 15 meter fra hjørnet af rådhuset til det nærmeste 

hjørne af byggefelt 2. Byggeri inden for byggefelt 1 må højst opføres i 4 etager samt 

have en tagkote op til 41 moh, da det ligger længst væk fra rådhuset. Hermed sikres 

det, at bebyggelsen omfangsmæssigt underordner sig rådhuset. 

• Bygherren og dennes entreprenør skal altid overholde de krav der stilles i regulativ for 

bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter i forhold til støj-, vibrations- og støvgener 

samt hvilket tidsrum disse aktiviteter må foregå. Der kan dog ansøges om dispensation 

herfra i specielle tilfælde.  

Det er desuden entreprenørens ansvar både at varsle om støjskabende aktiviteter og 

lignende, som kan skabe gener, samt at fotoregistrere før byggeriet igangsættes med 

hensyn til at kunne redegøre for mulige sætningsskader hos naboer. Dette er altså et 

privatretsligt anliggende. 

Hos Næstved Kommune er det altid byggesagsbehandleren på den konkrete byggesag, 

som er kontaktperson, og den man i så fald skal kontakte. 
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6. Høringssvar indsendt af: P.v.a. PsykInfo 

v. Anne Mette Billekop 

Farimagsvej 40 

4700 Næstved 

    

    

    

 

Resume: 

Der efterspørges i høringssvaret at der findes én fast kontaktperson i Næstved Kommune, som 

kan være bindeled mellem naboer og bygherre. Desuden ønskes det, at der i byggetilladelsen 

stilles en række krav til bygherren i forhold til byggefasen, heriblandt i forhold til varsling af 

pilotering, afskaffelse af byggeaffald, erstatning ved sætningsskader, eller at der laves en fast 

proces for hvordan naboer i god tid kan blive orienteret. 

 

 

 
 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Hos Næstved Kommune er det altid byggesagsbehandleren på den konkrete byggesag, 

som er kontaktperson, og den man i så fald skal kontakte. 

• Bygherren og dennes entreprenør skal altid overholde de krav der stilles i regulativ for 

bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter i forhold til støj-, vibrations- og støvgener 

samt hvilket tidsrum disse aktiviteter må foregå. Der kan dog ansøges om dispensation 

herfra i specielle tilfælde.  

• Det er desuden entreprenørens ansvar både at varsle om støjskabende aktiviteter og 

lignende, som kan skabe gener, samt at fotoregistrere før byggeriet igangsættes med 

hensyn til at kunne redegøre for mulige sætningsskader hos naboer. Dette er altså et 

privatretsligt anliggende. 

7. Høringssvar indsendt af: Jørgen Kold 

   Heimdalsvej 20 

   4700 Næstved 

Resume: 

Der støttes i høringssvaret ”fuldt og helt op, om endnu et byggeri på Munkebakken”, som vil 

bringe endnu flere unge til området og bymidten. At VUC Storstrøm er kommet til, er et godt 

eksempel på dette, hvilket er positivt og nødvendigt.  

Det er dog vigtigt, at der tages godt imod de studerende, samt de mange andre nye brugere af 

byen, som byggerierne ved stationen medfører, hvilket stiller krav til alle. Derfor bør der 

fokuseres på, hvordan ”byggerierne og deres funktionalitet” kan integreres i bymidten. Ligeså 

bør pladsdannelsen ved Trolden, toppen af Munkebakken samt indgangen til Munkebakken fra 

Udlændingestyrelsen blive frisket op/synliggjort. Ligeså bør Jernbanegade blive tilpasset de 

mange nye brugere af området. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Der er stor fokus på, at Campus Næstved og dets brugere bliver et aktiv for Næstved 

bymidte, hvilket også er af grundene til den valgte placering. Derfor arbejdes der også 

sammen med bl.a. VUC omkring aktiviteter både i deres bygning for byens borgere men 

også for deres studerende i byen. Lige så er der dialog med Udlændingestyrelsen i 

forhold til muligheden for at få deres besøgende til også at benytte bymidten. 

