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INDLEDNING & OPSUMMERING 

 

Forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven har været i offentlig høring i 8 

uger fra den 23. september til den 18. november 2019. I høringsperioden er der indkommet 

37 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: Trafik og parkering, blandt andet: 

• Konsekvenser ved indsnævring af Rådmandshaven, blandt andet i forhold til 

akutberedskab og det trafikale flow/kødannelse.  

• Parkeringsmuligheder i bymidten og uhensigtsmæssighederne ved parkeringshuse.  

• Konkrete udfordringer med placeringen af parkeringshus ved Dania, byggefelt A1, 

blandt andet i forhold til adgang til området nord for. 

  

Administrationens overordnede bemærkninger til ”Trafik og parkering”: 

• Det er den faglige vurdering at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, efter at 

Rådmandshaven er indsnævret, og området er udviklet. I kortere perioder ved 

spidsbelastning kan der opleves lidt dårligere trafikafvikling end i den nuværende 

situation. Administrationen har været i dialog med Sygehusets vagtcentral samt Brand 

og Redning. Vagtcentralen vurderer, at indsnævring af Rådmandshaven i myldretiden 

kan forsinke udrykningen i tæt trafik. Det vejudlæg, der arbejdes med i forslaget til 

lokalplanen, er udarbejdet efter alle forskrifter og har fortov og cykelsti i begge sider. 

Desuden foreslås etableret et græsareal med træer langs den ene side. Derfor vil det 

være muligt for bilerne at trække til side ved udrykning. Brand og Redning vurderer 

ikke, at det vil medføre gener, ligesom der heller ikke skabes adgangsproblemer til 

området nord for Dania ved etablering af den foreslåede bebyggelse på Dania. 

• Der arbejdes med en lav dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne, og området tilføjes 

flere parkeringspladser, end der er i dag. Hermed bevares den gode 

parkeringsdækning. Placering af parkeringspladser i parkeringshus fremfor på terræn, 

vurderes ikke at have en negativ betydning. Forslaget til lokalplanen tilrettes, så der 

ved Kindhestegade 18-22 sikres, at der etableres det krævede antal parkeringspladser 

til både denne ejerforening og den nye bebyggelse.  

• Det planlagte parkeringshus inden for byggefelt A1 i område A bliver i forbindelse med 

tilretningen af lokalplanen tilpasset i forhold til en tydeliggørelse af adgangsforholdene 

til området nord for. 

• En række adgangsveje er på baggrund af høringssvarene blevet tilrettet/tilføjet, så 

eksisterende adgangsforhold sikres. 

  

Emne 2: Bebyggelsens placering og udformning, blandt andet: 

• Gener for eksisterende bebyggelse vedr. skygge, udsyn og indbliksgener.  

• Muligheden for at bygge op til 8 etager inden for byggefelt A3.  

• Mulighed for at bygge op til 4 etager inden for byggefelt A2 i forhold til 

bevaringsværdier  

• Mulighed for at bygge inden for byggefelt A4, i forhold til optimal trafikafvikling.  

• Fastholdelse af lokalplanforslagets fine principper i forhold til arkitektonisk kvalitet. 

  

Administrationens overordnede bemærkninger til ”Bebyggelsens placering og udformning”: 

• Lokalplan 076 for Næstved Bymidte muliggør i dag bebyggelse inden for område A, som 

i høj grad minder om mulighederne i forslag til Lokalplan 100 for Næstved Bymidte. 

Med nærværende forslag til lokalplan ønsker Næstved Kommune at kvalificere dette 

udlæg af byggemuligheder. Der er fokus på at bygge videre på bymidtens eksisterende 

bygningsmasse, så skala, byggeskik og materialevalg fastholdes samtidig med at der 

skabes mindst mulig gene for eksisterende bebyggelse, dog må et vist omfang af 

skygge- og indbliksgener forventes i bymidten.  

• Ifølge Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte er der inden for byggefelt A3 et 

potentiale ved en bebyggelse højere end den eksisterende. Dermed kan der ved en 
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markering af adgangen til Dania skabes attraktive boliger, samtidig med færre 

skyggegener.  

• Forslaget til lokalplanen tilrettes, så der bygges lavere i den sydlige del af byggefelt A2, 

hvormed bebyggelsen bedre tilpasses Nellemanns Gaard. Byggefeltet forkortes også, så 

adgangsforhold optimeres. 

  

Emne 3: Naturen, blandt andet: 

• Oplevelsen af de grønne områder samt ændring af balancen mellem by og natur, hvor 

området gøres mere utrygt.  

• Bevaring af kastanjetræet.  

• Skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje. 

  

Administrationens overordnede bemærkninger til ”Naturen”: 

• Det er vigtigt med balance mellem naturen og byen, hvilket også er i fokus. Når man 

færdes ad Rådmandshaven vil udsynet til naturen inden for en kortere distance 

blokeres. Man mødes dog af naturen både syd og nord for området.  

• Ved etablering af bebyggelse, der medfører et flow af mennesker, er erfaringerne, at 

der skabes større tryghed. Det forventes derfor, at den eventuelle utryghed, der er ved 

at færdes i området i dag, vil mindskes. Samtidig sikres både fysisk adgang til de 

grønne arealer og visuel adgang til himlen og naturen.  

• Kastanjetræet vurderes ikke at have større betydning for flagermus. Det har også en 

alder og et omfang, der gør, at det ved hård blæst taber grene til fare for trafikken. I 

stedet lægges der i planen op til, at der plantes en række træer langs vejen, så 

oplevelsen af det grønne bevares.  

• Området er undtaget fra skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje, da der tidligere har 

været etableret væsentlig, lovlig bebyggelse på området. 

  

Emne 4: Område B: 

• Forskellige forslag til anden afgrænsning af samt fordeling af byggefelter inden for 

område B. 

  

Administrationens overordnede bemærkninger til ”Område B”:  

• Rådmandshaven skal fortsat være en attraktiv adgangsvej til bymidten samt 

forbindelsesvej mellem nord og syd, herunder for fx ambulancer, samtidig med at den 

får karakter af bygade. Dette understøtter områdets afgrænsning, samtidig med at der 

skabes mulighed for attraktive boliger. En vigtig del af dette er det centrale rum i 

område B, som udlægges til en grøn rekreativ kile. Den grønne kile vil miste en stor del 

af sine værdi, hvis den ændres. 

  

Emne 5: Støj: 

• Trafikale gener for kommende beboere i området.  

• Afholdelse af større arrangementer på græsarealerne ved Rådmandshaven. 

  

Administrationens overordnede bemærkninger til ”Støj”: 

• Boliger skal leve op til krav i bygningsreglementet til indendørs støj fra trafik.  

• Både nu og i fremtiden skal støjende kultur- og musikaktiviteter overholde regulativ 

herfor, hvorfor det ikke vil få betydning for afholdelse af arrangementer. 

  

Emne 6: Generelt, blandt andet følgende udsagn: 

• Både positive og negative svar i forhold til at fortætte og udvikle området. Generel 

modstand mod fortætning ved vejene omkring bymidten, hvor byens fremtoning 

ændres og middelalderbyen skjules.  

• Både positive i forhold til område A og negative svar i forhold til område B. Område A 

vil være en naturlig afslutning af bymidtens afgrænsning - omvendt opfattes område B 

som en unaturlig udvidelse.  

• ”Konsekvensen for bymidtens handelsliv af, at der gives mulighed for detailhandel i 

området.” 

• ”Attraktionsværdien ved at bo i bymidten forsvinder ved fortætning.” 
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• ”Offentligheden har været for dårligt orienteret om og inddraget i planerne for 

fortætning.” 

• ”Den kommunale økonomi i projektet bør indgå i det offentlige beslutningsgrundlag.” 

• ”Misvisende visuel dokumentation og for dårlige skyggediagrammer.” 

• ”Understøtter ikke Næstveds historie og områdets tidligere anvendelse.” 

• ”Manglende fokus på bæredygtighed og klimatilpasning.” 

• ”Byggeretsgivende lokalplan hvorfor område B kan bebygges, når lokalplanen er 

vedtaget.” 

  

Administrationens overordnede bemærkninger til Emne 6, Generelt:  

• Det er både vigtigt at styrke Næstved bymidte og andre dele af Næstved Kommune. 

Hvis bymidten ikke fortsat udvikles, vil det gå ud over kommunens bosætningskraft 

samt tiltrækning af virksomheder og turisme. En af mulighederne for at styrke 

bymidten er ved at få flere til at bo i og dagligt bruge bymidten. Dette skal ske med 

respekt for bymidtens eksisterende kvaliteter, samtidig med at der også tilføjes nye 

kvaliteter og muligheder. Det har i øvrigt være en central del af både de offentlige 

drøftelser om Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte i 2016 og udarbejdelse af 

Lokalplan 076 for Næstved Bymidte i 2017, hvorfor offentligheden af flere omgange har 

været orienteret herom.  

• Der findes ikke bebyggelse i bymidten med plads til større butikker. Det forventes 

derfor ikke, at muligheden herfor vil være årsag til, at det eksisterende handelsliv 

presses. Det vil formentlig mere være med til at få flere til at benytte bymidtens tilbud.  

• Den kommunale økonomi for udviklingen af området er knyttet op på salg af 

byggeretter inden for området.  

• Muligheden for at bygge op til 8 etager inden for byggefelt A3 vises i den tilrettede 

udgave. Der suppleres desuden med tilrettede skyggediagrammer.  

• Område B har tidligere været tæt bebygget, da Maglemølle Papirfabrik lå her. 
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RESUME AF HØRINGSSVAR FRA FØRSTE HØRING OG ADMINISTRATIONENS 

BEMÆRKNINGER DERTIL 

 

1. Høringssvar indsendt af: Susanne Olsen 

 

Resume: 

Der gives udtryk for bekymring over, at den nye bebyggelse vil have indflydelse på de grønne 

rekreative områder samt at området vil blive mere utrygt, hvis der bygges boligbebyggelse 

samt parkeringshuse. Desuden ønskes det ikke, at der skal bygges stort og grimt, men at man 

i stedet skal kæmpe for Næstved Sygehus. 

Afslutningsvis påpeges det, at man ikke mener, at den almindelige borger er taget med på råd. 

 

Administrations bemærkninger: 

• I arbejdet med udvikling af forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved 

Rådmandshaven har der været fokus på at integrere den nye bebyggelse på en måde, 

hvor det mindst muligt får indflydelse på de grønne arealer. Derfor er det også kun på 

eksisterende parkeringsarealer og vejudlæg, at der gives mulighed for bebyggelse. 

Fysisk adgang til de grønne arealer sikres, da Rådmandshaven indsnævres, hvormed 

passage deraf gøres nemmere, ligesom der fortsat vil være visuel adgang til himlen og 

naturen.  

• Erfaringerne med byudvikling er, at jo flere mennesker des mindre utryghed. Ved 

fortætning ved Rådmandshaven, hvilket medfører et større flow af mennesker samt 

flere mennesker, som bor her, forventes det derfor, at den eventuelle utryghed, der er 

ved at færdes i området i dag, vil mindskes. I forhold til parkeringshusene vil der være 

fokus på at skabe så trygge rammer som muligt. 

• Planerne for udviklingen af området ved Rådmandshaven stammer fra 

Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte, som Byrådet vedtog i 2016. Denne strategi er 

bl.a. baseret på rigtigt meget inddragelse af borgerne. Der var altså rig mulighed 

dengang for at diskutere planerne for udvikling af bymidten og fortætning ved 

Rådmandshaven. Efterfølgende var forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte i 

offentlig høring i 2017, ligesom forslag til Lokalplan 100 nu har været. Lokalplan 076 for 

Næstved Bymidte muliggør også fortætning ved Rådmandshaven. Der har altså været 

flere muligheder for at deltage i drøftelserne om fortætning i Næstved Bymidte og 

dermed ved Rådmandshaven. 

 
 

2. Høringssvar indsendt af: Daniel Grahn 

 

Resume: 

Der gøres opmærksom på, at det er vigtigt at holde fast i den gode balance der er mellem by 

og natur i Næstved. Vedkommende føler, at der de seneste år er kommet en ubalance grundet 

en udvikling hvor der kommer en overvægt af by fremfor natur. Der opfordres til, at der i 

stedet bliver nedrevet gamle bygninger og plantet nye træer. 

 

Administrations bemærkninger: 

• Næstved Kommune arbejder målrettet med at sikre en god balance mellem by og 

natur, da naturen er en af de vigtigste fysiske kvaliteter i kommunen. Dette giver sig til 

kende bl.a. ved et fokuseret arbejde med bl.a. en ny Friluftsstrategi, en grøn ring om 

Næstved by, byudvikling ved hhv. Skyttemarken (Nybyggerne) og Stenlængegård med 

fokus på byens integration med naturen og en begrønningsplan. Det er dog samtidig 

vigtigt, at der skabes mulighed for fortætning i/ved Næstved Bymidte, da dette er et 

vigtigt element for at bevare og udvikle bymidten. 

 
 

3. Høringssvar indsendt af: Eyvind Franck 

    Forårsvej 5 

    4700 Næstved 
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Resume: 

Der gøres indsigelse ift. to emner: 

1. At det unikke udsyn fra bymidten og Rådmandshavens østlige side mod skoven, Suså, 

Rådmandshaven og bebyggelsen i Lille Næstved ødelægges. Dette udsyn indeholder en 

herlighedsværdi og er en væsentlig del af Næstveds historie. At udsynet ødelægges, 

strider imod forslaget til lokalplanens formål. 

2. At en indsnævring af Rådmandshaven vil medføre trafikale problemer i store dele af 

byen. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• I arbejdet med udvikling af forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved 

Rådmandshaven har der været fokus på i så høj mulig grad at fastholde områdets 

kvaliteter, heriblandt udsynet og nærheden til skoven og Suså. Derfor er det også kun 

på eksisterende parkeringsarealer og vejudlæg på den østlige side af den markante 

administrationsbygning, at der gives mulighed for bebyggelse. I øvrigt var hele området 

i mange år domineret af Maglemølle Papirfabrik, som dengang afskar bymidten fra 

naturen. Dette er ikke hensigten med forslag til Lokalplan 100, hvorfor den gode 

adgang til naturen, som findes i dag, fastholdes. Det er rigtigt, at udsynet til naturen, 

når man færdes ad Rådmandshaven, inden for en kortere distance vil blokeres. Man 

mødes dog af naturen både syd og nord for området. 

