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REDEGØRELSE 
Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 
106, som giver mulighed for at udvikle et nyt boligområde ved Eng-
lebjergvej i Næstved syd. Vedtagelse af Lokalplan 106 forudsætter, 
at der udarbejdes et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-29. 

Kommuneplantillægget indeholder en redegørelse, der beskriver 
planens baggrund og formål. 

Baggrund og formål 
Formålet med nærværende kommuneplantillæg er at ændre kom-
muneplanramme nr. 1.3 B33.1, som udlægger hele området til 
boligformål med tilladt maksimalt 2 etager, samt udlægger et del-
område til ’anden videregående uddannelse’. Kommuneplanram-
mens område svarer til det område, som dækkes af lokalplan 
B33.1-1. I den nye lokalplan nr. 106, som erstatter del af lokal-
plan B33.1-1 ønskes det maksimale antal etager øget til 3 etager. 
Bestemmelserne for det nye boligområde skal være enslydende 
for hele området. Derfor samles bestemmelserne i en ramme 
som dækker hele det område som Lokalplan 106 omfatter.  

Bilag IV-arter 

Jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med 
internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 
må Næstved Kommune ikke vedtage planer, der kan skade arter eller 
naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for yngle- og rasteområ-
der for arter på EU’s habitatdirekt vs bilag IV. Alle planer og projekter 
skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade strengt beskyttede 
arter på direktivets bilag IV. Det er kommunens samlede vurdering, at 
planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, 
vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og 
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 
IV. Ved fjernelse af eksisterende træer er der risiko for at skabe gener 
for flagermus. Såfremt der findes flagermus i træer, der fjernes, skal 
Miljøstyrelsen kontaktes inden arbejdet påbegyndes. Miljøstyrelsen vil 
kunne rådgive om at finde en løsning i form af udslusning eller dispen-
sation. 

Arealer kan desuden efter lokalplanens vedtagelse blive omfattet af 
naturbeskyttelseslovens regler om beskyttede naturtyper, da denne 
beskyttelse er dynamisk. Ved henvendelse til kommunen kan man få 
den aktuelle beskyttelsesstatus på arealet oplyst. 

AFGRÆNSNING 
Kommuneplantillægget omfatter følgende matr. nr.:  
2c Stenstrup By, Rønnebæk.  
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1.3 B33.1 

Gældende rammeområdet 1.3 B33.1(markeret gul ramme). 
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1.3 B35 

1.3 B36 

Nyt rammeområde 1.3 B35 (markeret gul linje) samt ny ram-
me for det resterende område, 1.3 B36 (markeret med blåt). 
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Gældende rammebestemmelser Nye rammebestemmelser
Plan nr. 1.3 B33.1 1.3 B36
Plannavn Englebjerggård, Englebjergvej i

Stenstrup
Englebjerggård, Englebjergvej i
Stenstrup

Anvendelse generelt Boligområde Boligområde
Anvendelse specifikt Blandet boligområde Blandet boligområde
Anvendelse konkret Anden videregående uddannelse Blanding af boligtyper
Zonestatus Byzone Byzone
Bebyggelsesprocent 30 30
Bebyggelsesprocent beregnet af 0 0
Max. etager 2 2
Max. bygningshøjde 0 0
Notat, bebyggelsens omfang og 
udformning

Bebyggelsesprocent 30-40 Bebyggelsesprocent 30-40

Notat zoneforhold Kystnærhedszone Kystnærhedszone

Gældende rammebestemmelser Nye rammebestemmelser
Ramme nr. 1.3 B33.1 1.3 B35
Plannavn Englebjerggård, Englebjergvej i

Stenstrup
Englebjerggård, Englebjergvej i
Stenstrup

Anvendelse generelt Boligområde Boligområde
Anvendelse specifikt Blandet boligområde Blandet boligområde
Anvendelse konkret Anden videregående uddannelse Blandet boligområde
Zonestatus Byzone Byzone
Bebyggelsesprocent 30 35
Bebyggelsesprocent beregnet af 0 Samlet grundstykke (forstås som 

området som helhed). Ved 
udstykning tillægges hver
matrikel en ligefrem proportional
andel i fællesarealet efter de 
enkelte grundes størrelse. 