• Administrationen noterer ønsket om opfriskning af området ved/på Munkebakken og 

tilpasningen af Jernbanegade til de mange nye brugere. Til orientering kan det nævnes, 

at der allerede arbejdes med udvikling af Munkebakken og muligheden for aktiviteter på 

den, ligesom der er afsat midler i anlægsbudgettet til udvikling af Teatergade, når 

Absalons byggeri står færdigt. 
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8. Høringssvar indsendt af: Ole Hansen 
Violvej 8 
4700 Næstved    

 

 

 
 

 

 

Resume: 

Høringssvaret indeholder en række spørgsmål og udsagn som kredser om Munkebakken, 

Trolden, kommunens ”elendige veje”, rørlægning af Susåen, udflytning af havnen, den 

kommende vand- og svømmefacilitet, Næstved Arena og Næstved Kommunes evne til at 

bygge rundkørsler. 

Administrationens bemærkninger: 

Administrationen tager høringssvaret til efterretning. 

9. Høringssvar indsendt af: Jan Lundstrøm  
Primulavej 55 

4700 Næstved 

    

    

Resume: 

Der gives i høringssvaret udtryk for, at det der er tilbage af Munkebakken bør bevares, og at 

der allerede blev taget alt for meget da VUC Storstrøm byggede deres bygning, da 

Munkebakken er et ”grønt åndehul med store flotte træer lige midt i Næstved By”. 

Vedkommende mener også at området skændes af ”Udlændingestyrelsens meget store og høje 

kontorhus”, samt at en placering af det nye byggeri ”gør det svært at udvide, hvis der senere 

bliver behov for det – med mindre byrådet bare giver grønt lys for at tage endnu en stor bid af 

Munkebakken”. 

Administrationens bemærkninger: 

• Administrationen ønsker at understrege, at forslag til Lokalplan 108 skaber 

mulighed for, at der kan etableres et byggeri på Munkebakkens bevoksede skrænt 

mod Teatergade samt fladen mellem skrænten og Teatergade, og at det altså ikke 

er hele Munkebakken og især ikke det rekreative østvendte areal der berøres. 

Overordnet set er der altså i forslaget til lokalplanen stort fokus på, at 

Munkebakkens rekreative funktion samt størstedelen af dens udstrækning 

bibeholdes, og at bygningerne der placeres her som følge af den nye lokalplan, skal 

understøtte dette både i forhold til udseende og funktion. Ligeså fokuseres der på, 

at den del af Munkebakken, som ligger uden for lokalplanens afgrænsning bevares, 

heriblandt de flotte solitære træer, som ligger op mod afgrænsningen, ligesom det 

ses ved VUC's byggeri. 

• For at imødekomme, at campusbyggeriet indpasses bedst muligt i omgivelserne, 

stilles der krav om at tage enten udformes som grønne tage eller tagterrasser. 

Derved vil de fremstå som enten en del af Munkebakkens grønne omgivelser eller 

understøttende for livet på og ved Munkebakken. Munkebakken er i øvrigt ikke 

underlagt naturbeskyttelse eller anden, og der er ikke kendskab til at der skulle 

være fredede dyrearter, som vil blive berørt af byggeriet. Dog er den del af 

Munkebakken, som ikke indgår i de to lokalplanområder for campusbebyggelsen ved 

Teatergade udpeget som bevaringsværdig i Lokalplan 076 for Næstved Bymidte, da 

byrådet har fokus på at bevare de grønne rekreative områder, som bymidten også 

har brug for. 

• Størrelsen på etagearealet, som kan etableres inden for afgrænsningen i forslaget til 

lokalplanen, er baseret på Professionshøjskolen Absalons behov og ønsker. Disse 

bunder i en overordnet national uddannelsesplan og sikrer, at der er taget højde for 

institutionens fremtidige udvikling. Det vurderes derfor ikke at blive nødvendigt med 

en udvidelse inden for lokalplanområdet. Administrationen noterer i øvrigt, at der jf. 
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Masterplan for Campus Næstved stadig er restrummelighed inden for hele 

masterplanens område, fx på den østlige side af jernbanen, hvorfor der er plads til 

yderligere uddannelsesbebyggelse i området. 

    

 
 

 

 

 

10. Høringssvar indsendt af: P.v.a. Ejerforeningen Kobberhjørnet 

    v. Ole P. Christiansen, Næstformand  

    Teatergade 3 
4700 Næstved 

Resume: 

Der gives i høringssvaret udtryk for at man er positiv over for planen om at placere 

uddannelser tæt på stationen. Dog gives der udtryk for, at det ”er et voldsomt indgreb i 

Munkebakken med dens grønne skråninger og store træer”. 