• Det er den faglige vurdering at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, efter at 

Rådmandshaven er indsnævret, og området er udviklet. I kortere perioder ved 

spidsbelastning kan der dog opleves lidt dårligere trafikafvikling end i den nuværende 

situation. Det vejudlæg, der arbejdes med i forslaget til lokalplanen, er udarbejdet efter 

alle forskrifter og har fortov og cykelsti i begge sider. Samtidig fastholdes eksisterende 

svingbaner og lysregulering, hvorfor forholdene i mindre grad ændres.  

 
 

4. Høringssvar indsendt af: Kevin Bech 

    Agerhønevej 53  

4700 Næstved 

 

Resume: 

Positiv omkring Næstved Kommunes fokus på og initiativ vedrørende udvikling af byen, bl.a. 

med dette forslag til udvikling af området ved Rådmandshaven. Dog bekymring over risikoen 

for begrænsning af mobiliteten ved indsnævring af Rådmandshaven, da det er vigtigt, at det 

ikke besværliggøres at komme rundt i byen med bil. 

På baggrund af denne bekymring foreslås det, at den eksisterende vejstruktur som minimum 

bevares. Den bedste løsning ville være, at vejen udvides med to vognbaner i begge retninger. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Det er den faglige vurdering at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, efter at 

Rådmandshaven er indsnævret, og området er udviklet. I kortere perioder ved 

spidsbelastning kan der dog opleves lidt dårligere trafikafvikling end i den nuværende 

situation. Det vejudlæg, der arbejdes med i forslaget til lokalplanen, er udarbejdet efter 

alle forskrifter og har fortov og cykelsti i begge sider. Samtidig fastholdes eksisterende 

svingbaner og lysregulering i og udenfor området, hvorfor forholdene kun i mindre grad 

ændres. I bund og grund er det kun bilisternes mulighed for at overhale hinanden på 

vej fra Ringstedgade til Fønix-krydset, som fjernes. 

Området tilføjes til gengæld en stor kvalitet med en bygade, som bidrager til en tæthed 

og oplevelsesgrad af byen, som er passende til bymidten. 

 
 

5. Høringssvar indsendt af: Banedanmark 

    Arealer & Forvaltningsmyndighed 

     Vasbygade 10   

     2450 København 

 



 

 

Side 7 af 34 

Resume: 

Banedanmark har ikke bemærkninger til forslagene 

 

Administrationens bemærkninger: 

Administrationens bemærkninger udgår 

 
 

6. Høringssvar indsendt af: Marianne Kristensen 

   Herlufsholmvej 17 

    4700 Næstved 

 

Resume: 

Kan se gode perspektiver i etablering af boliger inden for området. Mener dog at placering af 

et parkeringshus, som tager lyset fra et fredet træ samt skjuler skoven, er en fejl.  

 

Der bør tænkes mere fremtidsorienteret med fokus på at kombinere byrum og natur og hvor 

bæredygtighed samt klimaløsninger indtænkes. Der bør være fokus på reduktion af Co2 fx 

med anlæg af tagterrasser med urban gardening. 

 

Desuden spørges der til, om bilerne ikke skal ud af byernes centrum. Hvis der endelig skal 

etableres p-pladser foreslås de placeret gravet ind i en bakken, så der kan være grønne 

arealer oven på. 

 

Der efterspørger brug af mere visionære arkitekter, og at der skeles til klimaløsninger fra 

København og New York. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Administrationen mener ikke, at der vil blive kastet skygge fra parkeringshusene på 

fredede træer. 

• Der stilles krav til etablering af en grøn kile, hvor regnvand skal håndteres. Derudover 

har bæredygtighed ikke været et konkret fokus i udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 

100. Urban gardening kan med fordel placeres i det eksisterende parkareal eller den 

grønne kile, så det integreres i områdets liv. 

• Det er nødvendigt med parkeringspladser ved både Næstved Kommunes 

administrationsbygning og de eksisterende og kommende boliger, men også tæt ved 

bymidtens handelsgader, bl.a. fordi Næstved har så stort et opland, som benytter sig af 

bymidten. Det er også vigtigt med gode parkeringsmuligheder i kanten af bymidten, så 

antallet af biler, som kører igennem bymidtens centrale gader mindskes. På nuværende 

tidspunkt er man desværre ikke så langt i udviklingen af selvkørende biler, at behovet 

for parkeringspladser i den tætte på kan reduceres. 

• Det er Tegnestuen Vandkunsten, som er et af Danmarks mest erfarne og 

velrenommerede arkitektfirmaer, der står bag forslaget til Lokalplan 100. Forslaget 

bygger bl.a. på deres erfaringer i mange andre byer. 

 
 

7. Høringssvar indsendt af: Michael B. Clausen 

Smallegade 10 

4700 Næstved  

 

Resume:  

Overordnet set, er indsiger ikke enig i planerne fra Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte 

om, at der skal fortættes omkring Rådmandshaven og Havnegade, da det vil være en drastisk 

ændring af byens udseende og fremkommelighed. Vedkommende mener ikke, at tankerne om 

fortætning af disse områder var kendte af offentligheden, før det blev besluttet at der skulle 

udarbejdes forslag til Lokalplan 100. Der gives udtryk for, at hvis lokalplanen vedtages og 

iværksættes inden for nuværende valgperiode, så ”er der uomtvisteligt et element af 

diktatur ved en så drastisk ændring af byens udseende og infrastruktur” og ændringen 

burde fremlægges til folkeafstemning. 
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TRAFIK: Vedkommendes største indsigelse til forslaget til Lokalplan 100 går på planerne om at 

indsnævre Rådmandshaven, og på sigt måske også Havnegade, til det vedkommende kalder 

ensporede sivegader. Der refereres i denne sammenhæng til ”eksisterende problemer med 

langsom kørsel til/fra Kvægtorvet, Stationen (og potentielt til og fra Vordingborgvej og 

områderne i det østlige Næstved”, ligesom det frygtes at butikkerne vil mærke en konsekvens 

af ”dårligere fremkommelighed”. Konkret er vedkommende ikke glad for udmeldingen om, at 

man ”håber at folk vil finde andre veje”, da der ikke findes alternative veje.  

Derudover er der bekymring for trafikafviklingen ved krydsende ”Rådmandshaven-

Ringstedgade-Farimagsvej” og ”Rådmandshaven-Slagelsevej-Havnegade”, ligesom flere 

muligheder for at krydse Rådmandshaven for de bløde trafikanter ”vil være ødelæggende for 

fremkommeligheden”. Det vurderes i høringssvaret, at der vil ske en ca. 40% reduktion af 

kapaciteten på Rådmandshaven, og at man ikke bør ”se bort fra en mulig forsinkelse af 

udrykningskøretøjer”. Planerne om indsnævring af Rådmandshaven og evt. andre dele af 

ringgaderne bør droppes. 

 

HANDELSLIVET: Der gives udtryk for en bekymring ift. vægtningen mellem udviklingen af 

bymidten og centerområde i Næstved Nord, hvor der ved nye lokalplaner gives mulighed for at 

udvikle dette område. Ved muligheden for etablering af detailhandel inden for 

lokalplanafgræsningen, frygtes det, at butikkerne i bymidtens eksisterende handelsgader 

flytter til Dania, hvorved bymidtens centrale handelsgader tømmes yderligere for forretninger.  

 

Endelig mener vedkommende ikke, at det er attraktivt at skulle parkere i parkeringshuse ift. at 

kunne parkere på en stor åben plads, da parkeringshuse ikke henvender sig til ”kortere besøg 

for indkøb og fornøjelser”. 

 

BYENS VISUELLE FREMTONING: Indsiger mener, at ”Næstved netop er unik med sine to brede 

boulevard-strøg”, Rådmandshaven og Havnegade, som giver nærhed og indkig til 

”middelalderbyen og det meget præsentable rådhus”, og at det ikke kan benægtes, at 

kiggende til parken og skoven begrænses stærkt, ligesom ”den åbenhed og ”højt til loftet” der 

eksisterer i dag” sættes over styr ”til fordel for en snæver tunnel af bebyggelse”, hvilket de 

gode hensigter mht. arkitektur og materialevalg ikke kan forhindre. Det er altså ikke en visuel 

forbedring at udvikle dette sted. 

 

Vedkommende har ikke noget imod planerne for område A, og konkluderer, at det er positivt, 

at Næstved er i udvikling, men mener at man skal passe på det, som gør Næstved unikt. 

 

Der opfordres til: 

• At der arbejdes videre med udvikling af område A 

• At område B droppes, eller evt. omfatter færre byggefelter, så det ikke ændrer på 

Rådmandshaven forløb. 

• Under alle omstændigheder at Rådmandshavens nuværende forløb og kapacitet 

bevares. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Planerne for udviklingen af området ved Rådmandshaven stammer fra 

Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte, som Byrådet vedtog i 2016. Denne strategi er 

bl.a. baseret på rigtigt meget inddragelse af borgerne. Der var altså rig mulighed 

dengang for at diskutere planerne for udvikling af bymidten og fortætning ved 

Rådmandshaven. Efterfølgende var forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte i 

offentlig høring i 2017, ligesom forslag til Lokalplan 100 nu har været. Lokalplan 076 for 

Næstved Bymidte muliggør også fortætning ved Rådmandshaven. Der har altså været 

flere muligheder for at deltage i drøftelserne om fortætning i Næstved Bymidte og 

dermed ved Rådmandshaven. 

• Det er den faglige vurdering at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, efter at 

Rådmandshaven er indsnævret, og området er udviklet. I kortere perioder ved 

spidsbelastning kan der opleves lidt dårligere trafikafvikling end i den nuværende 

situation. Samtidig fastholdes eksisterende svingbaner og lysregulering i og udenfor 
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området, hvorfor forholdene kun i mindre grad ændres. I bund og grund er det kun 

bilisternes mulighed for at overhale hinanden på vej fra Ringstedgade til Fønix-krydset, 

som fjernes. Administrationen har været i dialog med Sygehusets vagtcentral samt 

Brand og Redning. Vagtcentralen vurderer, at indsnævring af Rådmandshaven i 

myldretiden kan forsinke udrykningen i tæt trafik. Det vejudlæg, der arbejdes med i 

forslaget til lokalplanen, er udarbejdet efter alle forskrifter og har fortov og cykelsti i 

begge sider. Desuden foreslås etableret et græsareal med træer langs den ene side. 

Derfor vil det være muligt for bilerne at trække til side ved udrykning. Brand og 

Redning vurderer ikke, at det vil medføre gener. 

Det er ikke målet med forslaget til lokalplanen, at man skal finde andre, nye eller 

alternative veje til bymidten eller de kvarterer der ligger i nærheden heraf. Der er dog 

et ønske om, at man, hvis man skal krydse byen, tager omfartsvejene, da de bl.a. er 

udlagt af selvsamme grund. Dette ses også på trafiktallene i Rådmandshaven og 

Havnegade, som er faldet, efter omfartsvejnettet er fuldt etableret, da omfartsvejene af 

nogle nu foretrækkes hvis man skal krydse byen. 

• Næstved Kommunes Byråd har fokus på at støtte udviklingen af handelslivet i 

bymidten, ved at sætte begrænsninger på mulighederne for detailhandel og 

restaurationsdrift i Næstved Nord. De muligheder der gives for at udvikle detailhandel i 

den nordlige del af byen, skal mindst muligt konkurrere med bymidtens tilbud. Dog skal 

der huskes på, at også Næstved Nord er vigtig for byen og kommunen, da aktiviteterne 

i dette område, ligesom bymidten, trækker mennesker til fra et stort opland. 

Mulighederne for detailhandel på Dania er af en størrelsesorden, der gør, at det vil 

supplere bymidtens eksisterende tilbud fremfor at skævvride disse. 

• Parkeringshusene kan indrettes, så de lettest tilgængelige pladser målrettes bymidtens 

handlende såfremt dette er det rigtige at gøre. 

• I arbejdet med udvikling af forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved 

Rådmandshaven har der været fokus på i så høj mulig grad at fastholde områdets 

kvaliteter, heriblandt udsynet og nærheden til skoven og Suså. Derfor er det også kun 

på eksisterende parkeringsarealer og vejudlæg på den østlige side af den markante 

administrationsbygning, at der gives mulighed for bebyggelse. Det er hensigten med 

forslag til Lokalplan 100, at den gode adgang til naturen, som findes i dag, fastholdes. 

Det er rigtigt, at udsynet til naturen, når man færdes ad Rådmandshaven, inden for en 

kortere distance vil blokeres. Man mødes dog af naturen både syd og nord for området 

hvormed denne kvalitet stadig gør sig gældende. Området tilføjes samtidig en ny 

kvalitet med en bygade, som bidrager til en tæthed og oplevelsesgrad af byen, som er 

passende til bymidten. 

 
 

8. Høringssvar indsendt af: P.v.a. Ejerforeningen Kindhestegade 18-22, 

    v. Jette Knapmann 

    Kindhestegade 20B, 1, 3 

4700 Næstved 

 

Resume: 

Ejerforeningen udtrykker stor modstand mod forslaget til lokalplanen, især ift. bebyggelse på 

deres parkeringspladser samt parkeringspladserne bag Blue City. Der henvises til en aftale 

indgået i 1987 mellem Næstved Kommune og Ejerforeningen, som skulle give Ejerforeningen 

en tinglyst brugsret. Man mener, at dette kræver ekspropriation før området kan udvikles, og 

at det altså ikke kan bebygges før der sker ekspropriation. 

Desuden mener de, at lokalplanforslagets parkeringsnorm er i strid med den indgåede aftale. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Forslaget til lokalplan 100 rettes til, så det antal parkeringspladser, som i dag er 

forbeholdt ejerforeningen, også i fremtiden vil være til rådighed for ejerforeningen. 

  

 
 

9. Høringssvar indsendt af: Pva. Andelshaverne 10-24 Nellemannsgaard 
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   v. Charlotte Juul Dam 

     

 

Resume: 

Andelsboligforeningen gør indsigelse mod følgende som konsekvens af lokalplanforslaget: 

• At deres bevaringsværdige bebyggelse bliver henlagt til baggård medførende stor 

værdiforringelse. 

• At udsynet til naturen og lysindfald i deres bebyggelse forsvinder ligesom et muligt 

kommende udsyn til byggeri i 2-4 etager er utilfredsstillende og kan medføre psykisk 

påvirkning i negativ retning. 

• At lokalplanen vanskeliggør evt. salg af andelsboliger i foreningen grundet de mulige 

forandringer denne kan medføre. 

