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Lokalplan 105 
For et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup 
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 Offentlighedsperiode 03.02.2020 - 30.03.2020

  

Her ligger lokalplanen 

Hvor kan lokalplanforslaget ses? 

WWW 

!! ! 
@ 

Lokalplanen kan fi ndes på www.naestved.dk/forslag, eller du kan se 
den på kommunens biblioteker. Er du nabo eller såkaldt sagspart i 
lokalplanen får du den tilsendt med posten. 

Borgermøde d. 05.03.2020 kl. 17.00 - 18.30. 
Finder sted i Samlingssalen på Fladsåskolen, afdeling Mogenstrup, 
Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup. 

Til borgermødet vil nogle af byrådets politikere være til stede og kom-
munens embedsmænd vil forklare nærmere om planen. Der vil derfor 
være rig mulighed for at stille spørgsmål, eller komme med indsigel-
ser til forslaget. 

Lokalplanen sendes i off entlig høring i 8 uger. I dette tidsrum kan du 
komme med indsigelser som for eksempel ændringsforslag og kom-
mentarer til planen. 

Indsigelser 

Kan sendes til:    
blivhoert@naestved.dk  
    

Eller: 
Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20 
4700 Næstved 

 
     
     

NB. Skriv venligst det trecifrede lokalplannummer i emnefeltet 
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OM LOKALPLANEN 

I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, ny bebyggelse, beplantning, veje, s  er osv. skal place-
res og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: 

• R edegørelsen, der forklarer om planens baggrund og forudsætningerne for planen samt beskriver hvad planen
regulerer.

• Bestemmelser, der fastlægger, hvordan lokalplanområdet kan anvendes.

• Vedtagelsespåtegning, der dokumenterer, at planen er forelagt og vedtaget i byrådet.

• Et matrikelkort, som viser afgrænsningen af området i forhold  l ejendomsskel.

• E t anvendelseskort, som kny  er sig l lok alplanens bestemmelser og er juridisk bindende for områdets udny  else.

• En illus tra  onsplan, der viser, hvordan bebyggelse og anlæg kan udføres e  er planen. Illustra  onsplanen er vejle-
dende og ikke juridisk bindende.

HVORNÅR  SKAL  DER  LAVES  EN  LOKALPLAN? 

Planloven bestemmer, at byrådet har pligt  l at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- 
og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at 
sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone  l byzone. 

Herudover har byrådet ret  l på ethvert  dspunkt at beslu  e at udarbejde en lokalplan, hvis man fx ønsker at vurdere et 
projekt i en større sammenhæng i planlægningen eller en off entlig diskussion om udviklingen af et areal. 

OFFENTLIG  HØRING 

Når byrådet har udarbejdet et forslag  l lokalplan, skal det udsendes i off entlig høring i  8 uger. I den periode har borgerne 
lejlighed  l at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag  l ændringer. Når høringen er slut, vurderer byrådet, i 
hvilken udstrækning man kan imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Here  er kan planen vedtages ende-
ligt. 

Hvis byrådet e  er den off entlige høring vil foretage så omfa  ende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, 
starter proceduren forfra med off entliggørelse af et nyt lokalplanforslag. 

Lokalplanen fremlægges i off entlighøring i perioden: 

03.02.2020 – 30.03.2020 

TAKSONOMI 
I lokalplanen kan forekomme specielle faglige udtryk. Disse vil o  e være beskrevet som kommentarer  l bestemmelserne. 
Yderligere udtryk er beskrevet i Kommunens ordforklaring  l lokalplaner, som kan fi ndes på kommunens hjemmeside. 

LOKALPLANENS  KONSEKVENSER 

En lokalplan fastlægger udviklingen af et område, og der må – når lokalplanen er vedtaget – ikke etableres byggeri eller 
anlæg, der er i modstrid med lokalplanen. 

Lokalplanen regulerer kun frem  dige forhold. Byggeri og anlæg, som er lovligt etableret før lokalplanen, kan fortsæ  e som 
hid  l – også e  er ejerski  e. Lokalplanen medfører heller ikke pligt  l at etablere de bebyggelser eller anlæg, som lokalpla-
nen beskriver, men når de etableres, skal det ske e  er lokalplanens bestemmelser. 

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i lokalplanens bestemmelser. 

INDSIGELSER  OG  KOMMENTARER 

Indsigelser og kommentarer  l lokalplanforslaget skal indsendes  l: 

Næstved Kommune     
Rådmandshaven 20     
4700 Næstved 

 eller som e-mail: blivhoert@naestved.dk 

senest 30. marts 2020 
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KLAGEVEJLEDNING 

Du kan klage over den endelige plan  l Planklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, om lokalplanen er 
udarbejdet i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Du kan derimod ikke klage over, hvorvidt planens indhold er 
hensigtsmæssigt, herunder om kommunen burde have vedtaget en anden planløsning. 

Klagen skal indgives senest fi re uger e  er lokalplanens off entliggørelse. 

Du klager via Klageportalen, som du fi nder på www.borger.dk og www.virk.dk (du skal søge på ”klageportal”). Du logger på 
én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes via Klageportalen først  l Næstved Kommune. Din klage 
er indgivet, når den er  lgængelig for Næstved Kommune på Klageportalen. 

Der er et gebyr for at klage  l Planklagenævnet. Gebyret er på kr. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, 
organisa  oner og off entlige myndigheder. 

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 Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning  l Næstved Kommune, som videresender anmodningen  l Planklagenævnet, der træff er afgørelse om, hvorvidt 
du kan fritages. 

Ønsker du afgørelsen indbragt for domstolene, skal de  e ske inden for 6 måneder, fra du har modtaget afgørelsen fra Plan-
klagenævnet. 
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REDEGØRELSE 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af bygninger og anlæg i forbindelse med 
etablering af et nyt værksted for ellokomo ver og vogne. Lokalplanområdet er be-
liggende i det åbne land, og med lokalplanen udlægges et nyt erhvervsområde, der 
overføres l byzone. 

Lokalplanens formål er at sikre, at udformning og disponering af ny bebyggelse sker 
med henblik på indpasning i landskabet og på en sådan måde at miljøkonflikter inden 
for lokalplanområdet og i forhold l omgivelserne forebygges. Lokalplanen fastlæg-
ger endvidere lkørselsforhold l området fra Fladsågårdsvej og giver mulighed for at 
eksisterende bevaringsværdig bebyggelse inden for området kan nedrives. 

LOKALPLANENS BAGGRUND 

Der er de seneste  år truff et beslutning om betydelige investeringer i den danske jern-
baneinfrastruktur. Der bygges nye baner, has  gheden på eksisterende strækninger 
opgraderes, hovedne  et elektrifi ceres, og signalsystemet udski  es. De markante in-
frastrukturforbedringer vil ændre vilkårene for jernbanedri  en i Danmark betydeligt, 
og s ller sam dig n ye krav  l DSB’s materiel. 

For at få fuldt udby e af den forbedrede infrastruktur, planlægges det at størstedelen 
af DSB’s nuværende lokomo ver, ern- og regionaltog (dieseldrevne IC3- og IC4-tog) 
skal udski es frem mod 2030, og ersta es af nye og hur gere eltog og -lokomo ver. 
Derfor har DSB af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fået opgaven at anskaff e
nye el-tog l Danmark. Endvidere anskaffes en række nye vogne som supplement  l 
de eksisterende dobbeltdækker-vogne. 

De nye el-tog bidrager l   den grønne oms  lling og forventes at  sikre en mere miljø-
rig g   og eff ek  v  togdri    med højere re   dighed og understø  else af  den frem dig e 
passagervækst. 

