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Kommuneplantillæg nr. 18 
TIL KOMMUNEPLAN 2017-29 FOR NÆSTVED KOMMUNE 
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REDEGØRELSE 

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 105 for et nyt område til erhvervs-
formål ved Mogenstrup, som giver mulighed for etablering af erhverv i form af håndværksvirksomhed, 
værksteder, transport-, lager og logistikvirksomhed og lignende inden for miljøklasse 3-5. Vedtagelse af 
Lokalplan 105 forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-29. 

Kommuneplantillægget indeholder en redegørelse, der beskriver planens baggrund og formål. Dertil 
kommer bestemmelser med tilhørende kort, der omfatter rammer for lokalplanlægningen af området 
til udvikling af erhvervsformål. 

Baggrund og formål 

Formålet med nærværende kommuneplantillæg nr. 18 er at udlægge et nyt rammeområde 2.2.E1 til er-
hvervsformål ved Mogenstrup. Området omfatter ca. 71,6 ha. og ligger i landzone. Området anvendes i 
dag til landbrugsformål og er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. 

Som led i elektrificeringen af jernbanenettet er DSB i gang med at etablere en række nye værksteder 
for eldrevne tog. De nye el-tog bidrager til den grønne omstilling og forventes at sikre en mere miljørig-
tig og effektiv togdrift med højere rettidighed og understøttelse af den fremtidige passagervækst. 

Til servicering, vedligehold og klargøring af togstammer, i form af lokomotiver og vogne, planlægger 
DSB at etablere et nyt værksted ved Mogenstrup syd for Næstved. Lokaliseringen ved Næstved er valgt, 
dels fordi der er tilstrækkelig banekapacitet på sporet nord og syd for byen og på Næstved station, og 
dels fordi Næstved udgør et fremtidigt knudepunkt for togtrafik. 

Ved opstart af planlægningen for nyt rammeområde 2.2.E1 til erhvervsformål er der gennemført en 
fordebat med indkaldelse af forslag og ideer til planlægningen i perioden 04.06.2019 til 19.06.2019, 
hvor der indkom 3 høringssvar. 

AFGRÆNSNING 

Kommuneplantillægget omfatter inddragelse af følgende matr.nr.: del af matr. nr. 1s Myrup By, V. Eges-
borg og del af 1a Fladså By, Mogenstrup. 

Afgræsning for kommuneplantillægget følger afgrænsningen for lokalplanområdet i Lokalplan 105. 

ÆNDRING AF RAMMEBESTEMMELSER 

Realisering af Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB værksted ved Mogenstrup forudsætter, at 
rammerne for lokalplanlægningen ændres i kommuneplanen, hvorfor der udlægges et nyt rammeom-
råde. 

Ændringerne omfatter, at: 

- nyt rammeområde 2.2.E1 til erhvervsformål udlægges til at omfatte hele området for lokalplan  
 105. 

- området kan anvendes til let industri og håndværk indenfor virksomhedsklasserne 3-5. 

- bebyggelsesprocent for området som helhed fastsættes til 10 

- ny bebyggelse kan opføres i max. 2 etager og gives en højde på op til 10 meter 

- tekniske installationer og anlæg der er nødvendige for områdets drift kan gives en højde på op  
 til 20 meter 
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HOVEDSTRUKTUR OG RETNINGSLINJER I ØVRIGT 

For at åbne for en erhvervsmæssig anvendelse af området gennemføres en justering retningslinjer 
vedrørende Grønt danmarkskort, lavbundsareal og særligt værdifuldt landbrugsområde, samt ændring 
af kommuneplanens udpegning af bevaringsværdige bygninger.  

Grønt Danmarkskort 

Hele planområdet er i kommuneplanen udpeget som del af et naturbeskyttelsesområde og dermed 
som del af Grønt Danmarkskort. Arealet inden for rammeområde 2.2.E1 udtages af udpegningen. 

Lavbundareal 

Et areal i det nordvestlige hjørne af rammeområdet er udpeget som en del af et lavbundsareal, hvor 
naturligt vådområde kan genskabes. Arealet inden for rammeområde 2.2.E1 udtages af udpegningen.  

Særligt værdifulde landbrugsområder 

Hele rammeområdet er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Arealet inden for ramme-
område 2.2.E1 udtages af udpegningen.  

Bevaringsværdige bygninger 

Der er i Fladså Kommuneatlas registreret 2 bevaringsværdige bygninger indenfor rammeområde 2.2.E1 
og området for lokalplan 105. Begge de bevaringsværdige bygninger er udpeget med høj bevaringsvær-
di (3). Bevaringsværdige bygninger inden for SAVE bevaringsværdier 1-5 er udpeget i kommuneplanen. 

Der er foretaget besigtigelse af bygningerne, hvor det er konstateret at de fremstår i dårlig teknisk 
stand og bærer præg af manglende vedligeholdelse. Med kommuneplantillægget fjernes udpegningen 
af de to bygninger inden for området, så de i overensstemmelse med bygningernes stand ikke længere 
fremstår som bevaringsværdige. 

Natura 2000-områder 

Arealet inden for rammeområdet indgår ikke i et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 
2000). Nærmeste Natura-2000 område er ”Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved 
Odde” (H148), der er beliggende 4,7 km mod vest. 

På den baggrund skønnes planen ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kun-
ne påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Planen skal således ikke konsekvensvurderes efter Direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 fra Rådet for de europæiske fællesskaber.  