• At attraktionsværdien i at bosætte sig bynært kan forsvinde. 

• At Nellemannsgaard mister sin charme og historiske fortælling og vil blive totalt 

indelukket og -klemt ved bebyggelse inden for byggefelt A2. 

• Tilkørselsforhold til bebyggelsen besværliggøres. 

• Velkomsten til bymidten forringes af at der skabes mulighed for etablering af ”store 

etageejendomme, parkeringshuse, stisystemer, lejlighedskomplekser, samt erhvervs og 

cafe ejendomme.” 

 

Administrationens bemærkninger:  

• Forslag til Lokalplan 100 tilrettes, så der skabes bedre adgang til Nellemanns Gaard, 

ligesom byggeri inden for byggefelt A2 nedskaleres i den sydlige del. Dermed tilpasses 

det nye byggeri i højere grad den bevaringsværdige bebyggelse. Det må dog forventes, 

at der kan ske fortætning og være et vist omfang af skygge- og indbliksgener i den 

tætte bymidte. 

• Den kvalitet der er ved ”velkomsten til bymidten” på dette sted – heriblandt naturen – 

er bevaret i forslag til Lokalplan 100, om end udtrykket ændres, ved at der tilføres 

andre kvaliteter, som bl.a. en pænere afslutning på bebyggelsen ud mod 

Rådmandshaven. Dette område bag Kindhestegade fremstår i dag ufuldendt og flosset. 

 
 
10. Høringssvar indsendt af: Jens Molter Ulriksen 

    Fodbygårdsvej 128 

4700 Næstved 

 

Resume:   

Indsiger tager stærk afstand fra følgende forhold i lokalplanforslaget: 

• ”Nybyggeri i lokalplanforslagets område B bør ikke ske.” Det er bl.a. 

”galimatias”, at blokere for udsigt til naturen og spærre skoven ude af byen ved at 

bygge her. 

• ”Nybyggeri i mere end 4 etagers højde bør ikke ske.” Det er ude af proportioner 

at bygge i op til 8 etager, hvilket vil fjerne skoven fra synsfeltet. 

• ”Indsnævring af Rådmandsmandshaven bør ikke ske.” Trafikforholdene forringes 

ved indsnævring og det vil være til stor gene. Det vil bl.a. medføre vanskeligere kår for 

bymidtens forretningsliv, at deres kundegrundlag får dårligere forhold. 

• ”Parkeringshuse er en ringe løsning for parkeringsproblemerne i Næstved.” Forholdene 

med for få gratis parkeringspladser til parkering i mere end 2 timer i bymidten 

udfordrer bymidtens forretningsliv, og etablering af parkeringshuse er dyre og giver 

dårlige parkeringsforhold. 

  

Afslutningsvis gives der udtryk for, at ”Byrådet skal afholde sig fra at forringe oplevelsen 

af Næstveds centrum som en charmerende, skovnær middelalderby. I stedet for at 

lukke skoven ude, bør man bygge den nye bydel omkring havnen og på Maglemølles 

arealer.” 
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Administrationens bemærkninger:  

• I arbejdet med udvikling af forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved 

Rådmandshaven har der været fokus på at integrere den nye bebyggelse på en måde, 

hvor det mindst muligt får indflydelse på de grønne arealer. Derfor er det også kun på 

eksisterende parkeringsarealer og vejudlæg, at der gives mulighed for bebyggelse. 

Fysisk adgang til de grønne arealer sikres, da Rådmandshaven indsnævres, hvormed 

passage deraf gøres nemmere, ligesom der fortsat vil være visuel adgang til himlen og 

naturen. Det er rigtigt, at udsynet til naturen, når man færdes ad Rådmandshaven, 

inden for en kortere distance vil blokeres. Man mødes dog af naturen både syd og nord 

for området. 

• Der gives kun mulighed for bebyggelse på op til 8 etager et enkelt sted centralt i 

området, hvor dets indvirkning på oplevelsen af skoven er minimal. Dog vil det være 

med til at markere ankomsten til bymidten, samt overgangen fra by til natur. 

• Det er den faglige vurdering at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, efter at 

Rådmandshaven er indsnævret, og området er udviklet. I kortere perioder ved 

spidsbelastning kan der opleves lidt dårligere trafikafvikling end i den nuværende 

situation. Samtidig fastholdes eksisterende svingbaner og lysregulering i og udenfor 

området, hvorfor forholdene kun i mindre grad ændres. I bund og grund er det kun 

bilisternes mulighed for at overhale hinanden på vej fra Ringstedgade til Fønix-krydset, 

som fjernes. Det vejudlæg, der arbejdes med i forslaget til lokalplanen, er udarbejdet 

efter alle forskrifter og har fortov og cykelsti i begge sider. Desuden foreslås etableret 

et græsareal med træer langs den ene side. Derfor vil det være muligt for bilerne at 

trække til side ved udrykning.  

• Løsningen med parkeringshuse er det bedst mulige kompromis i forhold til at løse en 

situation, hvor der både er behov for fortætning af bebyggelsen og parkeringspladser. 

Der er rig mulighed for at sikre de bedste parkeringsforhold i bymidten ved 

parkeringshuse, hvor der bl.a. kan differentieres imellem langtids- og korttidsparkering. 

 
 

11. Høringssvar indsendt af: Joachim Møller 

    

Resume: 

Ønsker at bevare naturen i byen, i dette tilfælde Herlufsholmskoven, og Rådmandshaven, som 

skaber et grønt pusterum. Det er unikt og sjældent set og ny bebyggelse vil være en indgriben 

heri. Placeringen af bebyggelse langs vejen er dog et muligt alternativ. 

 

Foreslår i øvrigt at parkering anlægges underjordisk. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• I arbejdet med udvikling af forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved 

Rådmandshaven har der været fokus på i så høj mulig grad at fastholde områdets 

kvaliteter, heriblandt nærheden til skoven og Suså. Derfor er det også kun på 

eksisterende parkeringsarealer og vejudlæg på den østlige side af den markante 

administrationsbygning, at der gives mulighed for bebyggelse. Derved bevares naturen 

og der er stadig rig mulighed for grønne pusterum i området. Det er ikke hensigten 

med forslag til Lokalplan 100, at naturkvaliteterne skal mindskes, hvorfor den gode 

adgang til naturen, som findes i dag, fastholdes. Det er rigtigt, at udsynet til naturen, 

når man færdes ad Rådmandshaven, inden for en kortere distance vil blokeres. Man 

mødes dog af naturen både syd og nord for området. 

• Der arbejdes med, at en forholdsvis stor del af parkeringspladserne graves delvist ned, 

ved at udnytte de terrænspring, som findes. Det er desværre ikke realistisk, at al 

parkering kan graves ned, da byggeretspriserne i Næstved ikke er på et niveau, hvor 

det økonomisk kan lade sig gøre. 

 
 

12. Høringssvar indsendt af: Erik Kindtler 

   Fmd. A/B Bryggerhaven  
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Resume: 

Indsiger er enig i ”tankerne om at skabe liv og farve i en købstads midte”, men henviser til en 

række graverende fejl i forslaget til lokalplanen, som er af meget negativ karakter, hvorfor den 

må revideres. Derfor mener vedkommende, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe, som A/B 

Bryggerhaven gerne deltager i. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Planerne for udviklingen af området ved Rådmandshaven stammer fra 

Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte, som Byrådet vedtog i 2016. Denne strategi er 

bl.a. baseret på rigtigt meget inddragelse af borgerne. Der var altså rig mulighed 

dengang for at diskutere planerne for udvikling af bymidten og fortætning ved 

Rådmandshaven. Efterfølgende var forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte i 

offentlig høring i 2017, ligesom forslag til Lokalplan 100 nu har været. Lokalplan 076 for 

Næstved Bymidte muliggør også fortætning ved Rådmandshaven. Der har altså været 

flere muligheder for at deltage i drøftelserne om fortætning i Næstved Bymidte og 

dermed ved Rådmandshaven. Konkret nedsættes der ikke en arbejdsgruppe for 

projektet ved Rådmandshaven, men i stedet sendes forslaget til lokalplanen i offentlig 

høring, så der er mulighed for at komme med ændringsforslag og lignende derigennem.  

 
 

13. Høringssvar indsendt af: Hanne Wolffhechel 

Svinøvej 91 

4750 Lundby 

 

Resume: 

Mener, at det er problematisk, at Rådmandshaven indsnævres, da der allerede nu er tæt trafik 

i myldretiden. Det er ikke et godt alternativ at skulle ”finde andre veje”, da Indre 

Vordingborgvej og Farimagsvej allerede er pressede. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Det er den faglige vurdering at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, efter at 

Rådmandshaven er indsnævret, og området er udviklet. I kortere perioder ved 

spidsbelastning kan der opleves lidt dårligere trafikafvikling end i den nuværende 

situation. Samtidig fastholdes eksisterende svingbaner og lysregulering i og udenfor 

området, hvorfor forholdene kun i mindre grad ændres. I bund og grund er det kun 

bilisternes mulighed for at overhale hinanden på vej fra Ringstedgade til Fønix-krydset, 

som fjernes. Det vejudlæg, der arbejdes med i forslaget til lokalplanen, er udarbejdet 

efter alle forskrifter og har fortov og cykelsti i begge sider. Desuden foreslås etableret 

et græsareal med træer langs den ene side. Derfor vil det være muligt for bilerne at 

trække til side ved udrykning. 

 
 

14. Høringssvar indsendt af: Michael Koustrup 

   Administrator, Ejerforeningen Sanders Hus 

   Dania 76  

 

Resume: 

Ejerforeningen mener umiddelbart, at det er et godt og rigtigt initiativ at fremme bymidten ved 

bebyggelse i Rådmandshaven, men har dog tre punkter, som de ønsker tages med i 

høringsprocessen: 

• At den trafikale adgangsveje ikke omlægges, så den i fremtiden går over 

ejerforeningens parkeringsareal. 

• Bekymring for højden af kommende bygning, dens facadebeklædning samt udformning 

inden for byggefelt A1. De mener, at parkeringshuset, som skal etableres her, bør 

indpasses til de øvrige bygningers ”ældre præg” og ikke bør være højere end 2 etager. 

Desuden skal genskin fra facadebeklædning undgås. 

• Bekymring for at det grønne område i Rådmandshaven gøres mindre hvormed den 

rekreative værdi forringes. 
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Administrationens bemærkninger: 

• Der er ikke planer om at omlægge adgangsvejen til området nord for Dania, så det går 

over ejerforeningens parkeringsareal. Den eksisterende adgangsvej bevares, og vil 

fortsat være adgangsvejen dertil. 

• Der stilles i forslag til Lokalplan 100 krav til parkeringshusenes udformning og 

fremtræden, for at sikre at de tilpasses området. Det vurderes ikke, at højden af 

byggeriet i byggefelt A1 er af en karakter, som skiller sig ud fra bymidtens eksisterende 

skala, hvorfor det ikke skaber større gener, end hvis der bygges fx boliger i en for 

bymidten passende skala og udformning. De materialer som kan benyttes på 

parkeringshuset inden for byggefelt A1 er som udgangspunkt ikke reflekterende. 

• I arbejdet med udvikling af forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved 

Rådmandshaven har der været fokus på i så høj mulig grad at fastholde områdets 

kvaliteter, heriblandt nærheden til skoven og Suså. Derfor er det også kun på 

eksisterende parkeringsarealer og vejudlæg på den østlige side af den markante 

administrationsbygning, at der gives mulighed for bebyggelse. Derved bevares naturen 

og der er stadig rig mulighed for grønne pusterum i området. Det er ikke hensigten 

med forslag til Lokalplan 100, at naturkvaliteterne skal mindskes, hvorfor den gode 

adgang til naturen, som findes i dag, fastholdes. Det er rigtigt, at udsynet til naturen, 

når man færdes ad Rådmandshaven, inden for en kortere distance vil blokeres. Man 

mødes dog af naturen både syd og nord for området. 

 
 

15. Høringssvar indsendt af: Erik Kindtler 

    Fmd. A/B Bryggerhaven 

     

 

Resume: 

Indsiger følger op på tidligere høringssvar (Høringssvar nr. 12), og præciserer de graverende 

fejl, som blev italesat i det høringssvar. Fejlene omhandler: 

• Eksisterende adgangsvej til bebyggelsen nord for Dania blokeres. 

• Hele den østlige side af Bryggerhaven vil blive lagt i skygge grundet placering af nyt 

parkeringshus. 

• Den gode udsigt fra Bryggerhaven ud over byen fjernes og erstattes med udsigt til 

etagebyggeri 

• Der sker en kraftig værdiforringelse af de eksisterende boliger. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Eksisterende adgangsvej til bebyggelsen nord for Dania skal bevares, hvorfor dette 

tydeliggøres i forslaget til Lokalplan 100. 

• Størstedelen af den skygge der kastes på den østlige side af Bryggerhaven, kastes af 

eksisterende bebyggelse i området. Den bebyggelse som muliggøres ved forslag til 

Lokalplan 100 vil kun i mindre grad skyggelægge området ved Bryggerhaven. Dette 

tydeliggøres ved nye skyggediagrammer i forslaget til lokalplanen, hvor skygger fra 

eksisterende bebyggelse differentieres fra ny bebyggelses skygger. 

• Der skabes kun mulighed for ny bebyggelse syd for Bryggerhaven, hvorfor udsigten til 

det grønne vest for samt udsigten over byen øst for bevares. Det må dog forventes, at 

der kan ske fortætning i Næstved Bymidte, hvilket som udgangspunkt vil medføre et 

vist omfang af skygge- og indbliksgener i den tætte by. 

• Der er ikke direkte belæg for at sige, at der vil ske en værdiforringelse af de 

eksisterende boliger. Udvikling af området, samtidig med at bl.a. Bryggerhavens udsigt 

til det grønne bevares, kan måske ligefrem være med til at øge attraktiviteten i at bo i 

området. Overordnet set vil der sandsynligvis ske en værdiforringelse af bymidtens 

boliger, hvis der ikke laves tiltag, som sikrer at bymidten med de kvaliteter den består 

af i dag, handel, oplevelser osv., overlever. 

 
 

16. Høringssvar indsendt af: Frederik Larsen 
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Resume: 

Indsiger synes, at planerne for udvikling af området er gode. 

 

Administrationens bemærkninger: 

Administrationens bemærkninger udgår 

 

  

 
 

17. Høringssvar indsendt af: Thyge Thygesen 

Brunemosevej 8 

4250 Fuglebjerg 

 

Resume: 

Indsiger mener ikke, at et par parkeringshuse vil tiltrække rige borgere til kommunen. 