Planerne om byggeriet i kanten af Munkebakken giver dog anledning til en række bekymringer 

i forhold til risiko for sætningsskader på ejerforeningens bygning, de forventelige gener under 

byggefasen samt risikoen for vandskader. 

Desuden påpeges det, at man vurderer at omfanget og udtrykket af byggeriet, som der skabes 

mulighed for at etablere, strider imod planens principper, § 1, som anfører, at ”bebyggelsen 

skal indpasses i eksisterende by- og kulturmiljø”, da det kommer for tæt på rådhuset og ikke 

arkitektonisk indpasses til denne. Ligeså integreres byggeriet ikke nok i Munkebakken og i 

forhold til Rådhuset, da højden menes at være for høj. 

Administrationens bemærkninger: 

• Bygherren og dennes entreprenør skal altid overholde de krav der stilles i regulativ for 

bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter i forhold til støj-, vibrations- og støvgener 

samt hvilket tidsrum disse aktiviteter må foregå. Der kan dog ansøges om dispensation 

herfra i specielle tilfælde.  

Det er desuden entreprenørens ansvar både at varsle om støjskabende aktiviteter og 

lignende, som kan skabe gener, samt at fotoregistrere før byggeriet igangsættes med 

hensyn til at kunne redegøre for mulige sætningsskader hos naboer. Dette er altså et 

privatretsligt anliggende. 

Hos Næstved Kommune er det altid byggesagsbehandleren på den konkrete byggesag, 

som er kontaktperson, og den man i så fald skal kontakte. 

• Administrationen ønsker at understrege, at forslag til Lokalplan 108 skaber mulighed 

for, at der kan etableres et byggeri på Munkebakkens bevoksede skrænt mod 

Teatergade samt fladen mellem skrænten og Teatergade, og at det altså ikke er hele 

Munkebakken og især ikke det rekreative østvendte areal der berøres. Overordnet set 

er der altså i forslaget til lokalplanen stort fokus på, at Munkebakkens rekreative 

funktion samt størstedelen af dens udstrækning bibeholdes, og at bygningerne der 

placeres her som følge af den nye lokalplan, skal understøtte dette både i forhold til 

udseende og funktion. For at imødekomme, at campusbyggeriet indpasses bedst muligt 

i omgivelserne, stilles der krav om at tage enten udformes som grønne tage eller 

tagterrasser. Derved vil de fremstå som enten en del af Munkebakkens grønne 

omgivelser eller understøttende for livet på og ved Munkebakken.  

• Lokalplanens arealer er planlagt afvandet til den nye ledning i Teatergade, som leder 

vandet ned til Farimagsvej. Ledningen blev anlagt forud for byggeriet af VUC 

Storstrøms bygning og er dimensioneret til at kunne tage både spilde- og regnvand, 

selvom det aktuelt kun er spildevandet der skal tilsluttes, da området er planlagt for 

nedsivning af regnvandet. Det nye byggeri vil derfor ikke påvirke afvandingen eller give 

anledning til risiko for oversvømmelser for den bebyggelse der ligger fra rådhuset ned 

til og med Kobberhjørnet, da de er tilsluttet en anden kloakledning. 
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NK Forsyning oplyser i øvrigt, at der ikke er nogen aktuelle planer om renovering af 

kloakledningerne i området ved Kobberhjørnet. Dog arbejdes der på en samlet plan for 

fornyelse og klimatilpasning af kloaksystemet i hele Kommunen, som vil prioriteres i 

forhold til en række parametre herunder fysiske tilstand af ledningerne, klimatilpasning 

(kapacitet) og driftserfaringer. 