Max. etager 2 3
Max. bygningshøjde 0 10
Notat, bebyggelsens omfang og 
udformning

Bebyggelsesprocent 30-40

Notat zoneforhold Kystnærhedszonen Kystnærhedszonen

   
    

  
 

 
 

   
    

    
   

   
   

   
   

 
  

   

   
    

  
 

 
 

   
   

    
   

   
   

 
 

 
 

   
   

 
 

  

   
 

   
    

  
 

 
 

   
    

    
   

   
   

   
   

 
  

   
 

   
    

  
 

 
 

   
   

    
   

   
   

 
 

 
 

   
   

 
 

  

   

RAMMEBESTEMMELSER 

Gældende rammebestemmelser Nye rammebestemmelser 
Plan nr. 1.3 B33.1 1.3 B36 
Plannavn Englebjerggård, Englebjergvej i 

Stenstrup 
Englebjerggård, Englebjergvej i 
Stenstrup 

Anvendelse generelt Boligområde Boligområde 
Anvendelse specifikt Blandet boligområde Blandet boligområde 
Anvendelse konkret Anden videregående uddannelse Blanding af boligtyper 
Zonestatus Byzone Byzone 
Bebyggelsesprocent 30 30 
Bebyggelsesprocent beregnet af 0 0 
Max. etager 2 2 
Max. bygningshøjde 0 0 
Notat, bebyggelsens omfang og 
udformning 

Bebyggelsesprocent 30-40 Bebyggelsesprocent 30-40 

Notat zoneforhold Kystnærhedszone Kystnærhedszone 

Gældende rammebestemmelser Nye rammebestemmelser 
Ramme nr. 1.3 B33.1 1.3 B35 
Plannavn Englebjerggård, Englebjergvej i 

Stenstrup 
Englebjerggård, Englebjergvej i 
Stenstrup 

Anvendelse generelt Boligområde Boligområde 
Anvendelse specifikt Blandet boligområde Blandet boligområde 
Anvendelse konkret Anden videregående uddannelse Blandet boligområde 
Zonestatus Byzone Byzone 
Bebyggelsesprocent 30 35 
Bebyggelsesprocent beregnet af 0 Samlet grundstykke (forstås som 

området som helhed). Ved 
udstykning tillægges hver 
matrikel en ligefrem proportional 
andel i fællesarealet efter de 
enkelte grundes størrelse. 

Max. etager 2 3 
Max. bygningshøjde 0 10 
Notat, bebyggelsens omfang og 
udformning 

Bebyggelsesprocent 30-40 

Notat zoneforhold Kystnærhedszonen Kystnærhedszonen 

ÆNDRING AF RAMMEBESTEMMELSER 
Realisering af Lokalplan 106 forudsætter, at rammerne for lokalplan-
lægning ændres. Ændringerne omfatter ændring af maksimalt tilladte 
antal etager. Ændringer sker ved tilføjelse af en ny ramme. Den øv-
rige del af ramme 1.3 B33.1 ændres også idet der ikke længere skal 
opføres en videregående uddannelsesinstitution indenfor området. 
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BEKENDTGØRELSE AF LOV OM MILJØVUR-
DERING AF PLANER OG PROGRAMMER OG 
AF KONKRETE PROJEKTER (VVM) 
Næstved Kommune har gennemført en screening af forslag 
til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 106 og har i hen-
hold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 
og programmer vurderet, at der ikke er grundlag for at ud-
arbejde en miljøvurdering af kommuneplantillægget. 

GRØNT DANMARKSKORT 
I gældende Kommuneplan, revideret i 2017 er størstedelen af området 
udpeget som del af Grønt Danmarkskort. 

Af Miljø- og Fødevareministeriets Vejledning ”Grønt Danmarkskort og 
naturbeskyttelsesinteresser” af Juni 2017 fremgår følgende; 

Med den seneste ændring af planloven (Lov nr. 668 af 8. juni 2017) er der foretaget  
en forenkling af kommunernes planlægning for natur, så de tidligere to planemner  
om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresserne er samlet til ét planemne  
– et naturtema. Grønt Danmarkskort skal således bygge videre på den planlægning  
og udpegning af eksisterende og potentiel natur, som kommunerne har varetaget  
gennem en årrække. Grønt Danmarkskort vil erstatte det hidtidigt anvendte begreb  
”naturnetværk”. 

Kommunerne skal ved den næste revision af kommuneplanen (eller kommuneplantil-
læg, hvor naturtemaet revideres) tage udgangspunkt i deres eksisterende planlæg-
ning for ”naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder  
med særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af poten-
tielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser”. 

Næstved kommune har gennemført udpegningen af Grønt Danmarks-
kort i forbindelse med revision af planen i 2017. I den forbindelse ved-
tog man ligeledes følgende retningslinjer for områder udpeget i 
henhold til Grønt Danmarkskort; 

1. Der må ikke etableres nye anlæg og aktiviteter eller ske ændringer af ek-
sisterende forhold uden vidtgående hensyn til områdets natur. Kan anlægget  
eller aktiviteten ikke etableres i fuldt omfang uden nogen form for gene for  
området, vil kommunen henvise til områder uden særlige naturhensyn. 