Desuden gives der udtryk for at den infrastrukturelle situation med snoede gedestier, ringveje 

og en kommende motorvej i højere grad vil gøre at borgerne ledes ”så hurtigt som muligt væk 

fra byen”, ligesom udefrakommende heller ikke skulle have gøremål i Næstved by. 

Kommunens to attraktive lokaliteter, Karrebæksminde og Tystrup sø, ”lader man hånt om”. 

 

Administrationens bemærkninger: 

Administrationens bemærkninger udgår, da høringssvaret ikke direkte berører forslag til 

Lokalplan 100. 

 
 

18. Høringssvar indsendt af: Mikael Gammelgaard 

    Dania 52, 2, 1 

   4700 Næstved  

 

Resume: 

Indsiger deler sit høringssvar op i følgende punkter: 

Generel indsigelse: 

• mod hele det fremlagte forslag til lokalplan 100 ift. følgende to punkter, som ydermere 

vanskeliggør et høringssvar 

o Den visuelle dokumentation er yderst og meget lidt informativ. 

o Uladsiggørlige trafikanvisninger, parkeringsopgørelser og parkeringsdiagrammer. 

 

Indsigelse ift. trafikal afvikling og parkering: 

• Generel indsigelse mod parkeringsforholdene, da dobbeltudnyttelsen også gør sig 

gældende for eksisterende parkering. Dermed mener vedkommende at opgørelsen 

herfor ikke er retvisende, og at de eksisterende parkeringsforhold forringes væsentligt. 

• Indsigelse mod parkeringsopgørelse på side 18 samt indsigelse mod parkeringsdiagram 

side 19, som vedkommende ikke mener er retvisende og resulterer i en mangel på 39 

parkeringspladser. 

• Indsigelse mod Kortbilag 3a – Trafik og parkering 

o Byggefelt A1 – Byggefeltet er så bredt, at det umuliggør vejadgang til 

vedkommendes private parkeringsplads nord for Dania. 

o Byggefelt A4 - Placeringen af byggefeltet og parkeringspladser her umuliggør 

gennemkørsel af biltrafik. 

o Parkering i område A - Der skabes en uhensigtsmæssig trafikadfærd, da de 

fleste bilister vil søge efter fladeparkering frem for parkering i konstruktion. 

o Trafikafvikling ved Parkeringshuset forventes forværret, bl.a. i relation til 

eksisterende tung trafik i området. 

• Der ønskes en realistisk vurderet plan af trafik- og parkeringsforhold. 
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Indsigelser mod byggefelter i område A: 

• Byggefelt A8: 

o Forringer eksisterende boliger ift. udsyn, dagslys og indbliksgener, og fjerner 58 

eksisterende parkeringspladser. 

o Der skabes langt flere ulemper end fordele ved denne løsning. 

• Byggefelt A7, A6 og A5: 

o Forringer eksisterende boliger ift. udsyn, dagslys og indbliksgener, og er usikker 

på placering af parkeringspladser hertil. 

• Byggefelt A4: 

o Forringer trafikafvikling og medfører samtidig at parkeringshus skal opføres. 

o Der skabes langt flere ulemper end fordele ved denne løsning. 

• Byggefelt A3: 

o Generer vist ikke direkte eksisterende beboere/butikker. 

o Tvivler dog på behov for erhvervslokaler, hvorfor det er absurd, at det er med til 

at skabe behov for parkeringshus. 

o Der skabes langt flere ulemper end fordele ved denne løsning. 

• Byggefelt A2: 

o Mener ikke, at det er sandsynligt, at der er så stort et behov for 

erhvervskvadratmeter, som der skabes mulighed for med A2, A3 og A4. 

o Indsiger mener, at hvis man vil skabe rum for større boksbutikker, så bør det 

ske ved Kvægtorvet, hvor der er større rummelighed, også til parkeringspladser. 

o Desuden forringer A2 mindst 4 boliger ift. udsyn, dagslys og indbliksgener i 

Nellemannsgaard. 

o Den eksisterende parkeringsplads er i øvrigt hyggelig, hvilket den bør blive ved 

med at være. 

• Byggefelt A1 – set som byborger: 

o Den mest centrale og dominerede bygning i området bliver et parkeringshus, 

som ses af op til 20.000 mennesker hver dag. 

o Risiko for udførelse i beton og plademateriale. 

o Formodentlig med meget lidt folkelig opbakning. 

o Påvirker alle beboere og dem der arbejder i området ift. udsyn, dagslys og 

indbliksgener og dominerer kigget fra Rådmandshaven ind mod byen. 

o Frygt for at det ikke vil være attraktivt at parkere i parkeringshuset. 

o Parkeringshuset ”skygge- og udsigtsbegrænser” de 6 boligforeninger, som findes 

nord for Dania. Især Bryggerhavens 35 boliger, hvoraf 8 boliger forringes ift. 

udsyn, dagslys og indbliksgener. 

• Byggefelt A1 – set som privatborger boende i Dania 52,2,1: 

o Parkeringshuset vil totalt forandre vedkommendes lejlighed, da der er terrasse 

og panoramavinduer ud mod dette byggefelt. Der skabes indbliksgener på 

terrassen og del af boligarealet og så ”godt som 100% af den sol og udsigt” der 

findes her vil forsvinde. Lejligheden vil være usælgelig som det den er købt som 

– en luksus liebhaverejendom. 

 

Opsummering af indsigelser mod område A: 

• ”Forholdet mellem plusser og minusser synes ikke at kunne retfærdiggøre en udførelse 

af den fremlagte plan for område A. En revurdering af hele område A ville være 

meget ønskelig.” 

 

Indsigelse mod område B: 

• Der bør kun blive bebygget til eksisterende cykelsti, så kastanjetræ og eksisterende 

vejforløb bevares. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Forslaget til Lokalplan 100 indeholder ikke visualisering, hvor et byggeri på 8 etager 

fremgår. Dette ændres i det tilrettede forslag til lokalplanen. 

• Det er den faglige vurdering at parkerings- og trafikanvisninger er retvisende i en grad, 

som sikrer planens realisering og efterfølgende hensigtsmæssige forhold for parkering. 
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Der er forhold, som vil skulle detaljeres for hver enkel bebyggelse, men overordnet set 

er der redegjort for, at det kan lade sig gøre. 

• Administrationen har efterset parkeringsredegørelsen, som overordnet set er 

retvisende. 

• Forslag til Lokalplan 100 tilrettes, så adgangsforholdene til området nord for Dania 

tydeliggøres, da disse selvfølgelig skal bevares. 

• Det er den faglige vurdering at trafikken og parkering kan afvikles hensigtsmæssigt, 

efter at Rådmandshaven er indsnævret, og området er udviklet.  

• Ad kommentarer til byggefelterne A8, A7, A6, A5 - Det må forventes, at der kan ske 

fortætning i Næstved Bymidte, og hermed også ved Rådmandshaven, som det allerede 

er muliggjort ved Lokalplan 076 for Næstved Bymidte. Samtidig må det forventes, at 

det som udgangspunkt vil medføre et vist omfang af skygge- og indbliksgener i den 

tætte by. 

• Ad kommentarer til byggefelt A4 – det er ikke de få kvadratmeter, som kan bygges 

inden for byggefelt A4, som medfører behov for parkeringshus. 

• Ad kommentarer til byggefelt A3 – Bebyggelsen inden for dette byggefelt kan både 

være erhverv eller boliger. Det er kun i bebyggelsens nederste etager, at der kun må 

være erhverv. 

• Ad kommentarer til byggefelt A2 – Der er et stort potentiale for Næstved Bymidte, ved 

at der skabes mulighed for større detailhandelsbutikker, hvilket der ikke er plads til i 

den eksisterende bygningsmasse.  

Byggefelt A2 ændres på baggrund af høringssvarene, så der skabes mere luft til den 

eksisterende bebyggelse sydøst for. 

• Ad kommentarer til byggefelt A1 – I forslag til Lokalplan 100 stilles der krav til 

parkeringshusets udformning og fremtræden, som skal sikre, at det tilpasses området. 

Der er behov for parkeringspladser, både til dem der bor i, arbejder i og besøger 

bymidten, hvorfor det er nødvendigt med et parkeringshus, hvis bymidten skal styrkes 

gennem fortætning. Placeringen af parkeringshuset er optimal ift. adgangsforhold for 

byens brugere. Det må i den sammenhæng forventes, at det som udgangspunkt vil 

medføre et vist omfang af skygge- og indbliksgener i den tætte by, når der fortættes. 

Det er den faglige vurdering, at det kun er et mindre omfang af boliger i området nord 

for Dania, der forringes, ved etablering af bebyggelse inden for byggefelt A1. 

Afstanden fra bebyggelse inden for byggefelt A1 til eksisterende bebyggelse vil være 

større, end hvad den generelt er på tværs af gaderne i bymidten. Generne er derfor 

ikke større, end de er centralt i bymidten. 

 
 

19. Høringssvar indsendt af: Pva. Ejerforeningen Bryggerhaven, Dania 44-72 

   v. Fmd. Mikael Gammelgaard  

   Dania 52, 2, 1 

   4700 Næstved 

 

Resume: 

Ejerforeningen gør indsigelse mod de forringelser, som fortætningen medfører for de 

eksisterende ejendomme, især ved Dania samt nord og nordøst for Dania ift. etablering af 

parkeringshus i dette område. Der gøres dog ikke indsigelse mod selve tanken om fortætning 

ved Rådmandshaven. 

 

Specifikt gøres der indsigelse mod byggefelt A1 ift.: 

• Parkeringshusets bredte som umuliggør vejadgang til området nord for Dania 

• Skyggegener derfra på ejendommens grønne rekreative områder, gangarealer og 

parkeringsarealer. 

• Et i dag åbent og lyst miljø ændres til mørkt og afskåret, selvom det er det modsatte 

der ønskes med lokalplanen. Der skabes desuden indbliksgener fra parkeringshus til 

fællesområder ligesom udsynet fra fællesområderne til byliv og grønne områder 

forsvinder. 

• Eksisterende afvikling af tung trafik i området nord for Dania forværres. 
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• Ejerforeningens eksisterende bebyggelse vil ændres fra at være attraktiv med lyse og 

åbne fællesområder til at blive svært omsættelig, indelukket og en afskåret mørk 

baggårdsejendom. 

• Forkert placering af parkeringshus på en meget markant og synlig placering. Alternativ 

placering, lavere eller helt/delvist nedgravet løsning er at foretrække. 

   

Administrationens bemærkninger: 

• Det tydeliggøres i det tilrettede forslag til Lokalplan 100, at eksisterende 

adgangsforhold til området nord for Dania fastholdes. 

• Størstedelen af den skygge der kastes på den østlige side af Bryggerhaven, kastes af 

eksisterende bebyggelse i området. Den bebyggelse som muliggøres ved forslag til 

Lokalplan 100 vil kun i mindre grad skyggelægge området ved Bryggerhaven. Dette 

tydeliggøres ved nye skyggediagrammer i forslaget til lokalplanen, hvor skygger fra 

eksisterende bebyggelse differentieres fra ny bebyggelses skygger. 

• Der skabes kun mulighed for ny bebyggelse syd for Bryggerhaven, hvorfor udsigten til 

det grønne vest for samt udsigten over byen øst for bevares. Det må dog forventes, at 

der kan ske fortætning i Næstved Bymidte, hvilket som udgangspunkt vil medføre et 

vist omfang af skygge- og indbliksgener i den tætte by. 

• Der er ikke direkte belæg for at sige, at der vil ske en værdiforringelse af de 

eksisterende boliger. Udvikling af området, samtidig med at bl.a. Bryggerhavens udsigt 

til det grønne bevares, kan måske ligefrem være med til at øge attraktiviteten i at bo i 

området. Overordnet set vil der sandsynligvis ske en værdiforringelse af bymidtens 

boliger, hvis der ikke laves tiltag, som sikrer at bymidten med de kvaliteter den består 

af i dag, handel, oplevelser osv., overlever. 

• Der er behov for parkeringspladser, både til dem der bor i, arbejder i og besøger 

bymidten, hvorfor det er nødvendigt med et parkeringshus, hvis bymidten skal styrkes 

gennem fortætning. Placeringen af parkeringshuset er optimal ift. adgangsforhold for 

byens brugere. 

 
 

20. Høringssvar indsendt af: Birgitte Franck 

   Forårsvej 5 

   4700 Næstved 

 

Resume: 

Vedkommende kommer med en række ændringsforslag til lokalplanforslaget: 

• Foreslår at muligheden for at bygge op til 8 etager flyttes fra byggefelt A3 til B5, hvor 

der i forslaget til lokalplanen gives mulighed for en udvidelse af 

administrationsbygningen, da denne placering er mere attraktiv. 

• Udvidelse af administrationsbygningen bør i stedet placeres inden for byggefelt B3 ud 

for den centrale del af administrationsbygningen og parkeringshuset inden for enten B4 

eller B2. 

• Parkeringshuset på byggefelt A1 bør flyttes til den vestlige side af lyskrydset. 

• Lokalplanforslagets ændring af de trafikale forhold bør indgå i en samlet plan for hele 

byens biltrafik, hvor følgevirkningerne deraf, løses andetsteds. 

• Svært at se, at der fortsat er plads til busstoppesteder. 

• Der bør indtænkes gode cykelparkeringsmuligheder. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Muligheden for bebyggelse op til 8 etager inden for byggefelt A3 er placeret på dette 

sted, da det vil markere en ankomst til bymidten. Jf. Udviklingsstrategi for Næstved 

Bymidte er det på steder som dette, at der kan skabes mulighed for højere bebyggelsen 

end normalt. Det vil altså ikke ligge i forlængelse af den overordnede strategi for 

Næstved Bymidte, hvis det høje byggeri flyttes til et andet byggefelt. 

• Overordnet set er det den faglige vurdering, at disponeringen af byggefelterne i område 

B er løst bedst muligt i forslag til Lokalplan 100. 

• Det er nødvendigt med et parkeringshus inden for område A, da det dermed vil 

servicere bymidten fremfor boligerne og administrationsbygningen i område B. 
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• Der holdes fast i eksisterende busstoppesteder. 

 
 

21. Høringssvar indsendt af: Annette Johansen 

    Ringstedgade 27 B 1, lejl. 3 

   4700 Næstved 

 

Resume: 

Planerne for området er en fin idé, men der sås tvivl om: 

• Indsnævring af vejen. 