Til servicering, vedligehold og klargøring af togstammer, i form af lokomo ver og 
vogne, planlægger DSB at etablere et nyt værksted ved Mogenstrup syd for Næstved. 
Lokaliseringen syd for Næstved er valgt, dels fordi der er lstrækkelig banekapacitet
på sporet nord og syd for byen og på Næstved sta on, og dels fordi Næstved udgør 
et frem digt knudepunkt for togtrafi k. 

LOKALPLANENS OMRÅDE 

Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse. 

Planområdet er beliggende i det åbne land nord for Mogenstrup på et  areal mellem 
Præstø  Landevej og jernbanen, umiddelbart syd for de fredede arealer ved Mogen-
strup Ås. Lokalplanområdet er afgrænset, så det fredede areal i  sin helhed, ligger 
uden for de  e. Mod syd afgrænses området af  jernbanen og mod øst af  Fladsågårds-
vej. 

Området udgør ca. 71,6 ha., som i dag er opdyrket landbrugsjord og er omfa et af 
landbrugspligt. 

Områdets zonestatus 

Området er beliggende i landzone og overføres ved denne lokalplans endelige vedta-
gelse og off entliggørelse  l byzone. 
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Områdets nuværende anvendelse 

Størstedelen af planområdet udgøres af markflader, der dyrkes landbrugsmæssigt. 
Mindre arealer udgøres af vejareal eller fremstår med beplantning og naturpræg. 
I områdets vestlige del findes to ældre bevaringsværdige bygninger, der fremstår 
kondemneret og som i BBR er beskrevet som faldefærdige bygninger. Bygningerne 
anvendes ikke l boligformål. 

Den private fællesvej Fladså Løjed forløber tværs over planområdets nordlige del 
mellem Mogenstrup Ås og Fladsågårdsvej. Vejen indgår som en del af et rekrea  vt 
s system (Gul rute) i området. 

Områdets østlige del krydses af  et 400 kV højspændingskabel parallelt med Fladså-
gårdsvej. Der er  nglyst  et deklara  onsbælte ved kablet med restrik  oner for bebyg-
gelse, anlæg og beplantning. 

Eksisterende bebyggelse og anlæg 

I området findes to bevaringsværdige bygninger, hhv. ejendommene Fladså Løjed 1 
og 2, der begge er udpeget med bevaringsværdi 3 (høj). Ved konkret besig gelse og 
gennemgang af bygningerne er det konstateret at de fremstår i dårlig teknisk stand 
og bærer præg af manglende vedligeholdelse. 

Figur 1. Lokalplanområdets afgrænsning 

Landskab og natur 

Lokalplanområdet opfa  es som rela  vt fl adt med varia  oner inden for få meter. Ko-
ten er ca. 10 DVR90. Umiddelbart nord for projektområdet ligger  den fredede Mo-
genstrup Ås, som rejser sig fra det fl ade landskab op  l kote 48. 

Åsen er omfa et af landskabsfredning og er i en sammenhæng med et tunneldals 
forløb udpeget som na onalt geologisk interesseområde. 

Området syd for åsen er karakteriseret ved et fladt landskab omkring Fladså. De  e
landskab er udpeget som jordbrugsområde og udny es l landbrugsformål. 
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Området er beliggende udenfor kystnærhedszonen. 

Inden for lokalplanområdet fi ndes fl ere  mindre arealer med besky  et natur. I om-
rådets centrale del fin des et  mindre vandhul og to  besky  ede vandløb, Taares Bæk 
og Fladså (se fi gur 3). Tilstanden af  et besky  et naturområde må ikke ændres jf. na-
turbesky  elseslovens § 3. Besky  elsen betyder, at  alle ændringer kræver dispensa-

on  e  er Naturbesky  elsesloven, herunder oprensning af  vandhul og rørlægning af  
vandløbsstrækninger. 

Eventuelt behov for nedlæggelse af vandhullet eller omlægning af vandløbet forud-
sæ  er Næstved Kommunes dispensa o n fra Naturbesky  elseslovens § 3. 

I lokalplanområdets nordvestlige hjørne fi ndes et mindre areal med fredskovspligt. 

Figur 2. Udsigt fra den nordvestlige 
del af projektområdet, foto er taget 
mod øst 

Eventuel nedlæggelse af fredskovsplig  ge arealer forudsæ  er Miljøstyrelsens 
 lladelse i medfør af Skovloven. En  lladelse  l nedlæggelse af fredskov medfører 

normalt vilkår om etablering af erstatningsskov i forholdet 2:1. 

Eventuel bebyggelse inden for skovbyggelinjerne forudsæ  er Næstved Kommunes 
dispensa  on fra Naturbesky  elseslovens § 17. 

En del af området er omfa  et af skovbyggelinje, hvor der i henhold  l Naturbeskyt-
telseslovens § 17 ikke må placeres bebyggelse, campingvogne med mere. Etablering 
af bebyggelse inden for skovbyggelinjen forudsæ  er derfor enten, at projektet 
opnår Næstved Kommunes dispensa  on fra Naturbesky  elseslovens § 17 eller, at 
skovbyggelinjen ophæves inden for lokalplanområdet jf. Naturbesky  elseslovens § 
69. Næstved Kommune vil søge Miljøministeriet om ophævelse af skovbyggelinjen
inden for lokalplanområdet.

Bevaringsværdier 

Den nordlige del af området op mod åsen er udpeget som na  onalt geologisk 
interesseområde (Mogenstrup Ås og tunneldal). I denne del af området må der ikke 
udføres bygge- og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning mv., som kan sløre 
landskabets dannelses-former. 

Den nordlige del af lokalplanområdet er omfa  et af skovbyggelige og den sydlige 
del af åbesky  elseslinje. 

I lokalplanområdet fi ndes to bevaringsværdige bygninger, hhv. ejendommene Fladså 
Løjed 1 og 2, der begge er udpeget med bevaringsværdi 3 (høj). 

Bevaringsværdige bygninger inden for SAVE bevaringsværdier 1-5 er udpeget i 
kommuneplanen. Med kommuneplan  llæg nr. 18  ernes udpegningen, af bygning-
erne som bevaringsværdige, på de to ejendomme inden for området. De  e sker på 
baggrund af konkret besig g else. 

Trafi kale forhold 

Området afgrænses mod øst af  Fladsågårdsvej. Herfra er der via Præstø  Landevej 
adgang  l det øvrige overordnede vejnet. 

Udvikling af  området  l  erhvervsformål forudsæ  er,  at dele af  vejen Fladså Løjed 
nedlægges. 

8 



LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER 

Mogenstrup Ås er omfa  et af  landskabsfredning. Hele det fredede areal er belig-
gende uden for planområdet. Åsen anvendes rekrea v t og indgår i et  s  system (Gul 
rute), der også omfa  er en del af  vejen Fladså Løjed. Området mod øst ved Præste-
bakken anvendes om vinteren som kælkebakke. 

Ny bebyggelse og anlæg vil være  synligt fra de nærmeste  omgivelser, herunder Mo-
genstrup Ås og fra Stejlehøj mod syd. 

Områderne mod nord er udpeget som del af bevaringsværdige landskaber, på grund 
af  dets særegne landskab, som ikke findes  andre steder i kommunen og som del 
af  na  onale geologiske interesseområder. Området ved Myrup og mod vest   l  Ret-
testrup er udpeget  som bevaringsværdigt landskab på grund af  den sammensa  e  
landskabsoplevelse og den rela  ve uforstyrrethed. Mod syd er arealerne langs banen 
udpeget  som del af  værdifulde kulturmiljøer i åbent land (Nyere  d  - Jernbanedri    og 
sta  onsbyer - Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund-banen). 

