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Indhold

Kommuneplantillæg nr. 005



REDEGØRELSE
Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 090, 
som giver mulighed for at udvikle et nyt boligområde i Fuglebjerg øst. 
Vedtagelse af Lokalplan 090 forudsætter, at der udarbejdes et kommu-
neplantillæg til Kommuneplan 2017-29. 

Kommuneplantillægget indeholder en redegørelse, der beskriver pla-
nens baggrund og formål.

Baggrund og formål
Formålet med nærværende kommuneplantillæg er at ændre kommune-
planramme nr.5.1E8 fra erhvervsområde (kontor- og serviceerhverv / 
butikker) til boligformål. Bestemmelserne for det nye boligområde skal 
være enslydende for hele området. Derfor samles bestemmelserne i en 
samlet ramme som dækker hele det område som Lokalplan 090 omfat-
ter.  

Der er ikke behov for etablering af butikker eller lignede serviceer-
hverv i dette område. Men der er efterspørgsel på byggegrunde til 
boliger i området. Både nord og syd for det udlagte erhvervsområ-
der er der udlagt rammer til boligbebyggelse (og offentligt formål). 

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. 

I området kan der forekomme flagermus, som er bilag IV arter. Derud-
over er der ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter i området.

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 inddragelse af følgende matr.
nr.: 14d, 15b, 16b, 18a, 22a, 22d og 23a alle Fuglebjerg By, 
Fuglebjerg samt matr.nr. 1m Fuglebjerg Hgd., Fuglebjerg.
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Gældende rammeområdet 5.1E8 og 5.1B16 (markeret gul linje). 
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Nyt rammeområde 5.1B17 (markeret gul linje). 
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RAMMEBESTEMMELSER

ÆNDRING AF RAMMEBESTEMMELSER
Realisering af Lokalplan 090 forudsætter, at rammerne for lo-
kalplanlægning ændres. Ændringerne omfatter ændring af 
anvendelsen fra erhvervsområde (butikker) til blandet bo-
ligområde. Bestemmelserne for rammeområdet bliver ensly-
dende med bestemmelserne for rammeområde 5.1B16. De to 
rammeområder samles i ét nyt rammeområde; 5.1B17.  
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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. 005 og lokalplan 090 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.

Klagevejledning
Du kan klage til Planklagenævnet over Næstved Kommunes afgø-
relse 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. 005 har væ-
ret fremlagt i offentlig høring i perioden:

d. 20.09.2019 – 17.11.2019.
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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 
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. 005 er vedtaget af Næstved Byråd 
den 17.12.2019. 

P.b.v.

Carsten Rasmussen / Rie Perry

Borgmester   Kommunaldirektør
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