• Behov for flere butikker. 

• Manglende mulighed for at køre ind til området nord for Dania. 

 

Synes i øvrigt at det er ærgerligt, at ”P-tårnet” tager den smule udsigt, som man har fra 

området nord for Dania. 

 

Desuden ønskes der mulighed for mere end 1-times parkering i bymidten generelt. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Det er den faglige vurdering at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, efter at 

Rådmandshaven er indsnævret, og området er udviklet. I kortere perioder ved 

spidsbelastning kan der opleves lidt dårligere trafikafvikling end i den nuværende 

situation. Samtidig fastholdes eksisterende svingbaner og lysregulering i og udenfor 

området, hvorfor forholdene kun i mindre grad ændres. I bund og grund er det kun 

bilisternes mulighed for at overhale hinanden på vej fra Ringstedgade til Fønix-krydset, 

som fjernes. Det vejudlæg, der arbejdes med i forslaget til lokalplanen, er udarbejdet 

efter alle forskrifter og har fortov og cykelsti i begge sider. Desuden foreslås etableret 

et græsareal med træer langs den ene side. Derfor vil det være muligt for bilerne at 

trække til side ved udrykning. 

• Der er behov for muligheden for at etablere større detailhandelsbutikker, hvilket ikke er 

muligt i den eksisterende bygningsmasse i bymidten. Større detailhandelsbutikker vil 

tilføre et tilbud, som bymidten i dag ikke indeholder, hvormed den vil styrkes. 

• Eksisterende adgangsmulighed til området nord for Dania bevares, hvilket tydeliggøres i 

det tilrettede forslag til Lokalplan 100. 

 
 

22. Høringssvar indsendt af: Anette Strømsholt 

 

Resume:     

• Skeptisk overfor den massive bebyggelse, som der lægges op til. Den ”vil fjerne noget 

af det ”luftrum”, der er i Næstved”. 

• Positiv over at parkeringspladserne skjules, men vil foretrække et underjordisk anlæg. 

 

 

Administrationens bemærkninger: 

• I arbejdet med udvikling af forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved 

Rådmandshaven har der været fokus på at integrere den nye bebyggelse på en måde, 

hvor det mindst muligt får indflydelse på de grønne arealer. Derfor er det også kun på 

eksisterende parkeringsarealer og vejudlæg, at der gives mulighed for bebyggelse. 

Fysisk adgang til de grønne arealer sikres, da Rådmandshaven indsnævres, hvormed 

passage deraf gøres nemmere, ligesom der fortsat vil være visuel adgang til himlen og 

naturen.  

• Der arbejdes med, at en forholdsvis stor del af parkeringspladserne graves delvist ned, 

ved at udnytte de terrænspring, som findes. Det er desværre ikke realistisk, at al 

parkering kan graves ned, da byggeretspriserne i Næstved ikke er på et niveau, hvor 

det økonomisk kan lade sig gøre. 
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23. Høringssvar indsendt af: Pva Andelsboligforeningen Sanders Kaserne

    v. Willy Bjarnø 

   Bestyrelsesformand A/B Sanders Kaserne  

 

Resume: 

• Et godt og rigtigt initiativ, at styrke Næstved bymidte med bebyggelse med 

parkeringskældre i Rådmandshaven. 

• Bekymret for at de dejlige grønne områder gøres mindre. 

 

Har konkret 4 punkter, som andelsforeningen anmoder om tages med i høringsprocessen: 

• Der bør tages hensyn til den eksisterende trafik, der i dag kører fra området nord for 

Dania og ud igennem lokalplanområdet. 

• Brand og Redning skal have mulighed for at gennemgå og godkende adgangsvej til 

området nord for Dania 

• Bekymring for højde af parkeringshus og den øgede trafikmængde, som det medfører. 

• Planer om indsnævring af Rådmandshaven bør frafaldes. Udvikling af lokalplanområdet 

samt udvikling af de bynære havnearealer betyder en større trafikmængde, hvorfor en 

indsnævring ikke er realistisk. Desuden benyttes Rådmandshaven som hurtigste vej til 

den nordlige del af byen for Brand og Redning samt af akutkøretøjer til Næstved 

Sygehus. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• I arbejdet med udvikling af forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved 

Rådmandshaven har der været fokus på i så høj mulig grad at fastholde områdets 

kvaliteter, heriblandt de grønne områder. Derfor er det også kun på eksisterende 

parkeringsarealer og vejudlæg på den østlige side af den markante 

administrationsbygning, at der gives mulighed for bebyggelse. Det er hensigten med 

forslag til Lokalplan 100, at den gode adgang til naturen, som findes i dag, fastholdes.  

• Eksisterende adgangsmulighed til området nord for Dania bevares, hvilket tydeliggøres i 

det tilrettede forslag til Lokalplan 100. Der ændres derfor ikke på forholdene. 

• Der er behov for parkeringspladser, både til dem der bor og arbejder i samt besøger 

bymidten, hvorfor det er nødvendigt med et parkeringshus i område A, hvis bymidten 

skal styrkes gennem fortætning. Placeringen af parkeringshuset er optimal ift. 

adgangsforhold for bymidtens brugere. Størstedelen af den skygge der kastes på den 

østlige side af Bryggerhaven, kastes af eksisterende bebyggelse i området. Den 

bebyggelse som muliggøres ved forslag til Lokalplan 100 vil kun i mindre grad 

skyggelægge området ved Bryggerhaven. Dette tydeliggøres ved nye 

skyggediagrammer i forslaget til lokalplanen, hvor skygger fra eksisterende bebyggelse 

differentieres fra ny bebyggelses skygger. 

• Det er den faglige vurdering at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, efter at 

Rådmandshaven er indsnævret, og området er udviklet. I kortere perioder ved 

spidsbelastning kan der opleves lidt dårligere trafikafvikling end i den nuværende 

situation. Administrationen har været i dialog med Sygehusets vagtcentral samt Brand 

og Redning. Vagtcentralen vurderer, at indsnævring af Rådmandshaven i myldretiden 

kan forsinke udrykningen i tæt trafik. Det vejudlæg, der arbejdes med i forslaget til 

lokalplanen, er udarbejdet efter alle forskrifter og har fortov og cykelsti i begge sider. 

Desuden foreslås etableret et græsareal med træer langs den ene side. Derfor vil det 

være muligt for bilerne at trække til side ved udrykning. Brand og Redning vurderer 

ikke, at det vil medføre gener.  

 
 

24. Høringssvar indsendt af: Frederik Hansen 

   Fjordvej 3  

   4700 Næstved   

 

Resume: 

Indsiger har følgende ændringsforslag: 

• Parkeringshus A1 kan måske gøres 1-2 etager lavere. 
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• Parkeringshus B3 kan gøres større og flyttes til B1. Kan nemt skjules med grøn 

beplantning og vil ikke skygge for noget. 

• ”Ny” B3 kan laves større og indeholde udvidelse af administrationsbygningen. 

• B5 kunne være attraktive boliger. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Parkeringshus inden for byggefelt A1 er dimensioneret, så det passer til det 

parkeringsbehov, som efter fortætning vil være inden for område A. Derfor vil det ikke 

hjælpe at gøre kapaciteten af parkeringshuset inden for område B større, de det er et 

parkeringsbehov inden for område A, som skal dækkes. 

• Overordnet set er det den faglige vurdering, at disponeringen af byggefelterne i område 

B er løst bedst muligt i forslag til Lokalplan 100. 

 
 

25. Høringssvar indsendt af: Jesper Sten Krebs 

   Skovkanten 5 

   4700 Næstved   

 

Resume:  

Indsiger deler ønsket om at styrke bymidten med boligarealer og ser også potentiale for at 

forbinde by og bymidte med området ved Rådmandshaven.  

Vedkommende har følgende ændringsforslag til forslag til Lokalplan 100 med udgangspunkt i, 

at det vurderes at placeringen af de to parkeringshuse er en udfordring: 

• Parkeringshus B3 bør flyttes til B1 (boliger), hvilket giver bedre til- og frakørselsforhold. 

• Boliger B1 bør flyttes til B5 (udvidelse af administrationsbygningen), hvilket gør dem 

særdeles attraktive. 

• Udvidelse af administrationsbygningen fordeles på to områder hhv. i den nordlige og 

sydlige del. 

• Ovenstående skaber mulighed for etablering af en pladsdannelse på B3. 

 

• Parkeringshuset A1 bør bytte plads med A7. Dette giver samme afstand eller mindre til 

bymidten og vil ikke være så markant en placering som byggefelt A1. Der vil desuden 

kunne etableres adgangsvej fra denne placering til område B. En evt. flytning af Mister 

fra nuværende placering til Irma-bygningen vil måske være en del af denne løsning. 

 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Overordnet set er det den faglige vurdering, at disponeringen af byggefelterne i område 

B er løst bedst muligt i forslag til Lokalplan 100. 

• Adgangsforholdene til byggefelt A1 er væsentligt bedre end til A7, hvorfor det vurderes, 

at placeringen af parkeringshuset er bedst mulig. 

 
 

26. Høringssvar indsendt af: Erik Kindtler 

    Fmd. A/B Bryggerhaven 

     

Resume: 

På baggrund af stor utilfredshed med det foreslåede parkeringshus i A1, og de gener det 

medfører, i en ellers udmærket planlægning foreslås det, enten: 

• At parkeringshuset flyttes til området mellem vejen til Næstved Sygehus og 

Rådmandshaven 

• At parkeringshuset graves helt eller delvist ned 

• Eller at parkeringshuset anbringes på/i Kvægtorvet. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Der er behov for et parkeringshus inden for område A, da dette skal servicere brugen af 

dette område samt bymidten generelt. Det vil derfor ikke være formålstjenstligt at 
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fjerne parkeringshuset fra område A, for at placere det på den anden side af 

Rådmandhaven. 

• Der arbejdes med, at en forholdsvis stor del af parkeringspladserne graves delvist ned, 

ved at udnytte de terrænspring, som findes. Det er desværre ikke realistisk, at al 

parkering kan graves ned, da byggeretspriserne i Næstved ikke er på et niveau, hvor 

det økonomisk kan lade sig gøre. 

• Placering af parkeringshus på Kvægtorvet er en rigtig god ide, hvis/når dette område 

skal fortættes. Det løser dog ikke parkeringskravene inden for afgrænsningen af forslag 

til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven. 

 
 

27. Høringssvar indsendt af: Janne Christiansen 

    Skovbrynet 46, 2.tv. 

   4700 Næstved 

 

Resume: 

• Mener at Næstved Kommune er imod grønne områder, da ”alt skal plastres til med 

byggerier”. 

• Forstår ikke hvorfor der skal bygges dyre penthouselejligheder, når der er mangel på 

boliger til seniorer. Og hvorfor de så skal være så dyre. 

• Mener ikke at Næstved Kommune har tænkt sig om ift. at ville tiltrække pengestærke 

beboere, når de skal køre via gedestien til København for at arbejde. 

• Giver udtryk for, at der er stor mangel på 24-timers parkering, da der er mange, som 

arbejder i bymidten. Og at der er for meget hærværk i parkeringshusene, til at 

vedkommende vil parkere der. 

• At man nu ønsker at bygge yderligere to parkeringshuse og skabe færre 

parkeringspladser, mens behovet vokser, er ikke forståeligt. 

• Ift. butikker bør der sættes en stopper for bl.a. de mange ens butikker og de mindre 

lødige der har gjort Axeltorv til en skændsel. Desuden bør der sættes en stopper for 

pizzeriaer og caféer, som der ikke er mangel på. 

• Afslutningsvis spørges der til, hvornår der kan stemmes på et nyt byråd. 

 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Næstved Kommune arbejder målrettet med at sikre en god balance mellem by og 

natur, da naturen er en af de vigtigste fysiske kvaliteter i kommunen. Dette giver sig til 

kende bl.a. ved et fokuseret arbejde med bl.a. en ny Friluftsstrategi, en grøn ring om 

Næstved by, byudvikling ved hhv. Skyttemarken (Nybyggerne) og Stenlængegård med 

fokus på byens integration med naturen og en begrønningsplan. Det er dog samtidig 

vigtigt, at der skabes mulighed for fortætning i/ved Næstved Bymidte, da dette er et 

vigtigt element for at bevare og udvikle bymidten. 

• Næstved Kommune fokuserer på at skabe de rigtige grundlag for alle borgerne, hvorfor 

der skal være mulighed for penthouseboliger såvel som seniorboliger. Hvis der er behov 

for og efterspørgsel på seniorboliger, vil der som udgangspunkt også blive bygget dette 

ved Rådmandshaven, om end det er op til bygherrerne.  

• Ved etablering af attraktive boliger i Næstved, vil efterspørgslen på og behovet for en 

motorvej til byen styrkes, hvorfor det må understøtte kampen for at få en motorvej. 

• Jf. forslag til Lokalplan 100 øges antallet af parkeringspladser med ca. 100. Da 

størstedelen af de eksisterende pladser benyttes af dem der arbejder i bymidten, og da 

det er boliger der i største grad tilføjes, arbejdes der med en dobbeltudnyttelse på 10% 

og 20% (hhv. for område A og område B), hvormed det vurderes, at der tilvejebringes 

det nødvendige antal parkeringspladser. 

• Der er kommunalvalg i efteråret 2021. 

 
 

28. Høringssvar indsendt af: Ulla Nielsen 

   4700 Næstved    
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Resume: 

• Vedkommende er chokeret over, at der skal bygges så meget og så tæt inden for 

området. 

• Der tvivles på, om kunderne til bymidten vil parkere i parkeringshuse og synes i øvrigt, 

at de ikke pynter. 

• Generelt giver kommunen tilladelse til for meget byggeri, som er forkert placeret og 

grimt. I øvrigt er placering af hhv. arena og svømmehal forkert, og bør være byttet 

rundt. 

• Ældreboliger bør kunne placeres hvor de alt for mange supermarkeder med enormt 

store parkeringspladser er placeret. Der bør i øvrigt plantes træer på de store 

parkeringspladser. 

• Uden ”bedre forbindelse til motorvejen og hurtigere togforbindelse til København, er 

Næstved ikke så attraktiv”. Derfor bliver Næstved aldrig som Køge, som dog bestemt 

ikke er kønt, selvom Køge i processen er blevet nævnt som reference. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Der arbejdes ved en tæthed og udformning, som bygger videre på bymidtens 

eksisterende bygningsmasse, hvormed byggeriet er tilpasset eksisterende forhold. 