LOKALPLANENS INDHOLD 

Med lokalplanen udlægges et  nyt område ved Fladsågårdsvej nord for Mogenstrup 
l erh vervsformål. 

Disponering 

Der er i forbindelse med disponeringen af  bebyggelse og anlæg lagt vægt  på, at  der 
ikke etableres bebyggelse i områdets østlige del, med undtagelse af  portnerhus og 
øvrige adgangsfaciliteter ved ind og udkørsel fra Fladsågårdsvej. Al bebyggelse  l  
værksted, administra on  og lager etableres i områdets vestlige del og kun jernba-
nespor, master  l kørestrøm og  lkny  ede anlæg etableres i områdets østlige del. 

Planområde 

Figur 3. Planområdets afgrænsning 
og mulige disponering 
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Områdets disponering og layout af  jernbanespor  l  ops  lling af  togmateriel, samt 
placering af  sporski  er og transversaler på hovedsporet  skal sikre en høj grad af  fl ek-
sibilitet, som giver mulighed for eff ek  ve arbejdsgange og fl ytning af  tog. Der plan-
lægges for at  indgående tog kan nå direkte   l  et af  vedligeholdelsesfaciliteterne uden 
at blive blokeret af andre tog, der serviceres på andre faciliteter inden for området. 

Vejadgang  l  området skal etableres fra Fladsågårdsvej i øst og  lslutning  l  hoved-
sporet skal etableres i områdets vestlige del. 

Anvendelse 

Lokalplanen skal give mulighed for,  at der i området kan opføres bebyggelse og anlæg 
l erh vervsformål inden for miljøklasse 3-5. 

I erhvervsområdet kan der etableres bebyggelse med værksteder  l  vedligehold og 
klargøring af  togstammer, udski  ning og afdrejning af  hjul, komponentproduk  on og 
togvask, samt administra on,  lager og velfærdsfaciliteter. I  lknytning  l  værksteder-
ne kan der etableres jernbanespor  l ops  lling af togmateriel. 

Vedligeholdelse af  togene forventes at  kunne foregå  hele døgnet, og der gives mu-
lighed for at  opsæ  e  arbejdsbelysning på udendørs arealer ved bygninger og ops  l-
lingsarealer samt ved ankomstområdet mod Fladsågårdsvej. 

Bebyggelse og anlæg 

Ny bebyggelse kan gives en højde på op  l  10 meter,  og det bebyggede areal vil ud-
gøre  i  størrelsesordenen 5 % af  lokalplanområdet, som også omfa  er sporarealer, 
veje og parkeringspladser. Enkelte tekniske installa  oner kan gives en højde på op 

l 20 me ter. 

Der planlægges for ny  bebyggelse  l  værksteder, lager og hjulafdrejning, samt perso-
nalefaciliteter og administra  on i  lknytning her  l. Bebyggelse skal opføres indenfor 
de fastlagte  byggefelter, dog undtaget  mindre bygninger/anlæg  l  områdets tekniske 
forsyning. Der udlægges desuden arealer  l parkering og sporarealer for ops  lling af  
togmateriel. Området vil blive elektrifi ceret, ligesom hovedsporet  syd  for området 
og lokalplanen giver mulighed for at  der kan opsæ  es master  l  kørestrøm med en 
højde på op  l 10 meter.  

Alle eksisterende bygninger inden for lokalplanområdet forventes nedrevet  for at  
realisere projektet. Lokalplanen muliggør,  at de  e  også omfa  er bevaringsværdig 
bebyggelse. 

Inden for området kan der endvidere etableres anlæg l håndt ering af regnvand. 

Der kan opsæ  es sikkerhedshegn med en højde på op  l  3,0 meter,  samt port og 
adgangskontrol med overvågede automa  serede porte for ind- og udkørsel for om-
rådet. 

Grønne områder, landskab og beplantning 

Bebyggelse, sporarealer, veje og øvrige anlæg udgør kun en del af  arealet. Arealer der 
ikke bebygges eller befæstes, skal henligge  som grønne arealer med græs og beplant-
ning. Langs byggefelternes nordlige sider skal der ligeledes etableres afskærmende 
beplantning. Beplantningen anbefales etableret  som fl errækket  hegn, hovedsageligt 
af  løvfældende træer og buske. Mod øst skal der etableres skovbeplantning med 
løvfældende træer. Eksisterende beplantninger og læhegn vil fl ere steder indgå heri. 

Der kan opsæ  es et transparent sikkerhedshegn som fx trådhegn, der så vidt muligt 
skal placeres på indersiden af beplantning mod omgivelserne. 

Åbne bassiner  l  forsinkelse og nedsivning af  regnvand skal anlægges i og indgå i de  
grønne områder. Tage  kan udføres som grønne tage  med bevoksning  af græs eller 
sedum-arter. 

Der vil blive udført terrænreguleringer inden for området med planering af  arealer  l  
bygninger, jernbanespor og tekniske anlæg. Det forventes at  terrænregulering både 
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vil omfa  e  afgravning og opfyldning og at  hovedparten af  afgravet jord kan genan-
vendes internt i området, herunder l   landskabelig bearbejdning. Ved terrænregule-
ring mod skel skal der ske udjævning og  lpasning  l de  lstødende arealer. 

Veje, s. er og parkering 

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Fladsågårdsvej. Der gives mulighed for at 
etablere interne serviceveje, der sikrer vejbetjening af de forskellige funk oner. Der 
fastlægges krav l parkering, og at denne skal etableres inden for lokalplanområdet. 

Etablering, flytning og ændret beny else af vejadgange kræver vejmyndighedens 
godkendelse i henhold l vejlovgivningen. 

En del af den eksisterende private fællesvej Fladså Løjed forudsæ es nedlagt inden 
for lokalplanområdet. 

Nedlæggelse af  veje gennemføres af  Næstved Kommune i henhold  l  vejlovgivnin-
gens regler herom. 

Nedlæggelse af  Fladså Løjed kræver Næstved Kommunes  lladelse. Forinden en 
eventuel beslutning om nedlæggelse af  off entlige vejarealer er der en høringsperi-
ode. 

Nedlæggelse af  s    på Fladså Løjed kræver retablering i forbindelse med øvrige s f or-
bindelser i lokalområdet 

Miljø 

En del af lokalplanområdet er påvirket af støj fra jernbanen. Lokalplanen giver ikke 
mulighed for støjfølsomme anvendelser inden for området, dvs. fx boliger, kontor- og 
hotelvirksomhed mv. 

Eventuelle udendørs opholdsarealer skal etableres på nordsiden af ny bebyggelse, 
således at denne kan skærme mod støj jernbanen. 

Ved etablering af  nye  virksomheder indenfor lokalplanområdet skal det sikres, at  
støjniveauet fra virksomhederne ikke overskrider Miljøstyrelsens l   enhver d   gæl-
dende grænseværdier for ”Ekstern Støj fra virksomheder” ved naboskel. 

Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres virksomheder i området inden for 
miljøklasse 3-5. Støjpåvirkning fra ak viteter i området må ikke overs ge 60/60/60 
dB(A) i skel, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder. 

Lokalplanområdets anvendelsen inkluderer bl.a. togs ophold med motoren i tom-
gang i mere end få  minu  er ad gangen og rangering af  tog, hvilket  betragtes som 
terminalak  viteter, der kan reguleres som erhvervsstøj. 

Støj fra trafi kken i lokalplanområdet betragtes ligeledes som virksomhedsstøj, hvor-
for denne støj indgår i støjniveauet for erhvervsstøj. Øget trafi k med varelevering og 
pendlertrafi k  på Fladsågårdsvej og øvrige omkringliggende veje, som følge af  områ-
dets udbygning, indgår som trafi kstøj. 