Beskyttede arter 

Størstedelen af rammeområdet udgøres af markflader og indgår i intensiv landbrugsdrift. I området er 
der dog flere mindre biotoper i form af skov, hegn, vandløb og vandhuller, samt ældre bygninger som 
kunne udgøre levesteder for beskyttede arter. 

I området er der i den beskyttede sø fundet arterne springfrø og stor vandsalamander, og i Fårebak-
kerne nord for planområdet er der fundet arten markfirben. Planområdet og særligt Skovmosen udgør 
med stor sandsynlighed habitat for flere arter af flagermus og ved feltundersøgelserne er der lyttet 
efter flagermus 3 aftener. Her blev registreret dværgflagermus og sydflagermus, men der er ikke fundet 
konkrete levesteder i områdets træer. I Skovmosen er der endvidere fundet en større bestand af or-
kidéen ægbladet fliglæbe. 
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Den beskyttede sø i området friholdes for indgreb og vil blive opretholdt uforandret. I anlægsfasen er 
der mulighed for at opsætte paddehegn, der kan sikre population af padder i søen. 

Ved rydning af en del af Skovmosen gælder artfredningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, hvor det bestem-
mes at hule træer og træer med spættehuller ikke må fældes i perioden 1. november til 31. august. 
Miljøstyrelsen kan jf, § 9 i særlige tilfælde dispensere (på vilkår) fra bestemmelserne i §§ 6 og 7.  Sam-
menholdt med beskyttelse af flagemusenes yngle- og dvaletid vil det således kun være muligt at rydde 
skov i månederne september-oktober. Ved nedlæggelse af habitat i Skovmosen for den fredede orkide 
ægbladet fliglæbes fremgår det af artsfredningsbekendtgørelsens § 14, at der er forbud mod, at or-
kidéer, som er fredede plantearter, beskadiges eller fjernes fra deres voksested. En dispensation til at 
fjerne/flytte de fredede ægbladet fliglæbe skal søges hos Miljøstyrelsen. 

Det er dermed Næstved Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller ra-
steområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes at den økologiske 
funktionalitet for de registrerede arter i området kan opretholdes.  

Grundvandsbeskyttelse 

Området er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. Beliggende 
inden for hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet. Området er ikke klassificeret med grundvandsinte-
resser. 

Planområdet er beliggende i område med almindelige drikkevandsinteresser (OD), og den ændrede 
anvendelse til erhvervsformål vurderes ikke at have betydning for grundvandsbeskyttelsen.  

Råstofplan for Region Sjælland 

En stor del af lokalplanområdet er i Råstofplan 2016 for Region Sjælland udpeget som interesseområde 
for råstofgravning. Regionen har truffet afgørelse om at området kan frigives til andre formål og at det 
udtages af Råstofplanen ved næste revision i 2020. 

Beslutningen er truffet i henhold til Råstofplanens retningslinje 4, da det er vurderet, at der ikke er tale 
om en væsentlig råstofressource og for at tilgodese væsentlige samfundsmæssige interesser. 
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Gældende rammeområder 

2.2.E1 

Nyt rammeområde 2.2.E1 (markeret gul linje) 

6 



  

BESTEMMELSER 

Gældende 
rammebestemmelser 

Nye 
rammebestemmelser 

Plan nr. 2.2.E1 

Plannavn Fladsågårdsvej 

Anvendelse generelt Erhvervsområde 

Anvendelse specifikt Let industri og håndværk 

Anvendelse konkret Områdets anvendelse fastsættes til 
erhvervsformål. Der kan etableres 
erhverv i virksomhedsklasserne 3-5 

Zonestatus Byzone 

Bebyggelsesprocent 10 

Bebyggelsesprocent beregnet af Området som helhed 

Max. etager 2 

Max. bygningshøjde 10 

Notat Enkelte tekniske installationer kan 
gives en højde på op til 20 meter. 

BEKENDTGØRELSE AF LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER OG AF KONK-
RETE  PROJEKTER  (VVM) 

Ifølge Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 1225 af lov om miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter (VVM) af 25/10/2018 - skal planer, der kan forventes at få væsentlige 
indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering i overensstemmelse med Miljøvurderingslovens 
afsnit II (miljørapport). 

Næstved Kommune har vurderet, at forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 105 har en ka-
rakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Der er 
derfor gennemført miljøvurdering af planforslagene. 

Miljørapporten foreligger som selvstændigt dokument og er offentliggjort sammen med planforslage-
ne. 

HØRING 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 

d. 03.02.2020 – 27.03.2020. 
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INDSIGELSE OG KOMMENTAR 

Indsigelser og kommentarer til kommuneplantillægget skal indsendes til: 

Næstved Kommune     
Rådmandshaven 20     
4700 Næstved 

eller som e-mail til: blivhoert@naestved.dk 

senest d. 27.03.2020 

KLAGEVEJLEDNING 

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

Klagen skal være indgivet senest fire uger efter 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 Næstved Kommune i Klageportalen. Vi sender herefter 
din klage videre til Planklagenævnet med vores bemærkninger, medmindre vi beslutter at imødekom-
me din klage. 

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

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

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

Ønsker du afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder, fra du har modtaget 
afgørelsen fra Planklagenævnet. Næstved Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres mil-
jøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen 
af lokalplanforslaget. I henhold til Planlovens § 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 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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