 
 

29. Høringssvar indsendt af: Karl Erik og Karin Thomsen 

   Dania 44 

   4700 Næstved 

 

Resume: 

I forbindelse med etablering af parkeringshus foreslås det, at der installeres 

overvågningskameraer, og ”hvad der ellers skal til, for at sikre natteroen”. Der henvises i den 

sammenhæng, til de problemer der har været i de nye parkeringshuse ved stationen. 

 

I øvrigt stilles der spørgsmålstegn ved, at der skabes mulighed for at opføre parkeringshuset 

inden for A1 ”så ekstremt tæt på den allerede beboelsesejendom”. Tegningerne i forslaget til 

lokalplanen viser, at der kun bliver ganske få meter mellem parkeringshus og Bryggerhaven. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Afstanden fra bebyggelse inden for byggefelt A1 til eksisterende bebyggelse vil være 

større, end hvad den generelt er på tværs af gaderne i bymidten. Afstanden er ca. 10 

meter. Generne er derfor ikke større, end de er centralt i bymidten.    

 
 

30. Høringssvar indsendt af: Danmark Naturfredningsforening i Næstved 

     v. Rune Larsen, Næstformand  

 

Resume: 

Indsiger har følgende kommentarer til forslaget til lokalplanen: 

• Kastanjetræet på midten af Rådmandshaven bør bevares. Alternativt skal der plantes et 

eller flere nye kastanjetræer samme sted. 

• Med opmærksomhed på, at Rådmandshaven er Natura 2000-område, bør bygning B2a 

og den nordlige del af bygning B1 fjernes for hhv. at skåne det gamle kastanjetræ samt 

to yngre træer og sikre at byggeriet holdes 300 meters afstand fra skovbyggelinjen. 

Der henvises i øvrigt til, at den eksisterende administrationsbygning overskrider både 

sø- og åbeskyttelseslinjen, hvilket ikke kan være rimelig begrundelse for endnu en 

lovovertrædelse. 

• Bebyggelsen bør være forberedt til, at der kan installeres solcelleanlæg på taget, 

hvilket især gælder parkeringshusene. 

• Med tilfredshed noteres det desuden, at det store platantræ bevares. 

 

Administrationens bemærkninger: 
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• Forslag til Lokalplan 100 foreslår, at der placeres en række træer langs den 

indsnævrede Rådmandshaven. 

• En vurdering af planens indvirkning på Natura 2000, indgår i den miljørapport, som er 

udarbejdet efter forslag til Lokalplan 100 har været i offentlig høring. Det vurderes ikke, 

at planen har indvirkning på Natura 2000 nord for området. Det kan dog have en 

betydning for Suså, som er udpeget som Natura 2000, hvorfor det tilrettede forslag til 

lokalplanen indeholder ændringer, som tager højde for dette. Området er i øvrigt 

undtaget fra skovbyggelinjen og åbeskyttelseslinjen, da der tidligere har været 

etableret væsentlig, lovlig bebyggelse inden for området. 

• Som udgangspunkt er der ikke skabt mulighed for etablering af solcelleanlæg på 

bygningerne. Der kan ikke etableres solceller på parkeringshusenes tage, da der er 

parkering på taget. 

 
 

31. Høringssvar indsendt af: John Rødtness 

   Kindhestegade 22b, 2.tv. 

    4700 Næstved 

 

Resume: 

Foreslår, at Rådmandshaven omlægges, så den fra Ringstedgade føres i en blød bue ned til 

Fønix-krydset, hvilket vises på en medsendt tegning. Hermed kommer den tættere på 

administrationsbygningen, som fortsat vil være eneste bygning vest for vejen, og længere væk 

fra Kindhestegade. Derved kan vejen beholde status som ringvej ligesom udsyn fra bilerne til 

skoven bevares, samtidig med at der skabes et sammenhængende område til byudvikling på 

bymidtesiden af den nye vej. 

Administrationsbygningen foreslås i øvrigt solgt til beboelse, hvormed det ene parkeringshus 

vil kunne undværes. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Et af fokuspunkterne ved indsnævring af Rådmandshaven, er at mindske den position 

som barriere mellem Lille Næstved og bymidten. Dette løses ikke ved at flytte den, når 

der samtidig holdes fast i dens eksisterende udlæg. 

 
 

32. Høringssvar indsendt af: Birgit Krat og Christian Holt 

Trælløsevej 69, Skelby 

4160 Herlufmagle 

 

Resume: 

Der indstilles, at Byrådet trækker forslaget tilbage, evt. udarbejder væsentligt ændret 

lokalplanforslag. Dette skal ske med udgangspunkt i følgende indsigelser: 

• Oplevelsen af området: Der skabes et område, som markant ændres fra åbent og lyst 

til ”en ny sort firkant” ”med høje huse på alle sider”. At der placeres en grøn kile i 

området, hjælper ikke på at området vil opleves som ”den indre by i København”. 

Desuden vil eksisterende boliger forringes i en grad, der gør at der ikke skabes mange 

flere attraktive boliger i området, end der var før. 

• Parkering: Parkeringsproblemerne i bymidten forværres, især hvis man skal parkere 

mere end 2 timer, hvilket vil gå ud over handel og aktivitet i byen. Parkeringshusene vil 

ikke afhjælpe dette, da de jo ”er det, der bygges sidst”. Der bør laves en undersøgelse 

af behovet for parkering i bymidten, og hvad der egentlig er til rådighed, for at der kan 

tages stilling til parkeringsproblemerne. 

o Desuden spørges der til, om de offentligt tilgængelige parkeringspladser under 

de nye boligblokke vil blive uden parkeringsafgifter. 

• Trafik: Næstved Kommune har udtalt, at ”bilisterne (må) finde andre veje at køre på”, 

når Rådmandshaven indsnævres, hvilket virker uprofessionelt. Der bør oplyses trafiktal 

på Rådmandshaven før og ikke kun efter etablering af Ring Nord. En indsnævring vil 
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medføre øget trafik på bl.a. Herlufsholm Allé, ligesom der vil blive kørt endnu hurtigere 

og flere biler gennem de centrale gader i bymidten. 

• Beredskabet: Der skabes et akutberedskabsproblem, når Rådmandshaven indsnævres, 

da responstiderne øges. 

• Aktiviteter i Rådmandshaven: Mulighederne for offentlige arrangementer i 

Rådmandshaven begrænses på de grønne arealer i den nordlige del op mod skoven. 

Flere boliger er lig med større krav ift. støjgener. 

• Økonomi: Der angives ikke nogen økonomi for projektet, hvilket er kritisabelt, da det 

bør indgå i det offentlige beslutningsgrundlag for sagen. Etablering af parkeringshuse 

vil påføre Næstved Kommune væsentlige udgifter til anlæg og drift, ligesom krav om 

parkering under den nye bebyggelse vil øge huslejen for at bo i boligerne. 

 

 

Administrationens bemærkninger: 

• I arbejdet med udvikling af forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved 

Rådmandshaven har der været fokus på i så høj mulig grad at fastholde områdets 

kvaliteter, heriblandt luften, udsynet og nærheden til skoven og Suså, som er 

indarbejdet. Derfor er det også kun på eksisterende parkeringsarealer og vejudlæg på 

den østlige side af den markante administrationsbygning, at der gives mulighed for 

bebyggelse. Der arbejdes samtidig med et omfang, en udformning og en fremtræden, 

som svarer til den eksisterende i Næstved Bymidte. 

• Parkeringshusene vil blive bygget, når der er behov for parkeringspladserne og ikke til 

sidst. På nuværende tidspunkt er der ikke planer om, at der vil blive pålagt 

parkeringsafgift. 

Det er ikke målet med forslaget til lokalplanen, at bilisterne skal finde andre veje, hvis 

de har ærinde i bymidten eller de kvarterer der ligger i nærheden heraf. Der er dog et 

ønske om, at man, hvis man skal krydse byen, tager omfartsvejene, da de bl.a. er 

udlagt af selvsamme grund. Dette ses også på trafiktallene i Rådmandshaven og 

Havnegade, som er faldet, efter omfartsvejnettet er fuldt etableret, da omfartsvejene 

nu af nogle foretrækkes hvis man skal krydse byen. 

• Det er den faglige vurdering at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, efter at 

Rådmandshaven er indsnævret, og området er udviklet. I kortere perioder ved 

spidsbelastning kan der opleves lidt dårligere trafikafvikling end i den nuværende 

situation. Administrationen har været i dialog med Sygehusets vagtcentral samt Brand 

og Redning. Vagtcentralen vurderer, at indsnævring af Rådmandshaven i myldretiden 

kan forsinke udrykningen i tæt trafik. Det vejudlæg, der arbejdes med i forslaget til 

lokalplanen, er udarbejdet efter alle forskrifter og har fortov og cykelsti i begge sider. 

Desuden foreslås etableret et græsareal med træer langs den ene side. Derfor vil det 

være muligt for bilerne at trække til side ved udrykning. Brand og Redning vurderer 

ikke, at det vil medføre gener.  

• Både nu og i fremtiden skal støjende kultur- og musikaktiviteter overholde regulativ 

herfor, hvorfor det ikke vil få betydning for afholdelse af arrangementer. 

• Den kommunale økonomi for udviklingen af området er knyttet op på salg af 

byggeretter inden for området.  

 
 

33. Høringssvar indsendt af: Peter Engberg 

     Agertoften 34, Appenæs 

   4700 Næstved 

 

Resume: 

• Byggeri inden for en del af byggefelterne anerkendes som et godt initiativ. 

• Byggefelterne A1 og B3 til parkeringshuse samt erhvervs- og boligbyggefelterne A1 og 

B3 argumenteres der dog vægtigt imod: 

 

Bygningernes højde i byggefelt A3: 

o Byggeri på 8 etager med saddeltag inden for A3 vil på ingen måde ”mime” 

bygningerne i den historiske middelalderby, og karambolerer med højden på 
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Skt. Peders Kirke. Den visuelle oplevelse af middelalderbyen fra Havnegade er 

dog allerede ødelagt af Pottemagergården og Hotel Kirstines udvidelser. 

Høringssvaret følges i øvrigt af bilag med beregninger på bygningernes fulde 

højde såfremt mulighederne i forslaget til lokalplanen udnyttes til fulde: 

 

Saddeltag 

o Forslaget til lokalplanen stiller generelt krav om symmetriske saddeltage, som 

det er meget vigtigt, at der holdes fast ved – også selvom bygherre ikke mener 

at det er økonomisk rentabelt og i stedet ønsker, at udnytte dette areal til 

penthouselejligheder med flade tage, hvilket vil gøre bygningerne endnu højere. 

 

Parkeringshusene: 

o Det noteres, at Næstved Kommune vil stå for finansiering og opførelse af 

parkeringshusene samt at der ikke er planer om, at der skal opkræves gebyr for 

parkering heri. Som på borgermødet for plangrundlagene opfordres der til, at 

parkering i parkeringshusenes stueplan gøres tidsbegrænset af hensyn til 

bymidtens handlende. 

o Desuden spørges der til, hvordan der ryddes sne på tagene af parkeringshuse, 

når der kan parkeres her, og der laves ”en facadeforhøjning på ca. 1,2 m til at 

skærme for bilerne/til at sikre, at disse ikke ruller ud over kanten”. Og samtidig 

foreslås det, at der i stedet laves tag på disse bygninger, ”som de to nyligt her i 

Næstved opførte Parkeringshuse”. 

o Der er forståelse for, at beboerne i de eksisterende boliger i området er 

opskræmte i forhold til højden på parkeringshusene, som med tag vil blive 19,5 

meter høje. Der opfordres derfor til, at der arbejdes med at 1 eller 2 etager af 

parkeringshusene anlægges under terræn ”- gerne med betalingsordning for de, 

der parkerer der hele dagen”. 

 

Højde på erhvervs- og boligbygningerne i byggefelt A2: 

o Den sydlige del af byggefelt A2 bør kun kunne opføres i 2 etager, så 

bebyggelsen sydøst for denne ikke bliver klemt for meget inde, da denne kun er 

opført i en etage med udnyttet tagetage. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Forslag til Lokalplan 100 rettes til, så der ikke stilles krav om saddeltag, da dette ikke 

vil passe til bygningens udformning. Hermed vil bygningen også i mindre grad 

karambolere med højden på bymidtens kirker. 

• Håndtering af sne på parkeringshusenes tage, håndteres efter forskrifterne herfor. 

Dette er ikke relevant for forslag til Lokalplan 100. Der er i øvrigt ikke tage, på 

bymidtens to parkeringshuse ved stationen. 

• Parkeringshusene vil ikke få den højde, som der redegøres for i høringssvaret, da 

etagehøjderne i virkeligheden er være lavere, end udgangspunktet i høringssvaret, og 

da der ikke vil være tag på parkeringshusene, da disse arealer udlægges til parkering. 

• Højden på den sydlige del af byggefelt A2 tilrettes, som det foreslås i høringssvaret, 

ligesom den sydlige afgrænsning på byggefeltet, flyttes mod nord. 

 
 

34. Høringssvar indsendt af: Jørgen Frederiksen 

 

Resume: 

Indsiger har følgende kommentarer: 

Trafik: Indsnævring af Rådmandshaven virker ikke gennemtænkt, da det vanskeliggør 

muligheden for at køre denne vej rundt i byen. Det vil bl.a. medføre, at der ikke kommer flere 

til bymidten. Samtidig er der ingen grund til at gemme det grønne som er foran 

administrationsbygningen af vejen. 
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Tankstation i parkeringshus: Det giver ingen mening at bevare tankstationen som bygges ind i 

parkeringshuset ved Dania. Der er flere tankstationer tæt på, og bilerne kører længere og 

længere på literen eller ”bevæger sig mod eksempelvis elbiler”. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Det er den faglige vurdering at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, efter at 

Rådmandshaven er indsnævret, og området er udviklet. I kortere perioder ved 

spidsbelastning kan der dog opleves lidt dårligere trafikafvikling end i den nuværende 

situation. Det vejudlæg, der arbejdes med i forslaget til lokalplanen, er udarbejdet efter 

alle forskrifter og har fortov og cykelsti i begge sider. Samtidig fastholdes eksisterende 

svingbaner og lysregulering, hvorfor forholdene kun i mindre grad ændres. 

• Det er forventningen, at der vil gå mange år, før elbiler er så udbredte, at vi kan 

undvære tankstationer, hvorfor det ikke på nuværende tidspunkt kan forsvares at 

fjerne tankstationen.  