Virksomheder, der etablerer sig inden for lokalplanområdet, må ikke påføre  omgi-
velserne et  støjniveau, der overs  ger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 
virksomhedsstøj. Grænseværdierne fastsæ  es i forhold  l  naboområder, a ængig  

Områdetype 

Mandag-fredag 
Kl. 7.00-18.00 

Lørdag 
Kl. 7.00-14.00 

70 

60 

40 

55 

45 

Mandag-fredag 
Kl. 18.00-22.00 

Lørdag 
Kl. 14.00-22.00 

Søn- og helligdage 
Kl. 7.00-22.00 

70 

60 

35 

45 

40 

Alle dage 
Kl. 22.00-7.00 

70 

60 

35 

40 

35 

1. Erhvervs- og industriområder (ingen boliger) 

2. Erhvervs- og industriområder 

6. Bydelsparker/grønne områder/kirkelige formål. Sommer-
husområder, offentligt tilgængelige rekreative områder. 

8a. Enkeltboliger i det åbne land, landsbyer m. erhverv 

8b.Landsbyer uden erhverv 

Tabel 1. Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for erhvervsstøj i 
naboområderne. 
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 Lokalplanens forhold Āl kommuneplanen 

    

 
      

af områdernes fak ske og/eller planlagte anvendelse. Lokalplanområdet grænser op
l rekrea ve områder der anvendes l fri dsformål og l fritliggende boliger i det 

åbne land, hvor l der er følgende vejledende støjgrænseværdier. 

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funk on 
af dsrum og områdetype. Maksimal natværdi i støjfølsomme områdetyper er 15 dB 
over grænseværdien. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 

Her beskrives de forhold inden for anden planlægning og lovgivning, som har indfl y-
delse på planens realisering. 

Råstofplan 

En stor del af  lokalplanområdet er i Råstofplan 2016 for Region  Sjælland udpeget  
som interesseområde for råstofgravning. Der er e  er ansøgning fra lodsejer truff et 
afgørelse om at  området kan frigives l   andre formål og, at  det  udtages af  Råstofpla-
nen ved næste revision i 2020. 

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

Området ligger i landzone og anvendes l landbrugsformål og er ikke omfa et af 
kommuneplanens rammer. 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 i forhold  l  områ-
dets anvendelse og byggemuligheder. 

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Næstved Kommuneplan er der 
udarbejdet et llæg nr. 18. Med llægget opre es et nyt rammeområde 2.2.E1  l 
erhvervsformål ved Mogenstrup. 

Hele lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget  som del af  et naturbesky  elses-
område og dermed som del af  Grønt  Danmarkskort. Der må i naturbesky  elsesom-
råder som udgangspunkt ikke etableres nye anlæg og ak  viteter eller ske ændringer 
af  eksisterende forhold uden vidtgående hensyn  l  områdets natur. Inden for arealer 
udpeget  i  Grønt  Danmarkskort er der fokus på at  vise, hvordan nuværende natur 
sammen med ny natur kan bindes sammen i ét stort landsdækkende naturnetværk. 

Et  areal i det nordvestlige hjørne af  lokalplanområdet er udpeget  som lavbundsareal, 
hvor naturlige vådområde kan genskabes. Arealer omkring Fladså,  i  lokalplanens øst-
lige del, er udpeget  som lavbundsarealer, der kan genopre  es som vådområder med 
henblik på at reducere udvaskning af kvælstof  l vandmiljøet. 

Størstedelen af  området er i kommuneplanen udpeget  som område hvor skovrejs-
ning er uønsket. Hele området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde, 
hvor det skal sikres, at  forbruget  af landbrugsjord  l  andre formål ikke bliver større 
end nødvendigt. 

Der er ikke betydende landskabsinteresser inden for lokalplanområdet, men lokal-
planområdets nordøstlige del er udpeget  som del af  bevaringsværdige landskaber 
og som del af  na  onale geologiske interesseområder. Området ved Myrup, syd for 
lokalplanområdet, og områderne vest  for Myrup er udpeget  som bevaringsværdigt 
landskab. 

Den nordlige del af  lokalplanområdet op mod åsen er udpeget  som na  onalt geolo-
gisk interesseområde (Mogenstrup Ås og tunneldal). I denne del af  lokalplanområdet 
må der ikke udføres bygge- og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning mv., som 
kan sløre landskabets dannelsesformer. 

Mod syd er lokalplanens arealer langs banen udpeget  som del af  værdifulde kultur-
miljøer i åbent land (Nyere  d  - Jernbanedri    og sta  onsbyer - Roskilde- Køge-Næst-
ved-Masnedsund-banen). 
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Eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt 

Der er ikke  dligere udarbejdet lokalplan for området. 

 Lokalplanens forhold Āl kulturarv 

KOMMUNEATLAS/KULTURARVSATLAS 

Der er i Fladså Kommuneatlas registreret  2  bevaringsværdige bygninger indenfor lo-
kalplanområdet, der begge er udpeget med høj bevaringsværdi (3). 

Der er foretaget besig  gelse af  bygningerne det konstateret at  de fremstår i dårlig 
teknisk stand og bærer præg af  manglende vedligeholdelse. Lokalplanen giver mulig-
hed for nedrivning af de to bygninger beliggende Fladsø Løjed 1 og 2. 

KULTURHISTORISKE INTERESSER 

Der er i Slots- og Kulturstyrelsens database for fund og for  dsminder ikke registreret  
fredede eller ikke fredede for  dsminder samt udpegede kulturhistoriske interesser 
inden for lokalplanområdet 

Der er inden for lokalplanområdet viden om arkæologiske interesser. Det kan derfor 
være  hensigtsmæssigt forud for anlægsarbejde at  lade Museum Sydøstdanmark ud-
føre  forundersøgelser af  arealet for at  forebygge  en eventuel standsning af  bygge- og 
anlægsarbejde ved fund af for  dsminder jf. Museumslovens §25, §26 og §27. 

Teknisk forsyning 

Lokalplanen fastlægger,  at ny  bebyggelse ikke må tages i brug, før lslutning   l  of-
fentlig kloak og vandforsyning har fundet sted. 

VAND 

Lokalplanens område forsynes i henhold  l  Vandforsyningsplan 2014-2024 med vand 
fra NK-Vand 

VARME 

Området er ikke udlagt  l kollek  v varmeforsyning. 

KLOAK 

Kloakering af  området skal ske i henhold  l  Næstved Kommunes spildevandsplan. 
Området ligger uden for kloakopland, men vil blive taget med i kommende revision 
af spildevandsplanen. 

Området er planlagt spildevandskloakeret af NK-Spildevand A/S. 

Der vil blive pålignet  lslutningsbidrag e  er Betalingsvedtægtens bestemmelser. 

Regnvand skal håndteres lokalt, enten ved nedsivning og/eller ved rekrea  v  anven-
delse af  overfl adevandet i videst muligt omfang. Ved udledning  l  vandløb vil der bli-
ve  s  llet krav  om etablering af  bassiner  l  forsinkelse af  udledningen. Bassinvolumen 
skal beregnes og udlægges l   at håndtere hverdagsregn (5 års hændelser) og den 
samlede afledning  af  regnvand skal dimensioneres og indpasses i området med hen-
blik på at  kunne håndtere skybrud (100 års hændelser) med gener, men uden skader. 

Der åbnes desuden op for løsninger, hvor overfl adevand  lbageholdes/forsinkes på
området i kombina  on med et droslet afl øb  l recipient. 

RENOVATION 

Aff ald skal sorteres, opbevares og håndteres e  er gældende regler i aff aldsbekendt-
gørelsen og regula v   for erhvervsaff ald i Næstved Kommune, samt bekendtgørelse 
om aff aldsregula  ver, -gebyrer og -aktører m.v. 