• Der skabes mulighed for et forholdsvist stort byggeri langs Teatergade, som placeres 

øst for rådhuset. Derfor er der i forslag til Lokalplan 108 sikret, at den nye bebyggelse 

underordnes og tilpasses rådhuset ved opdeling af byggefeltet i to. Byggefelt 1, som 

ligger op ad VUC mod øst, og byggefelt 2, som ligger tættest på rådhuset. For byggefelt 

2 stilles der krav om, at bygningen højst må opføres i 3 etager og tagkoten ikke må 

være over 37 meter. Det vil sige, at bebyggelsen inden for byggefeltet tættest på 

rådhuset er lavere end rådhuset, hvis tårn ligger i kote 42,5 moh samt tagryggen, som 

ligger i kote 37,5 moh. Der er ca. 15 meter fra hjørnet af rådhuset til det nærmeste 

hjørne af byggefelt 2. Byggeri inden for byggefelt 1 må højst opføres i 4 etager samt 

have en tagkote op til 41 moh, da det ligger længst væk fra rådhuset. Hermed sikres 

det, at bebyggelsen omfangsmæssigt underordner sig rådhuset. 

 

 
 

     

 

 

11. Høringssvar indsendt af: P.v.a. Dansk Naturfredningsforening 

v. Henriette Larsen og Henriette Gaborit     

Resume: 

Med høringssvaret opfordres der til, at forslaget til lokalplanen trækkes tilbage, da man ønsker 

at ”eksisterende bynær natur bevares, plejes og beskyttes”, da det har ”potentiale for mental 

restitution”. Samtidig understreges det, at Munkebakken er udpeget som kulturmiljø og er ”et 

naturskabt vartegn for Næstved, der nu er i fare for at ende sine dage som en baghave for 

Campus”. 

Desuden mener man ikke at fase 2 af Masterplan for Campus Næstved skal gennemføres, da 

”meget har ændret sig siden da”, og det oplyses at 3. etape ikke bliver til noget. 

Administrationens bemærkninger: 

• Med forslag til Lokalplan 108 skabes der mulighed for, at der kan etableres et byggeri 

på Munkebakkens bevoksede skrænt mod Teatergade samt fladen mellem skrænten og 

Teatergade. Overordnet set er der i forslaget til lokalplanen stort fokus på, at 

Munkebakkens rekreative funktion samt størstedelen af dens udstrækning bibeholdes, 

og at bygningerne der placeres her som følge af den nye lokalplan, skal understøtte 

dette både i forhold til udseende og funktion. Ligeså fokuseres der på, at den del af 

Munkebakken, som ligger uden for lokalplanens afgrænsning bevares, heriblandt de 

flotte solitære træer, som ligger op mod afgrænsningen, ligesom det ses ved VUC's 

byggeri. Det indgår i øvrigt i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte, som et af de 

centrale indsatsområder, at der er vigtigt for bymidten, og dermed byen og kommunen, 

at bymidten styrkes ved, at der placeres andre funktioner i bymidten end bl.a. butikker, 

så butikkerne, kulturtilbuddene og bymidtens attraktionsniveau kan udvikles og styrkes, 

dog er den del af Munkebakken, som ikke indgår i de to lokalplanområder for 

campusbebyggelsen ved Teatergade udpeget som bevaringsværdig i Lokalplan 076 for 

Næstved Bymidte, da byrådet også fokus på at bevare de grønne rekreative områder, 

som også er vigtige for bymidten. 

• For at imødekomme, at campusbyggeriet indpasses bedst muligt i omgivelserne, stilles 

der krav om at tage enten udformes som grønne tage eller tagterrasser. Derved vil de 

fremstå som enten en del af Munkebakkens grønne omgivelser eller understøttende for 

livet på og ved Munkebakken. Samtidig er der i forslaget til lokalplanen allerede krav 

om, at tekniske installationer og lignende på tagene både skal trækkes 1 meter tilbage 

fra facaden samt afskærmes, så de passer ind i omgivelserne. Ydermere er der krav 
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om, at tekniske bygningsdele enten skal indeholdes i bygningen eller indgå som en 

integreret del af bygningens arkitektur. 

• Masterplan for Campus Næstved deler projektet op i 3 etaper, som fokuserer hhv. på 

området ved Munkebakken (1. etape), Området ved Posthusparkeringen og Remisen 

(2. etape) og området mellem Grønvej og baneterrænet (3. etape). Det areal som 

forslag til Lokalplan 108 skal muliggøre etablering af uddannelsesinstitution på, indgår 

altså derfor som 2. fase af 1. etape, hvor VUC’s byggeri ved siden af arealet udgår 1. 

fase af 1. etape. 2. fase indgår dermed som en naturlig del af udviklingen af 1. etape. 

 

 