 
 

35. Høringssvar indsendt af: Mette Jørck 

Riddergade 7 

4700 Næstved    

 

Resume: 

Vedkommende har fremsendt en række kommentarer til inspiration, da der bør komme ”langt 

bedre idéer på bordet”. Kommentarerne er som følgende: 

 

• Ud for administrationsbygningen bør der på en stor flade bygges parkering i to etager. 

Ovenpå denne placeres gadeplan bl.a. med butikker, restauranter og udsigt over Suså. 

Øverst placeres der lejligheder. Evt. kan der bygges ovenpå administrationsbygningen. 

• På bymidtesiden af Rådmandshaven bør der ikke bygges ”så tæt på vejen og så højt, at 

der skabes (…) ”korridor-fornemmelser””. Dette kan undgås ved brede fortove hvoraf 

en del dækkes af overdækning, som kan bruges som grundlag for altaner ovenover. 

• Den mest attraktive placering bør ikke reserveres til udvidelse af 

administrationsbygningen. 

• Det er godt med gratis parkering, hvilket der bør holdes fast i. 

• Trafikstøj i bymidten bør undgås, hvis det skal være attraktivt at bo her. Bilisterne bør 

samtidig være tvunget til at tage hensyn til cyklister, fodgængere og beboere. 

• Det bør sikres, at der bygges pænt i Rådmandshaven, ”så vores efterkommere kan 

være imponerede”. ”De seneste mange år er der desværre bygget rigtig meget grimt i 

Næstved by” 

 

 

Administrationens bemærkninger: 

• I forslag til Lokalplan 100 skabes der ikke mulighed for at bygge tættere end andre af 

byens gader, og det er ikke den faglige vurdering, at der i fremtiden vil opstå en 

fornemmelse af at man opholder sig i en korridor.  

• Der er fokus på at bygge videre på bymidtens eksisterende bygningsmasse, så skala, 

byggeskik og materialevalg er genkendelig og funderet på de kvaliteter, som findes i 

bymidten i dag. 

 
 

36. Høringssvar indsendt af: Ulrik og Amanda Solveig Vintersborg  

   Dania 4 

    4700 Næstved 

 

Resume: 

Vedkommende gør indsigelse mod: 

• Parkeringshus i byggefelt A1 vil være dominerende grundet størrelse og højde. Der bør 

tages hensyn til områdets beboere. 
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• Bebyggelse i 8 etager i byggefelt A3 er under al kritik, og vil ikke passe særligt godt ind 

i bymiljøet på grund af højden. Der bør kun bygges i op til 4 etager. 

• Bebyggelse i op til 4 etager i byggefelt A2 og A4 bør holdes i 1, 2 og 3 etager, så der 

tages større hensyn til de omkringliggende boliger. Dette vil også ”…give området mere 

kvalitet og hyggelig charme…” 

 

 

Administrationens bemærkninger:  

• Udformningen af det mulige parkeringshus inden for byggefelt A1 er balanceret imellem 

en tilpasning til området ift. omfang og udformning og det parkeringsbehov, som vil 

opstå ved udvikling af området. 

• Muligheden for bebyggelse op til 8 etager inden for byggefelt A3 er placeret på dette 

sted, da det vil markere en ankomst til bymidten. Jf. Udviklingsstrategi for Næstved 

Bymidte er det på steder som dette, at der kan skabes mulighed for højere bebyggelsen 

end normalt. Det vil altså ikke ligge i forlængelse af den overordnede strategi for 

Næstved Bymidte, hvis det høje byggeri flyttes til et andet byggefelt. 

• Forslag til Lokalplan 100 tilrettes, så byggeri inden for byggefelt A2 nedskaleres i den 

sydlige del. Dermed tilpasses det nye byggeri i højere grad den bevaringsværdige 

bebyggelse. A4 ændres ikke, da byggeretten her er forholdsvis lille, hvorfor det dermed 

vil få et meget lille fodaftryk, såfremt der bygges i 4 etager. 

 

 

37. Høringssvar indsendt af: Søren Revsbæk  

   Havrevænget 2 

    4700 Næstved 

 

Resume: 

Indsiger fremlægger en række forslag og bemærkninger til lokalplanen. Høringssvaret er 

vedhæftet et oversigtskort som indeholder forslag til ændret disponering, samt en reference på 

taghaver fra et projekt på Frederiksberg og trafiktal fra området omkring Rådmandshaven. 

Forslagene og bemærkningerne omhandler følgende: 

 

• Vejen: 

Eksisterende udlæg og bredde af Rådmandshaven bør bevares. Der henvises til, at 

trafiktallet fra 2015 til 2018 kun er faldet ca. 1000 biler på 3 år, hvorfor den hverken nu 

eller om 10-15 år, hvor trafikken måske er faldet yderligere, bør ændres til en gade lig 

Kvægtorvet eller Østergade. Især i myldretiden er der behov for en god vejstrækning 

uden ”…bilkøer og tilstopning.” Det nævnes også, at der ikke er reelle alternativer til 

Rådmandshaven, hvis bilisterne skal køre andre veje. 

 

• Det historiske perspektiv: 

Der bør ikke byudvikles og laves en bygade ved Rådmandshaven, da området historisk 

aldrig har været en del af bymidten. Dette er en gave til byen, fordi det har sikret, at 

der i dag er ”…rum, luft og grønne arealer…” centralt i byen. Det er vigtigere, at sikre 

”… én god bred færdselsåre den vej igennem byen…” og bevare denne ”… del af vores 

kulturhistorie.” 

 

• Bevar den grønne kile langs Rådmandshaven: 

De grønne arealer langs med og i midten af Rådmandshaven skal bevares, da de giver 

”… et indtryk af ”højt til himlen…”. Der bør i stedet bygges ind mod 

administrationsbygningen, fra hvor der tidligere har gået et jernbanespor langs 

Rådmandshaven. Hermed bevares en del af byens kulturhistorie også, og der bygges 

videre herfra. 

 

• Bebyggelsen 

Der vises på bilag til høringssvaret, hvordan bebyggelsen kan udvikles på baggrund af 

ovenstående bemærkninger via en række greb: 
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o Den nye bebyggelse i område B trækkes ind mod Rådmandshaven og der 

etableres en bygade mellem bebyggelsen og administrationsbygningen. 

o Parkeringshusene bør aktiveres med penthouselejligheder og taghaver. 

o Parkeringshuset på Dania nedskaleres/nedgraves, så det bliver lavere end 

foreslået i forslaget til lokalplanen, hvormed gener for eksisterende beboere i 

området mindskes. 

o Den foreslåede udvidelse af administrationsbygningen gøres mindre hvormed 

det bliver mindre dominerende. 

 

Afslutningsvis gøres der opmærksom på, at forslaget til lokalplanen er byggeretsgivende, og at 

der dermed ikke kan argumenteres for at byggeriet i område B først kommer om 5-10 år, da 

der er mulighed for realisering deraf, når planen vedtages. Dermed kan ”tiden ikke ses an” ift. 

udvikling af dette område, når først planen er vedtaget, og derfor bør forslaget til lokalplanen 

kun indeholde det ”…vi reelt er villige til der kan bygges her og nu.” 

 

Der er dog mulighed for, ved at følge de foreslåede greb, at skabe ”…en spændende lille ny 

bydel op mod den grønne skov, bare vi husker også at lave lys og luft omkring byggeriet – og 

gøre det spændende med taglejligheder og ‐haver...”. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Det er den faglige vurdering at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, efter at 

Rådmandshaven er indsnævret, og området er udviklet. I kortere perioder ved 

spidsbelastning kan der opleves lidt dårligere trafikafvikling end i den nuværende 

situation. Det vejudlæg, der arbejdes med i forslaget til lokalplanen, er udarbejdet efter 

alle forskrifter og har fortov og cykelsti i begge sider. Desuden foreslås etableret et 

græsareal med træer langs den ene side. Rådmandshaven vil ved indsnævring ikke 

være at sammenligne med Kvægtorvet og Østergade, da den nærmere vil få status som 

Ringstedgade og det udlæg den har nord for bymidten. Et af hovedgrebene er i øvrigt, 

at nedskalere den barriere, som Rådmandshaven er i dag, så der skabes bedre 

forbindelse mellem Lille Næstved og bymidten. 

• I arbejdet med udvikling af forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved 

Rådmandshaven har der været fokus på i så høj mulig grad at fastholde områdets 

kvaliteter, heriblandt udsynet og nærheden til det grønne. Derfor er det også kun på 

eksisterende parkeringsarealer og vejudlæg samt tilstødende græsrabat på den østlige 

side af den markante administrationsbygning, at der gives mulighed for bebyggelse. I 

øvrigt var hele området i mange år domineret af Maglemølle Papirfabrik, som dengang 

afskar bymidten fra naturen. Dette er ikke hensigten med forslag til Lokalplan 100, 

hvorfor den gode adgang til naturen, som findes i dag, fastholdes. Udsynet til naturen, 

når man færdes ad Rådmandshaven, vil inden for en kortere distance blive blokeret. 

Man mødes dog af naturen både syd og nord for området. 
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RESUME AF HØRINGSSVAR FRA SUPPLERENDE HØRING OG ADMINISTRATIONENS 

BEMÆRKNINGER DERTIL 

 

 

 

38. Høringssvar indsendt af: Pva Andelsboligforeningen Sanders Kaserne

    v. Willy Bjarnø 

   Bestyrelsesformand A/B Sanders Kaserne  

 

Resume:  

Andelsboligforeningen har en række punkter, som de anmoder om tages med i 

høringsprocessen: 

• At Brand & Redning gennemgår og godkender den løsning på adgangsvej til deres 

område. 

• At indsnævring af Rådmandshaven frafaldes med henvisning til: 

o At trafikken ikke vil falde, når boligmassen forøges. 

o At der er planer om at udvikle de bynære havnearealer. 

o At strækningen er primær vej for rednings- og akutkøretøjer. 

• At bygningen på byggefelt A3 bør være med en lavere højde end de foreslåede 8 

etager. 

• At bebyggelsesprocenter for byggefelterne inden for område A oplyses i forslaget til 

lokalplanen. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Brand og Redning har haft mulighed for at orientere sig i planerne for udvikling af 

området ved Rådmandshaven og vurderer ikke, at det vil medføre gener for deres 

udrykning. Vagtcentralen vurderer derimod, at indsnævring af Rådmandshaven i 

myldretiden kan forsinke udrykningen i tæt trafik. Brand og Redning vurderer i øvrigt at 

der heller ikke skabes adgangsproblemer til området nord for Dania ved etablering af 

den foreslåede bebyggelse på Dania. Administrationen kan supplere med, at når en 

konkret ansøgning om byggetilladelse skal behandles, så stiller Næstved Kommune 

selvfølgelig betingelse om, at gældende krav til brandredning og lign. skal overholdes. 

• Som tidligere nævnt, er det den faglige vurdering at trafikken kan afvikles 

hensigtsmæssigt, efter at Rådmandshaven er indsnævret, og området er udviklet. 

Dette vurderes bl.a. på baggrund af den eksisterende trafiks brug af vejen i dag, og de 

forhold, bl.a. i form af svingbaner, som skal fastholdes ved realisering af planerne.  

• Ifølge Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte er der inden for byggefelt A3 et 

potentiale ved en bebyggelse højere end den eksisterende. Dermed kan der ved denne 

markering af adgangen til Dania skabes attraktive boliger, samtidig med at 

eksisterende og kommende boliger får færrest mulige skyggegener. Der gives altså kun 

mulighed for bebyggelse på op til 8 etager et enkelt sted centralt i området, hvor også 

dets indvirkning på oplevelsen af skoven er minimal. Det vil være med til at markere 

ankomsten til bymidten, samt overgangen fra by til natur. 

• Næstved Kommune har i forslaget til Lokalplan 100 valgt at regulere bebyggelsens 

omfang med bestemmelser som regulerer etagearealet og ikke bebyggelsesprocenten. 

Næstved Kommune kan dog oplyse, at bebyggelsesprocenterne pr. byggefelt i område 

A ca. er som følgende: 

Byggefelt A1 360 % 

Byggefelt A2a 200 % 

Byggefelt A2b 95 % 

Byggefelt A3a 800 % 

Byggefelt A3b 200 % 

Byggefelt A4 130 % 

Byggefelt A5 225 % 

Byggefelt A6 120 % 

Byggefelt A7 95 % 

Byggefelt A8 125 % 
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39. Høringssvar indsendt af: P.v.a. Ejerforeningen Kindhestegade 18-22, 

    v. Jette Knapmann 

    Kindhestegade 20B, 1, 3 

   4700 Næstved 

 

Resume:  

Ejerforeningen gør opmærksom på følgende, på baggrund af høringen om det tilrettede forslag 

til Lokalplan 100: 

• Der er behov for at eksisterende vejadgang til ejerforeningens gård bevares. Adgangen 

er i forslaget til lokalplanen afskåret, da der reserveres plads til en nedkørsel til den 

planlagte parkeringskælder. 

• At ejerforeningen har en tinglyst brugsret til den del af vejmatrikel 7000q, Næstved 

Bygrunde, hvor der i dag er en række parkeringspladser, som er forbeholdt 

medlemmerne af ejerforeningen. I forlængelse heraf mener ejerforeningen, at Næstved 

Kommune er nødt til at ekspropriere ejerforeningen, for at få adgang til området. Hvis 

Kommunen er uenig i dette, anmodes der om en juridisk redegørelse herfor. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Forslaget til Lokalplan 100 rettes til, så der stilles krav om, at der skal etableres ny 

vejadgang til ejerforeningens gård, hvis det eksisterende nedlægges som konsekvens af 

ny bebyggelse inden for byggefelt A7. Der gøres i øvrigt opmærksom på, at den på 

bilagene viste placering af nedkørsel til parkeringskælder kun er principiel, og at der 

altså er mulighed for, i mindre grad, at flytte denne ved udarbejdelse af et konkret 

byggeprojekt for dette byggefelt. 

• Næstved Kommune er interesserede i at sikre, at der findes enighed om udviklingen af 

byggefelt A7, så ekspropriation ikke er nødvendig. Der gøres opmærksom på, at der i 

forslaget til lokalplanen stilles krav om, at de parkeringspladser, som ejerforeningen i 

dag ejer eller som er forbeholdt dem, skal etableres i konstruktion ved ny bebyggelse 

på byggefelt A7, og stadig være forbeholdt ejerforeningen. Desuden vil en bygherre, 

som realiserer bebyggelse inden for dette byggefelt, også skulle sikre, at der skabes et 

attraktivt baggårdsmiljø både for den nye og den eksisterende bebyggelse. 