Det anbefales allerede i projekteringsfasen af  erhvervsbygninger at  få sikret  nødven-
digt areal  l  opbevaring og håndtering af  aff aldet, samt sikre logis  kken  l  a  ent-
ning aff aldet. 

Flere oplysninger fås på h  p://erhverv.naestved-aff ald.dk/erhverv 
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 Kollek v trafi k 

Flere kommunale buslinjer kører i nærheden af  lokalplanområdet.  Den nærmeste  ru-
tebus er buslinje 697, der kører langs Præstø Landevej med fl ere stoppesteder langs 
vejen. Buslinjen giver forbindelse fra Mogenstrup  l  Næstelsø/Brandelev.  Langs 
Præstø Landevej kører også rute 620R mellem Næstved og Præstø. 

FREDNING OG NATURBESKYTTELSE 

Fredning 

Lokalplanområdet er ikke omfa et fredningskendelser, men Mogenstrup Ås mod 
nord er omfa et af landskabsfredning. 

Den nordlige del af lokalplanområdet er omfa et af skovbyggelinje og den sydlige del 
af åbesky elseslinje. 

Interna. onal naturbeskyĀelse 

NATURA 2000-OMRÅDER 

Hvis det ikke kan udelukkes, at  en plan eller et  projekt kan påvirke et  Natura 2000-om-
råde væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af  virkningerne på Na-
tura 2000-området under hensyn  l  bevaringsmålsætningerne for det pågældende 
område, jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2. 

Arealet indgår ikke i et interna onalt besky elsesområde (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 kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Planen skal således 
ikke konsekvensvurderes e er Direk v 92/43/EØF af 21. maj 1992 fra Rådet for de 
europæiske fællesskaber. 

BESKYTTEDE ARTER 

Nogle dyr og planter er besky  et af  habitatbekendtgørelsen nr. 1595 af  6. december 
2018 om udpegning og administra  on af  interna  onale naturbesky  elsesområder 
samt besky  else af  visse arter. de såkaldte bilag IV-arter. Planforslaget  kan ikke ved-
tages, hvis gennemførelsen af  planen kan medvirke l   beskadigelse eller ødelæggel-
se yngle eller rasteområder for de dyrearter, eller ødelæggelse  de plantearter, der er 
listet i bekendtgørelsens bilag IV. 

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

I forbindelse med planlægning af området og udarbejdelse af miljøvurdering er der 
foretaget feltundersøgelser i området og der er fundet arterne springfrø og stor 
vandsalamander i den besky ede sø. Ved Fårebakkerne nord for planområdet er der 
fundet arten markfirben. 

Planområdet udgør med stor sandsynlighed habitat for flere arter af flagermus og 
ved feltundersøgelserne er der ly  et  e er flagermus 3 a ener. Her blev registreret 
dværgflagermus og sydflagermus. I Skovmosen er der endvidere fundet en større 
bestand af orkidéen ægbladet fliglæbe. 

Den besky  ede sø i området friholdes for indgreb og vil blive opretholdt  uforandret. 
I anlægsfasen er der mulighed for at  opsæ  e  paddehegn, der kan sikre popula  onen 
i søen. Ved rydning af  en del af  Skovmosen gælder ar  redningsbekendtgørelsens § 
6, stk. 4, hvor det bestemmes at  hule træer og træer med spæ  ehuller ikke må fæl-
des i perioden 1. november  l  31. august. Miljøstyrelsen kan jf, § 9 i særlige  lfælde 
dispensere (på vilkår) fra bestemmelserne i §§ 6 og 7.  Sammenholdt med besky  el-
se af  flag ermusenes yngle- og dvale  d  vil det således kun være  muligt at  rydde skov 
i månederne september-oktober.  
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Ved nedlæggelse af  habitat  i  Skovmosen for den fredede orkide ægbladet fl iglæbe 
fremgår det af  artsfredningsbekendtgørelsens § 14, at  der er forbud mod, at  orkidéer, 
som er fredede plantearter, beskadiges eller  ernes fra deres voksested. En dispen-
sa on   l at  erne/fl y  e de fredede ægbladet fliglæbe sk al søges hos Miljøstyrelsen. 

For nedlæggelse af  habitat  i  Skovmosen gælder, at  der i skovlovens § 28 er en sup-
plerende bestemmelse om besky  else af  søer, moser, heder, strandenge eller strand-
sumpe, ferske  enge og biologiske overdrev, der hører  l  fredskov, og som ikke er 
omfa  et af  naturbesky  elseslovens § 3, fordi de er mindre end de fastsa  e  størrel-
sesgrænser. Besky  elsen medfører, at  sådanne naturtyper ikke må dyrkes, afvandes, 
 lplantes eller på anden måde ændres. Samme besky  else gælder for vandløb, som 

ikke er omfa  et af naturbesky  elseslovens § 3. Miljøstyrelsen administrerer dispen-
sa onsbe føjelsen  l Skovlovens § 28 og fører  lsynet med disse småbiotoper. 

Det er 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 rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirek  vets bi-
lag IV. Det vurderes at den økologiske funk  onalitet for de registrerede arter i områ-
det kan opretholdes. 

GRUNDVANDSINTERESSER 

Området er omfa  et af  Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjæl-
land. Beliggende inden for hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet. Området er 
ikke klassificer et med grundvandsinteresser. 

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

  Naturbesky else 

Den nordlige del af  området er omfa  et af  skovbyggelinje, hvor der ikke må placeres 
bebyggelse, campingvogne med mere, jf. Naturbesky  elseslovens § 17. Realisering 
af  byggeri inden for skovbyggelinjen kræver en dispensa  on fra Naturbesky  elses-
lovens § 17, eller alterna  vt at  skovbyggelinjen ophæves jf. Naturbesky  elseslovens 
§ 69. 

Den sydlige del af  området er omfa  et af  åbesky  elseslinje omkring Fladså. Tilstand-
sændringer (herunder byggeri, beplantning, terrænændringer og anlæg) inden for 
åbesky  elseslinjen kræver dispensa  on fra Naturbesky  elseslovens § 16. 

Indenfor lokalplanområdet et  mindre vandhul og to  vandløb, som er besky  et af  
Naturbesky  elsesloven. Tilstanden af  et besky  et naturområde må ikke ændres jf. 
naturbesky  elseslovens § 3. Besky  elsen betyder, at alle  lstandsændringer kræver 
dispensa  on e  er Naturbesky  elsesloven. 

Områdets nordvestlige hjørne (og arealerne mod nord) er omfa  et af  fredskovspligt, 
jf. skovlovens § 3. Eventuel nedlæggelse af  fredskovsplig  ge arealer forudsæ  er Mil-
jøstyrelsens  lladelse i medfør af Skovloven. En  lladelse  l nedlæggelse af fredskov 
medfører normalt vilkår om etablering af erstatningsskov i forholdet 2:1. 

Arealer kan e  er lokalplanens vedtagelse blive omfa  et af  naturbesky  elseslovens 
regler om besky  ede naturtyper, da denne besky  else er dynamisk. Ved henvendel-
se l k ommunen kan man få den aktuelle besky  elsesstatus på arealet oplyst 

Vandløb og dræn 

Der er 2 besky  ede vandløb i området. Det ene vandløb (Taares Bæk) løber midt  
gennem området, og det kræver en bro  lladelse for at  krydse det.  Det  kræver også 
en  lladelse at  krydse vandløbet med et  fast hegn, og sam  dig sikre fri passage for 
vandet. 

Det andet vandløb er Fladsåen i den sydøstlige del af  området. Fladsåen er omfa  et  
af åbesky  elseslinje. 

