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Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-18 Dato: 19-03-2020 

Dokumentnr.: Bilag 3  Sagsbehandler:  

Notat vedrørende høringssvar til Rammelokalplan 083 for udviklingen 

af Stenlængegård  

Høringssvar indsendt af:  Per og Leila Frandsen  

Resume: Der stilles i høringssvaret forslag om, at en sportsaktivitet som Svømmehallen 

placeres et sted, hvor man kan udvide med andre og flere sportsfaciliteter, som fx i 

delområdet for offentlige formål (skole) eller tættere på Østre Ringvej. Generelt stilles der 

spørgsmål tegn ved, om aktiviteterne og funktioner beskrevet i rammelokalplanen for 

bydelscentret, overhovedet er realistiske. Særligt set i betragtning af, at Næstved bymidte pt 

har svært ved at skabe liv.  

Desuden bemærkes det, at der i den udarbejdede miljøvurdering står indskrevet at Skovallé 

nedlægges.  

Administrationens bemærkninger: Der er blevet taget en politisk beslutning om, at den nye 

svømmehal skal placeres i rammelokalplanens delområde for bydelscentret. 

Rammelokalplanen revideres således ikke med henblik på en flytning af svømmehallen. I 

henhold til bylivet og muligheden for små erhverv i forbindelse med placeringen af 

svømmehallen, skal det understreges at dette blot er en mulighed. I forbindelse med den 

byggeretsgivende lokalplan for området vil man detaljeret se på, hvad der er belæg for og 

hvordan man sikrer at området fx kan håndtere en ændret anvendelse af arealerne til erhverv.  

Det er korrekt, at det i miljøvurderingen står skrevet, at Skovallé skal lukkes. Dette vil kun 

blive aktuelt, såfremt det vælges, at ejendommene på Skovallé orienteres modsat og derved 

får indkørsel fra bagsiden via en ny boligvej. Så længe boligerne på Skovallé ejes privat og 

består som hidtil, vil Skovallé ikke blive lukket ned.   

 

 

 

 

 

  

Høringssvar indsendt af: Erik Larsen  

Skovallé 17  

4700 Næstved  

 

 

Resume: Den nuværende beboer på Skovallé 17, ønsker at fastholde sin nuværende 

forpagtningsaftale 5 år endnu. Forpagtningsaftalen dækker blandt andet et trekantet område 

mellem Skovallé og Stenlængegårdsvej (inden for delområdet for bydelscentret) samt 

områdets sydøstlige hjørne, hvor der planlægges erstatningsskov.  

Dernæst understreges det i høringssvaret, at adgangen via Skovallé er afgørende for den 

forsatte drift på gården, da støre maskiner og lastvogne kun kan komme til gården via 

vejadgangen fra Stenlængegårdsvej. Det samme gælder forpagters mulighed for at køre 

landbrugsmaskiner fra ejendommen og ned til de forpagtede arealer.  
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Administrationens bemærkning: Vilkår vedrørende forpagtningsaftalerne i området kan ikke 

håndteres i en rammelokalplan. Administrationen videreformidler høringssvaret til rette 

instans, som varetager kommunens forpagtningsaftaler.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Det er korrekt, at det i miljøvurderingen står skrevet, at Skovallé skal lukkes. Dette vil kun 

blive aktuelt såfremt det vælges, at ejendommene på Skovallé orienteres modsat og derved 

får indkørsel fra bagsiden via en ny boligvej. Så længe boligerne på Skovallé ejes privat og 

består som hidtil, vil Skovallé ikke blive lukket ned.   

Høringssvar indsendt af: Anne Dalhoff Pedersen 

Skovallé 13 

4700 Næstved  

 

 

 

 

 

 

 

Resume: Det påpeges, at svømmehallens placering (i henhold til rammelokalplanen) ligger 

nær Skovallé, og at dette areal også er delområdets højeste punkt. Det foreslås derfor, at 

placeringen flyttes, så svømmehallen kommer til at ligge mod vest ved den eksisterende 

(firkantede) regnvands sø. På den måde kan svømmehallen placeres lavt i forhold til de 

eksisterende ejendomme.  

 

Desuden ønskes det, at svømmehallen i fremtiden kan indeholde mere og flere funktioner end 

det samlede tilbud, der i dag findes i Næstveds eksisterende svømmehaller, og det foreslås, at 

svømmehallen suppleres med vandlandskvaliteter.  

Administrationens bemærkninger: Det tages til efterretning, at svømmehallens placering inden 

for bydelscentret kan kvalificeres yderligere. Forslag til rammelokalplan er ikke 

byggeretsgivende. Det er således planen, at der i forbindelse med detailplanlægningen af 

bydelsområdet vil ske en kvalificering og detaljering af rammelokalplanforslagets indhold. 

Funktioner og programmering af svømmehallen kan ikke håndteres i en rammelokalplan. 

Administrationen videreformidler høringssvaret til rette instans.  

Høringssvar indsendt af:  Majbritt Carlson   

Snerlevej 77 

4700 Næstved  

 (m.fl.) 

Resume: Mulighed for hundelegeplads.  

Der er et stort ønske til, at lokalplanen sikrer mulighed for at etablere en hundelegeplads i 

området. I henhold til lokalplanens §9.1 er dette ikke muligt indenfor de udlagte grønne kiler 

(delområde G).  

Høringssvaret indeholder derfor forslag til, hvor en hundelegeplads evt. kan placeres. Der er to 

forslag til at placere hundelegepladsen enten indenfor Stenlængegårds matrikel eller i 

områdets syd-vestligste hjørne.  

Administrationens bemærkninger: Det tages til efterretning at formuleringen i lokalplanen pt. 

kan have den uhensigtsmæssige effekt at ekskludere enkelte grupper fra brugen af de 

rekreative arealer. Lokalplanens bestemmelse omformuleres derfor sådan, at det vil være 
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muligt at indhegne et mindre areal til fx hundelegeplads. Bemærk, at denne mulighed vil være 

givet, men at det vil være på foranledning af en af de kommende grundejerforeninger at 

realisere en sådan hundelegeplads.  

 

 

 

 

 

  

Høringssvar indsendt af: Banedanmark  

Arealforvaltning 

Vasbygade 10  

2450 København S  

v. Jacob Krogh Keldsen  

 

 

 

 

Resume: Banedanmark gør kommunen opmærksom på, at arealerne langs bane er behæftet 

med en tinglyst eldriftsservitut.  

Administrationens bemærkninger: Rammelokalplanen er disponeret med øje for de 

eksisterende servitutter. De kommende byggeretsgivende lokalplaner vil (mere detaljeret) 

forholde sig til den faktiske placering af huse og beplantning i forhold til banen.   