 

 

40. Høringssvar indsendt af: Mikael Gammelgaard 

    Dania 52, 2, 1 

    4700 Næstved 

  

Resume:  

Høringssvaret indeholder en lang række kommentarer til forslag til Lokalplan 100.  

Overordnet kommenteres der på: 

• At perioden for den supplerende høring ikke er offentliggjort i Sjællandske Medier, da 

planen er af interesse for alle kommunens borgere. 

• At den brede inddragelse, som administrationen nævner er foregået før udarbejdelsen 

af forslag til Lokalplan 100, er sket i forbindelse med det arbejde, som resulterede i 

Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte og Lokalplan 076 for Næstved Bymidte. Det 

pointeres i den forbindelse, at Lokalplan 076 fastlægger væsentligt strengere krav til 

bebyggelsen inden for afgrænsningen af forslag til Lokalplan 100 end der gøres i det 

nye forslag til en lokalplan for området. Dermed er forslag til Lokalplan 100 ikke 

baseret på den samme brede inddragelse, som det eksisterende plangrundlag. 

• At der bør investeres i et underjordisk parkeringsareal i stedet for etablering af 

parkeringshus i område A, da generne ved parkeringshus er omfattende. 

• At visualiseringerne af de muligheder som forslag til Lokalplan 100 giver, er i for dårlig 

kvalitet til, at der kan træffes beslutninger på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. 

Forslaget til lokalplanen er med så frie rammer, at man kun kan ”have svage idéer om, 

hvordan det endelige resultat bliver”. 
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Kommentarer til høringsnotat udarbejdet af administrationen til behandling af forslag til 

Lokalplan 100, som var i høring fra den 23. september til den 18. november 2019, behandlet 

af Plan- og Erhvervsudvalget på møde den 6. februar, 2020 (sag nr. 23). 

Administrationens bemærkning til emne 1: Trafik og parkering: 

• Det kritiseres, at der bliver givet et billede af, ”at den gode parkeringsdækning bevares, 

selvom den faktuelt bliver markant dårligere”. 

 

Administrationens bemærkning til emne 2: Bebyggelsens placering og udformning: 

• Det kritiseres, at der bliver givet et billede af, at forslaget til lokalplanen er udfærdiget, 

så der skabes mindst mulig gene for eksisterende bebyggelse, da eksisterende 

plangrundlag, Lokalplan 076 for Næstved Bymidte, sikrer dette ”så meget bedre”. 

 

Administrationens bemærkning til høringssvar nr. 18: 

• Det kritiseres, at de væsentlige forhold vedrørende parkeringsredegørelse, parkerings- 

og trafikanvisninger, som der redegøres for i høringssvar nr. 18, besvares med en 

kommentar om ”at en faglig vurdering har vist osv”, i stedet for at løse problematikken 

omkring dette forhold. 

 

Kommentarer til den udarbejdede miljørapport: 

• Miljørapportens konklusion vedr. skygge- og indbliksgener menes at være en ”markant 

fejlkonklusion”. 

• Miljørapportens konklusion om at øget parkeringsbehov og trafik er håndteret i 

lokalplanen menes at være baseret på ”administrationens fejlagtige oplysninger”. 

 

Kommentar til Kortbilag 9, Kantzoner i forslag til Lokalplan 100: 

• En del af kantzonen ved parkeringshus i område A er placeret på privat fællesvej. 

 

Afslutningsvis opfordres Næstved Kommune til at annullere Lokalplan 100. Dette hhv. på 

baggrund af ”de mange faktuelle særdeles kritisable forhold” og i særdeleshed ”på grund af at 

planen er uacceptabel og uden empati i forhold til nuværende beboere i hele område A” samt 

”at placeringen af parkeringshuset i sin helhed er en total fejlplacering”. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte udpeger området ved Rådmandshaven som 

udviklingsområde, og belyser mulighederne for udvikling af området med en meget 

overordnet skitse med placering af bygningskroppe og uden andre definerede krav til 

bebyggelsen. For at tydeliggøre ønsket om fortætning i bymidten blev disse intentioner 

ført ind i Lokalplan 076 for Næstved Bymidte, som blev vedtaget i 2017. Skitsen og 

udpegningen i Lokalplan 076 er ikke udarbejdet på baggrund af konkrete undersøgelser 

og kortlægning af parkeringsbehov, trafikafvikling, etageareal m.m., hvorfor Næstved 

Kommune har fået udarbejdet oplæg til lokalplan 100 for området, som konkretiserer 

og definerer klare krav til ny bebyggelse inden for området. Som det kan ses af fig. 1 

nedenfor, ligger udlægget af bebyggelsen i den overordnede skitse for området tæt op 

ad det udlæg, som indgår i forslag til Lokalplan 100.  
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Fig. 1 – oplæg til bebyggelse i udpegede udviklingsområder fra Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte 

 

• Administrationen er enig i, at den optimale løsning for parkering ville være i 

parkeringskælder, men som det tidligere er blevet pointeret, så er 

kvadratmeterpriserne i Næstved ikke på et niveau, som gør det muligt at bygge store 

parkeringskældre. Dette gør sig gældende for både private bygherre og Næstved 

Kommune. 

• Administrationen mener ikke, at forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved 

Rådmandshaven giver frie rammer til udformningen af det kommende byggeri i 

området. Der stilles i forslaget til lokalplanen meget præcise krav til bl.a. udformning og 

materialitet, hvilket understøttes af en lang række kortbilag. Det understreges desuden 

at forslaget til lokalplanen samt oplægget til lokalplanen, som ligger offentligt 

tilgængelig, indeholder situationsplaner, snittegninger og rumlige tegninger samt 

referencer og en længere beskrivelse i redegørelsen. 

 

• Der arbejdes som noget nyt i Næstved med dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne, 

som i dette tilfælde er forholdsvist lavt sat, med fokus på at bevare de gode 

parkeringsforhold. For eksempel er parkeringspladsen ved Næstved Kommunes 

administrationsbygning ganske tom i weekenderne og på hverdagsaftener, hvorfor den i 

højere grad fint kan benyttes af beboere i og brugere af bymidten i disse perioder. 

Administrationen understreger samtidig, at parkeringsopgørelsen i forslaget til 

lokalplanen er vejledende og er med til at anskueliggøre at det kan lade sig gøre. Det 

kommende byggeri skal selvfølgelig følge den parkeringsnorm, som fastsættes i 

lokalplanen, hvilket vurderes er muligt, bl.a. set i lyset af, at størrelsen på en del af 

boligerne må forventes at være større end den størrelse, som der er regnet med i 

parkeringsopgørelsen. 

• Med de ønsker om fortætning for at styrke bymidten, som Næstved Kommune har i 

bymidten generelt, er etablering af bl.a. parkeringshuse end nødvendighed. Dette er 

der ikke taget højde for i udlægget af byggefelter i Lokalplan 076 for Næstved Bymidte, 

hvilket er en af grundene til, at der er udarbejdet et nyt forslag til lokalplan for området 

ved Rådmandshaven, som har været sendt i offentlig høring. Det noteres i øvrigt, at der 

i nærværende forslag til Lokalplan 100 har der været fokus på, at tilpasse den nye 

bebyggelse til den eksisterende, så der tages mest muligt hensyn dertil. Når der 

fortættes i en allerede tæt by, må det dog forventes, at der skabes gener. 
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• Ud fra skyggediagrammerne fra forslag til Lokalplan 100 kan man se, at der ved 

etablering af et parkeringshus i 4 etager inden for byggefelt A1, vil blive kastet skygger 

i vintermånederne på den sydligste del af bebyggelsen nord for, heriblandt også nogle 

af de udearealer, som hører til bebyggelsen. Det handler om en periode på ca. 3-4 

timer i december måned, og altså i en kortere periode i løbet af dagen i de andre 

måneder, hvor skyggerne ikke kastes så langt som i december. Skyggediagrammerne 

viser også, at der næsten meget få skyggegener fra den nye bebyggelse når man 

rammer hhv. marts og september. Vurderingen er altså, at det kun er enkelte beboere 

der vil få væsentlige skyggegener ved bebyggelse i 4 etager inden for byggefelt A1. 

Administrationen noterer i øvrigt, at skyggediagrammerne er lavet med en 12 meter 

høj bygning beliggende inden for byggefelt A1, hvilket svarer til etagehøjder på 3 

meter, som man også har i parkeringshusene ved Grønvej og rampen. 

 

• Krav om etablering af kantzone på facaderne, som vender mod nordøst og sydøst, 

fjernes fra lokalplanen. 

 

 

41. Høringssvar indsendt af: Pva. Ejerforeningen Bryggerhaven, Dania 44-72 

   v. Fmd. Mikael Gammelgaard  

   Dania 52, 2, 1 

   4700 Næstved 

 

Resume:  

Ejerforeningen kommer med en række kommentarer til administrationens bemærkninger til 

deres første høringssvar, høringssvar nr. 19, som blev indsendt da forslag til Lokalplan 100 var 

i høring fra den 23. september til den 18. november 2019. 

 

Kommentarerne omhandler: 

• Administrationens bemærkninger omkring værdiforringelse af de eksisterende boliger. 

Konkret gives der udtryk for, at ”der er direkte belæg for at sige, at der vil ske en 

værdiforringelse af specielt penthouselejlighederne”, og der henvises til, at man har 

været i dialog med en ejendomsmægler. 

• Administrationens bemærkninger til vurderingen af de skyggegener, som især 

etablering af parkeringshus i område A vil medføre for den eksisterende bebyggelse 

nord for dette byggefelt. Forudsætninger for skyggediagrammer efterspørges i form af 

parkeringshusets højde i diagrammerne, og det pointeres, at skyggen kun vises på 

terrænniveau, så skygger på gårdhaver og terrasser ikke kan vurderes. Der stilles 

spørgsmålstegn ved administrationens vurdering af, at det er eksisterende bebyggelse, 

som kaster størstedelen af skyggen. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Ud fra skyggediagrammerne fra forslag til Lokalplan 100 kan man se, at der ved 

etablering af et parkeringshus i 4 etager inden for byggefelt A1, vil blive kastet skygger 

i vintermånederne på den sydligste del af bebyggelsen nord for, heriblandt også nogle 

af de udearealer, som hører til bebyggelsen. Det handler om en periode på ca. 3-4 

timer i december måned, og altså i en kortere periode i løbet af dagen i de andre 

måneder, hvor skyggerne ikke kastes så langt som i december. Skyggediagrammerne 

viser også, at der næsten meget få skyggegener fra den nye bebyggelse når man 

rammer hhv. marts og september. Vurderingen er altså, at det kun er enkelte beboere 

der vil få væsentlige skyggegener ved bebyggelse i 4 etager inden for byggefelt A1. 

Administrationen noterer i øvrigt, at skyggediagrammerne er lavet med en 12 meter 

høj bygning beliggende inden for byggefelt A1, hvilket svarer til etagehøjder på 3 

meter, som man også har i parkeringshusene ved Grønvej og rampen. 
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42. Høringssvar indsendt af: Danmark Naturfredningsforening i Næstved 

     v. Rune Larsen, Næstformand  

 

Resume:  

Danmarks Naturfredningsforening i Næstved kommer med følgende kommentarer til forslag til 

Lokalplan 100: 

• Der bør ikke gives lov til en overskridelse af områdets åbeskyttelseslinje og 

skovbyggelinje. Konkret bør den nordlige del af B1 fjernes, så byggerierne overholder 

skovbyggelinjens regel om en afstand på 300 meter fra skovkant til bebyggelse. Dette 

set i relation til at en del af det nærliggende område er Natura 2000-område. 

• Bebyggelsen bør forberedes til installation til solcelleanlæg – især på de planlagte 

parkeringshuse. 

• Der er tilfredshed med, at platantræet bevares. 

• Kastanjetræet på midten af Rådmandshaven bør også bevares, da det ”giver alle byens 

borgere en uundværlig oplevelse af natur og harmoni, som der netop er brug for i en 

moderne bys travle hverdag”. I forlængelse af dette bør bygning B2a fjernes, så dette 

træ samt 2 yngre egetræer skånes. 

 

Administrationens bemærkninger: 

• Området er undtaget fra hhv. åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje, da Næstved 

Kommune har vurderet at der var væsentlig lovlig bebyggelse (Maglemølle Papirfabrik) i 

området ved de relevante bestemmelsers ikrafttræden. Jævnfør Naturbeskyttelseslovens 

tidligere bestemmelse vedr. skovbyggelinje, § 17, stk. 2, nr. 4, samt den nuværende 

bestemmelse vedr. åbeskyttelseslinje, § 16, stk. 2, nr. 7, betyder dette, at områderne er 

undtaget fra hhv. skovbyggelinjen og åbeskyttelseslinjen.  

Den tidligere bestemmelse, § 17, stk. 2, nr. 4, siger, at hvis der var en væsentlig, lovlig 

bebyggelse ved bestemmelsens ikrafttræden, d. 1. januar 1968, er disse arealer undtaget 

skovbyggelinjen. Bestemmelsen er stadig gældende, da områder, der efter den hidtidige 

lovgivning har været undtaget, fortsat er undtaget derefter. § 16, stk. 2, nr. 7, er 

tilsvarende § 17, stk. 2, nr. 4, blot vedrørende åbeskyttelseslinjen og fremgår af den 

nuværende Naturbeskyttelseslov. Skæringsdatoen her er blot d. 1. september 1972. 

• Næstved Kommune har fokuseret på at sikre, at den nye bebyggelse i området, skal 

indgå naturligt i bymidtens eksisterende arkitektoniske udtryk med bl.a. tegltage, 

hvorfor der ikke gives mulighed for etablering af solceller på tagene. Det noteres i 

øvrigt, at der som udgangspunkt skal være parkering på parkeringshusenes tage, 

hvorfor solceller her ikke kan lade sig gøre. Desuden er der absolut størst 

samfundsmæssig værdi i etablering af større solcelleanlæg end etablering af solceller 

på tage, da gevinsten er væsentligt større når det samles i anlæg. 

• Kastanjetræet har en alder og et omfang, der gør, at det ved hård blæst taber grene til 

fare for trafikken. I stedet lægges der i planen op til, at der plantes en række træer 

langs vejen, så oplevelsen af det grønne bevares. I øvrigt vurderes træet ikke at have 

større betydning for dyrelivet i området. 