Enhver omlægning af, og  lslutning  l, alle former for vandløb, herunder dræn, skal 
godkendes af vandløbsmyndigheden. 
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Der må ikke ske ændringer af  de eksisterende afvandingsoplande eller i den naturlige 
afstrømningshas  ghed uden vandløbsmyndighedens godkendelse. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL MILJØET 

I forbindelse med planlægningen og den kommende udbygning af  området har Næst-
ved Kommune udarbejdet en miljøvurdering af  planforslagene og Miljøstyrelsen har 
udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering af projektet. 

VVM (vurderinger af virkninger på miljøet) 

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

Projektet er anmeldt af  bygherre med henblik på at  der udføres en frivillig miljøkon-
sekvensvurdering (VVM) iht. miljøvurderingslovens § 18 stk. 2. Miljøstyrelsen er 
myndighed iht. samordningsbekendtgørelsens § 32, når staten er bygherre. Trafi k-, 
Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for ændringer på hovedsporet. 

Der er derfor gennemført miljøkonsekvensvurdering af  projektet,  hvor Miljøstyrelsen 
er myndighed. Miljøkonsekvensrapporten foreligger som selvstændigt dokument og 
er off entliggjort af Miljøstyrelsen. 

Lov om Miljøvurdering 

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

Næstved Kommune har vurderet, at  forslag  l  lokalplan og kommuneplan  llæg har 
en karakter, der vil kunne få  væsentlig indvirkning på miljøet,  jf.  miljøvurderingslo-
vens § 8 stk. 1, nr. 3. Der er derfor gennemført miljøvurdering af planforslagene. 

Miljørapporten foreligger som selvstændigt dokument og er off entliggjort sammen 
med planforslagene. 

Klima lpasning  

Fladså er i Klima  lpasningsplanen fra 2012 beskrevet  ved, at  ålejet de fl este steder er 
rela v t klart defin eret, og der ikke vil være  nævneværdige risici for oversvømmelse 
ud over allerede eksisterende eng- og vådområder, herunder vest  for Mogenstrup, 
hvor større områder med landbrugsareal kan blive oversvømmet i forbindelse med 
skybrud. 

Lokalplanområdet disponeres og terrænreguleres, således at  bebyggelse og anlæg 
sikres mod oversvømmelser i forbindelse med ekstreme regnhændelser. Lokalplanen 
fastlægger krav  om at  regnvand skal håndteres lokalt og der udlægges areal  l  hånd-
tering/forsinkelse af regnvand inden for området. 

Støj og vibrati oner 

Støjforhold reguleres af Miljøbesky  elsesloven. Miljøstyrelsen har fastlagt vejleden-
de grænseværdier for støj og vibra  oner fra virksomheder samt veje og jernbaner. 
Grænseværdierne bruges  l  planlægning for udlæg af  byarealer, men lægges også  l  
grund for miljømyndighedernes vurdering af støjgener: 

• Vejledning 1/1997 ”Støj og vibra  oner fra jernbaner” og Tillæg  l  vejledning
nr. 1/1997

• Vejledning 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”
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Lokalplanen giver ikke mulighed for at  der kan etableres støjfølsomanvendelse inden 
for området. 

Virksomheder, der etablerer sig inden for lokalplanområdet, må ikke påføre  omgi-
velserne et  støjniveau, der overs  ger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 
virksomhedsstøj. 

Jordforurening 

Forhold om jordforurening reguleres af  ”Lov om forurenet jord”  (Bekendtgørelse af  
lov om forurenet jord af  27/03/2017). Der er ikke registreret  forurening inden for 
lokalplanområdet. 

I henhold  l  loven, skal arbejdet standses, hvis der i forbindelse med bygge- eller 
jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening. Forureningen skal anmeldes  l  
Næstved Kommune, og arbejdet må først genoptages fi re uger e  er, at regionen har 
modtaget underretning om den konstaterede forurening. 

Region Sjælland er myndighed for kortlægning af  forurenede arealer. Orientering om 
jordforurenede arealer kan ses på: h  p://www.regionsjaelland.dk/regionens-opga-
ver/natur_og_miljoe/  

Grundvand 

Området er beliggende i OD-område (område med almindelig drikkevandsinteresse). 

Jævnfør vandforsyningsplanen er områder beliggende i NK-Vand forsyningsområde. 

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Fredningsnævnet 

Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer i  lstanden for are-
alfredning af Mogenstrup Ås. En ændring vil kræve  lladelse fra Fredningsnævnet. 

Miljøstyrelsen 

Der må uanset planens bestemmelser ikke ske ændringer af  fredskovsareal jf. Skovlo-
ven, før der er givet  lladelse her  l fra Miljøstyrelsen. 

Museer 

Museum Sydøstdanmark skal i henhold  l  Museumsloven sikres mulighed for at  fore-
tage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg. 

Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træff es på for dsminder , skal arbejdet 
stoppes og Næstved Museum underre  es, jf. museumsloven. 

Museum Sydøstdanmark har e  er anmodning fra bygherre afgivet  udtalelse e  er 
Museumslovens §23, hvor det vurderes, at  der er en stor mulighed for at  påtræff e  
væsentlige for  dsminder i form af  især bebyggelsesspor fra old  den og middelal-
deren, men også andre for  dsminder såsom grave, vejstykker og depotofringer kan 
påtræff es. 

Museum Sydøstdanmark anbefaler derfor, at  der bliver foretaget en arkæologisk for-
undersøgelse forud for nogen former for anlægsarbejde påbegyndes, således at  ar-
kæologiske spor kan kortlægges inden anlægsarbejdets start og så eventuelle stands-
ninger i selve anlægsfasen kan undgås. 

Poli  et  

Der kan ikke uden samtykke fra poli e t gives  lladelse  l  udførelse af  vejanlæg m.m., 
der kan have  væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling. Jf. Færdsels-
loven. 
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Landbrugspligt 

Der er landbrugspligt på følgende ejendomme: del af  matr.nr. 1s  Myrup By, V.  Eges-
borg og del af matr.nr. 1a Fladså By, Mogenstrup 

Arealer der er pålagt landbrugspligt kan først udny es l lokalplanens formål, når 
landbrugspligten er ophævet e er landbrugslovens regler. 

Ledningsejere 

Eksisterende ledninger skal respekteres eller omlægges e  er a  ale med lednings-
ejere. 

TILLADELSER FRA KOMMUNEN EFTER ANDEN LOVGIVNING 

Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke foretages  lstandsændringer af  
et  besky  et naturområde jf. naturbesky  elseslovens § 3. Eventuel behov for ned-
læggelse af  vandhul, eller rørlægning af  vandløb forudsæ  er Næstved Kommunes 
dispensa  on fra naturbesky  elsesloven. 

Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke etableres byggeri og anlæg, gennem-
føres terrænregulering eller beplantning inden for åbesky  elseslinje, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 16, før der er givet dispensa  on her  l fra naturbesky  elsesloven. 

Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke placeres bebyggelse, campingvogne 
med mere inden for skovbyggelinjen, jf. Naturbesky  elseslovens § 17. Etablering af 
bebyggelse inden for skovbyggelinjen forudsæ  er Næstved Kommunes dispensa on  
fra naturbesky  elsesloven. Næstved Kommune vil søge Miljøministeriet om ophæ-
velse af skovbyggelinjer inden for lokalplanområdet. 
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FORSLAG TIL 

LOKALPLAN NR. 105 

For et erhvervsområde Ā l DSB-værksted ved Mogenstrup 

I henhold  l  Lov om Planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. 
april 2018) fastsæ  es herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område. 