2. Der må ikke etableres større rekreative anlæg og aktiviteter. Eksisterende 
aktiviteter kan ikke udvides, medmindre det kan ske med vidtgående hensyn 
til områdets natur. Mindre støttepunkter for det almene friluftsliv kan tillades, 
forudsat at det kan ske uden at tilsidesætte hensynet til natur. 

3. De potentielle naturbeskyttelsesområder skal som hovedregel ikke inddra-
ges til formål, der kan forringe naturindholdet eller vanskeliggøre, at området  
på et senere tidspunkt kan omdannes til natur. 

I forhold til den aktuelle planlægning af området, er det Næstved Kom-
munes hensigt, at sikre intentionerne i miljøministeriets ”Grønt Dan-
markskort og naturbeskyttelsesinteresser” vejledning, ved i den detalje-
rede planlægning og administration af lovgivningen at vægte hensynet  
til disse i området.  

”Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæs-
sige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø  
og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen  
kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse  
af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.” 

Forslag til lokalplan 106, som har resulteret i udarbejdelsen af nærvæ-
rende kommuneplantillæg, tager hensyn til de naturlige potentialer i  
området. I dag består området primært af dyrket landbrugsjord. Lokal-
planområdet grænser op til Rønnebækken.  

7 



 
 
 

 

 
 

 
 

I den fremtidige planlægning arbejdes der med etablering af et bolig-
område med stort indhold af grønne områder, som dels består af åbne  
græsflader med grupper af mindre træer, dels af afskærmende busk-
beplantning. I plantevalget lægges der vægt på, at en stor andel af be-
plantningen består af danske, hjemmehørende arter eller af arter, hvis  
frugter også spises af bl.a. fugle.  

Hovedparten af regnvandet opsamles i åbne grøfter / render og ledes 
til lavninger i terrænet, hvorfra det kan nedsives eller ledes videre ud i 
Rønnebækken. De fugtige grøfter og lavninger er også med til at tilføre 
området diversitet og dermed grundlag for et øget naturindhold. 

Udpegning af Grønt Danmarkskort, vil blive revideret i forbindelse med 
revision af kommuneplanen 2021. 

Illustrationsplan fra forslag til lokalplan 106. 

Eksisterende udpegning af Grønt Danmarkskort i Kommuneplan 2017 
og planområdets plancering. 
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Klagevejledning 
Du kan klage til Planklagenævnet over Næstved Kommunes afgørelse  
om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering. Klagen skal indgives  
senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. 

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du 
kan klage over, om kommunens screening af planforslaget op-
fylder lovens krav, og om der burde være udarbejdet en mil-
jøvurdering i forbindelse med tilvejebringelse af planen. Du 
kan derimod ikke klage over indholdet af miljøvurderingen. 

Klage indgives til Planklagenævnet. 

HØRING 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 106 er fremlagt i offentlig høring i  
perioden:  Den 28.02.2020 - 26.04.2020. 

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

Klagen skal være indgivet senest fire uger ef-
ter lokalplanens offentliggørelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk (du 
søger på ”klageportal”) og www.virk.dk (du søger på ”Klag til”). Du 
logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. 

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for Næst-
ved Kommune i Klageportalen. Vi sender herefter din kla-
ge videre til Planklagenævnet med vores bemærknin-
ger, medmindre vi beslutter at imødekomme din klage. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatperso-
ner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myn-
digheder. Betaling af gebyret er en betingelse nævnets behandling 
af din klage. Du får gebyret retur, hvis du får medhold i din klage. 

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klagepor-
talen, hvis der ikke forinden er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse 
for brug af Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
Næstved Kommune, som videresender anmodningen til Plankla-
genævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage. Desuden 
er landsdækkende foreninger og organisationer klageberettigede, 
hvis de har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller at 
varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendel-
sen. De skal dog have vedtægter eller love, som dokumente-
rer formålet og at de repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Ønsker du afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 
måneder, fra du har modtaget afgørelsen fra Planklagenævnet. Næst-
ved Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvur-
dering kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal indgives senest 
4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I henhold til Plan-
lovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det 
vil sige, at De fx. kan klage, hvis De ikke mener, at byrådet har haft 
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hjemmel til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at 
byrådet efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 
Klage indgives til klagenævnet som beskrevet på side 5 i lokalplanen. 
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VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Kommununeplantillæg nr. 20 er vedtaget som for-
slag af Næstved Byråd den 25.02.2020. 
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Rådmandshaven 20 
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