§1 LOKALPLANENS FORMÅL

                Lokalplanens formål er: 

1.1 at udlægge lokalplanens område  l erhvervsformål; 

1.2  at forebygge miljøkonfl ikter inden for lokalplanområdet og i forhold  l  om-
givelserne; 

1.3 at sikre lk ørselsforhold  l området fra Fladsågårdsvej; 

1.4 a t sikre at  ny bebyggelses udformning og disponering sker med henblik på 
indpasning i landskabet 

1.5 at overføre lokalplanområdet fra landzone  l byzone; 

1.6 a t give mulighed for at  nedrive bevaringsværdig bebyggelse  inden for om-
rådet. 

§2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 

2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og 2, omfa  er   
 følgende matr.nr.: 

• del af 1s Myrup By, V. Egesborg og del af 1a Fladså By, Mogenstrup 

• samt alle parceller, der e  er den 16. september 2019 udstykkes,   
 arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område. 

2.2 Lokalplanområdet er i landzone. Lokalplanområdet overføres ved denne  
 lokalplans endelige vedtagelse og off entliggørelse  l byzone. 

2.3 Følgende ejendomme overføres  l byzone: 

• del af matr.nr. 1s Myrup By, V. Egesborg 

• del af matr.nr. 1a Fladså By, Mogenstrup 

§3 OMRÅDETS ANVENDELSE 

3.1 Lokalplanens område må kun anvendes  l erhvervsformål. 

3.2 Der  kan i området etableres virksomheder, der kun giver anledning  l  en vis 
miljøpåvirkning af  omgivelserne som bl.a. håndværksvirksomhed, værkste-
der, transport-, lager og logis kvirk somhed og lignende inden for miljøklas-
se 3-5 e  er kommuneplanen og Miljøministeriets ”Håndbog om miljø og 
planlægning - boliger og erhverv i byerne”, 2004. 

3.3 Der må ikke etableres nogen form for boliger inden for lokalplanområdet. 

3.4 Omr ådet må ikke anvendes  l  virksomheder, der kategoriseres som risiko-
virksomhed i henhold  l Risikobekendtgørelsen. 
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§4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 

4.1  Vejadgang  l  området skal ske fra Fladsågårdsvej, i princippet som vist på 
kortbilag 2. 

4.2  Der udlægges areal l   nye  veje og s er  og parkeringsarealer i princippet 
som vist på kortbilag 2. 

4.3 In terne veje og øvrige færdselsarealer skal indrettes med henblik på at  s ik-
re mulighed for brand- og redningskørsel. 

4.4 Der  skal på egen grund etableres det antal parkeringspladser, som  l  enhver 
d op fylder behovet for medarbejdere, kunder og besøgende. 

4.5  Belysning af  vej- og s  areal og fælles parkeringspladser skal ske med lysar-
maturer med lyspunktshøjde på maks. 3,5 m. 

4.6  Større samlede parkeringsarealer med mere end 8 pladser skal beplantes 
med mindst ét træ pr. 6 p-pladser. 

§5 UDSTYKNING 

5.1 Ingen bestemmelser om udstykning. 

§6 TEKNISKE ANLÆG 

6.1 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger. 

6.2  Master l   ophæng af  bære- og køreledninger kan etableres med en højde
på op  l 10,0 meter. 

6.3  Anlæg  l  solenergi må ikke etableres på terræn, men skal integreres i  be-
byggelse eller anlæg. 

6.4  Området skal spildevandskloakeres i henhold  l  Næstved Kommunes spil-
devandsplan. 

6.5  Regnvand skal håndteres lokalt inden for lokalplanområdet (LAR), enten ved 
nedsivning eller udledning  l  vandløb. Ved udledning  l  vandløb vil der blive 
s  llet krav om etablering af bassiner  l forsinkelse af udledning. 

6.6  Der skal reserveres areal  l  regnvandsbassin, som vist i princippet på kort-
bilag 2. 

§7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

7.1 Bebyggelse skal opføres indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter. 

7.2 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må højst udgøre 10 %. 

7.3 Bebyggelse må have en højde af maks. 10,0 m og kan opføres i 2 etager. 

7.4  Skorstene, antenner, ven  la  onsa  ast og lignende, der er nødvendige for  
områdets dri  eller t ekniske forsyning, kan dog have en større højde i op  l   
20,0m. 

7.5  Uden for byggefelterne kan der opføres mindre, sekundære bygninger, som 
f.eks. portneranlæg, aff aldsanlæg og lignende  l  områdets dri  .  Højden på 
disse må maksimalt være 8,5 meter. 

7.6 Ek sisterende bebyggelse kan nedrives, herunder bevaringsværdig bebyggel-
se som vist på kortbilag 2. 
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§8. BEBYGGELSENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN 

8.1 F acader på bygninger skal fremstå  som en helhed med hensyn  l  udform-
ning, materialevalg, farver mv. 

8.2 Udv endige bygningssider skal fremtræde som blank mur i beton eller tegl-
sten, vandskuret  eller glatpudset mur og/eller beklædes med metal, træ, 
fiberbe ton eller skærmtegl i form af  facadeplader eller lamelbeklædning. 
Der kan llades  par  er af  glas på bygningssiderne. Mindre sekundære byg-
ninger kan udføres i andre materialer. 

8.3  Facader skal fremstå  i  dæmpede jordfarver eller i materialernes naturlige 
farve 

8.4  Der må ikke anvendes blanke eller refl ekterende tag- og facadematerialer 
med et  glanstal over 30, bortset fra vinduer eller anlæg for udny  else af  
solenergi. 

8.5 Tage kan udføres med vinduer i form af ovenlys, tagvinduer, ry  erlys o.l. 

8.6  Tage kan etableres som grønne tage, tilplantet med sedum eller anden  v e -
geta  on. 

8.7  Tekniske installa  on som eksempelvis udsugning, ven  la  on, solfangere, 
klimaanlæg, mv. skal indeholdes i bygningen eller på anden måde  indgå som 
en integreret  del af  bygningens arkitektur af  hensyn  l  udformning samt 
farve- og materialevalg eller dækkes med afskærmning i materialer der har-
monerer med bebyggelsens øvrige facadematerialer. 

8.8  Aff aldsbeholdere, genbrugscontainere og lignende skal placeres og afskær-
mes således, at de ikke virker skæmmende for området. 

8.9  Der må kun skiltes med navn og logo for virksomheder i området. Der må  
ikke reklameres for produkter eller varemærker. Undtaget  for det er pro-
dukter som er nært  lkny  et virksomhedens navn. Størrelsen på skilte med 
navn og logo må højst være 2x2 m. 

Skiltes belysning, må ikke være  generende for omgivelserne, virke  blænden-
de for trafik anter på veje, og ikke være blinkende eller animeret. 

8.10  Der kan endvidere ops  lles et  mindre antal funk  onsbestemte henvisnings-
skilte, hvor skiltefladen  må højst være  0,7 m² og have  en højde på højst 1,2 
meter over terræn. 

§9 UBEBYGGEDE AREALER 

9.1 Ubeby ggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende fremstå  
velpassede eller som naturlig bevoksning 

9.2 Opholdsar ealer skal placeres i  lknytning  l  fælles funk  oner, administra  -
on og lignende og skal skærmes med beplantning. 

9.3 I   områdets nordlige del mellem byggefelter og lokalplangrænsen mod Mo-
genstrup Ås skal der etableres afskærmende beplantning i en bredde på 
mindst 8 meter,  som vist i princippet på kortbilag 2. Langs del  af områdets 
syd-vestlige grænse, hvor afgreningssporet  svinger, etableres afskærmende 
beplantning, som vist i princippet på kortbilag 2. 

9.4 V ed lokalplanområdets østlige kant  mod Fladsågårdsvej skal  der etableres 
afskærmende beplantning som skovbeplantning, eller lignede som vist i  
princippet på kortbilag 2. 

9.5 Af skærmende beplantning skal udføres med løvfældende træer  af hjemme-
hørende arter. 

I etableringsfasen kan andre træarter dog anvendes som ammetræer. 

9.6 Ubeby ggede arealer, som ikke befæstes, skal anlægges med græs eller an-
den beplantning. 
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9.7  Der kan opføres et sikkerhedshegn i en højde op til 3,0 meter.   Sikkerheds-
hegnet skal være transparent, fx trådhegn. 

9.8  Udendørs arbejdsbelysning, samt belysning af  bygningsdele,  afskærmede 
oplag, skal etableres med en lyspunktshøjde på højst 6,0 meter og skal være 
afskærmet, så belysningen ikke er  l gene for omgivelserne. 

Belysningen skal etableres som nedadre  et belysning med en maksimal ud-
bredelsesgrad på 45 grader. 

§10 TERRÆNREGULERING 

10.1 V ed byggemodning af området kan terrænet udjævnes  l plant niveau på  
arealer  l  bebyggelse og sporanlæg mv. Det skal  lstræbes at  sporanlæg 
og gulvkote for ny  bebyggelse etableres i samme kote  som for  lslutnings 
punktet  l hovedsporet inden for ± 0,5 meter. 

10.2 Al t errænregulering mellem skel og ind  l 2,5 m. fra skel skal ske ved udjæv-
ning/  lpasning  l de  lstødende arealer. 

§11 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE

       Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 

11.1 de i § 4 nævnte parkeringsarealer er etableret; 

11.2 den  i § 9 nævnte  afskærmende beplantning er etableret  –  beplantning kan  
dog etableres senest ved førstkommende plantesæson e  er ibrugtagning; 

§12 MILJØ 

12.1 Inden for lokalplanområdet må der kun etableres erhverv  indenfor mil-
jøklasse 3-5. 

12.2 V ed etablering af  nye  virksomheder indenfor lokalplanområdet skal det sik-
res, at  støjniveauet fra virksomhederne, herunder også støj fra  varelevering, 
ikke overskrider Miljøstyrelsens  l  enhver  d  gældende grænseværdier for 
”Ekstern Støj fra virksomheder” ved naboskel. 

12.3 V eje og pladser for kørsel med eller parkering af  motorkøretøjer skal udfø-
res med en fast belægning, som muliggør opsamling af afstrømmende   
vand. 

§13 GRUNDEJERFORENING 

13.1 Ingen bestemmelser om grundejerforening. 

§14 BEVARING 

14.1 Ingen bestemmelser om bevaring. 

§15 SERVITUTTER 

15.1 Priv ate servitu  er eller andre  lstandsservitu  er,  der er uforenelige med  
lokalplanen, fortrænges af pla nens bestemmelser. 

15.2 Der er ingen private  lstandsservitu  er, som fortrænges af planen. 

§16 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 

16.1 Ingen bestemmelser. 
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§17 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

 MidlerĀdige retsvirkninger af lokalplanforslaget 

I perioden fra lokalplanforslaget  off entliggøres og ind  l  den af  byrådet en          
deligt vedtagne lokalplan er off entligt bekendtgjort, gælder der midler di -
ge  retsvirkninger. Det betyder, at  ejendomme, der er omfa  et af  forslaget, 
ikke må bebygges eller i øvrigt udny  es på en måde, der skaber risiko for at  
foregribe den endelige plans indhold. 

E  er udløbet af  indsigelsesfristen kan byrådet  llade, at  en ejendom, der er 
omfa  et af  lokalplanforslaget, bebygges eller udny  es e  er forslaget. Det 
forudsæ  er dog, at  det  aktuelle projekt er i overensstemmelse med kom-
muneplanen, og at  der ikke er tale om at  påbegynde et  større byggearbejde. 

Lokalplanens midler  dige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra off entliggø-
relsen af lokalplanforslaget. 

      Lokalplanens retsvirkninger 

17.1  Når lokalplanen er endeligt vedtaget  og off entliggjort, må ejendomme, der  
er omfa  et af  planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overens-
stemmelse med planen. 

17.2  Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan  
fortsæ  e som hid  l. 

17.3  Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at  anlæg mv., som er indeholdt i planen, 
skal etableres. 

17.4  Byrådet kan meddele dispensa  oner, der ikke er i strid med planens prin-
cipper. Skønnes en ansøgning om dispensa  on at  berøre naboer, skal der 
foretages en naboorientering, før dispensa  onen kan gives. 

17.5  Der kan foretages ekspropria  on af  private ejendomme eller re   gheder 
over ejendomme mod erstatning, når ekspropria  onen vil være  af væsent-
lig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 

17.6  Hvis en lokalplan udlægger areal  l  off entligt formål kan ejeren forlange en 
ejendom eller en del af  en ejendom overtaget  af kommunen mod erstat-
ning, hvis arealet ikke kan udny  es på en økonomisk rimelig måde i forhold 

l de omkringlig gende ejendomme. 

17.7  Hvis en lokalplan bestemmer, at  en bebyggelse ikke må nedrives uden kom-
munalbestyrelsens  lladelse – og  lladelse  l  nedrivning nægtes, kan eje-
ren forlange bebyggelsen overtaget  af kommunen mod erstatning, hvis be-
byggelsen ikke kan udny  es på en økonomisk rimelig måde i forhold  l lig- 
nende bebyggelse uden nedrivningsforbud. 

17.8  Hvis en lokalplan overfører ejendom, der er i anvendelse l   landbrug, gart-
neri, planteskole eller frugtplantage  fra  landzone  l  byzone eller  l  sommer-
husområde, kan ejeren forlange ejendommen eller dele heraf  overtaget af  
kommunen mod erstatning.

       Der henvises i øvrigt  l planloven. 
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VEDTAGELSE 

Næstved Byråd har den 28.01.2020 vedtaget 

at offentliggøre de e lokalplanforslag. 
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BILAG A: MILJØRAPPORT - IKKE TEKNISK RESUMÉ 

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Planlægningen er omfa  et af  Lov om miljøvurdering af  planer og programmer og af  
konkrete projekter (VVM) afsnit II. Næstved Kommune har derfor udarbejdet nær-
værende miljøvurdering af  forslag  l  kommuneplan  llæg nr. 18 og forslag  l  lokal-
plan 105 (miljørapport). 

Formålet med miljørapporten er at  gennemføre  en vurdering af  de  miljømæssige 
konsekvenser ved etablering af  de bygninger og anlæg som forslag l   kommuneplan-

llæg nr . 18 og lokalplan 105 giver mulighed for. 

De  e  ikke-tekniske resumé skitserer de væsentligste  påvirkninger ved planlægning 
for et  nyt erhvervsområde ved Mogenstrup  l  etablering af  et nyt værksted for servi-
cering, vedligehold og klargøring af tog. 

Miljørapporten er udarbejdet som et selvstændigt dokument. 

Befolkningen og menneskers sundhed 

Etableringen af  et nyt erhvervsområde ved Fladsågårdsvej vil medføre mere biltra-
fik   i  lokalområdet. Særligt på vejene Næstelsø Præstemark og Fladsågårdsvej vil der 
opleves en s  gning i antallet af  lastbiler og trafi k  på vejen generelt. Som del af  an-
lægsprojektet foretages en ombygning af  Fladsågårdsvej, med forøgelse af  frihøjde 
i underførelsen under Præstø  Landevej, samt en opgradering og udvidelse af  vejen. 
De  e skal sikre en  lfredss  llende trafi kafvikling og trafi ksikkerhed. 

I forbindelse med etableringen af  erhvervsområdet, vil bygge- og anlægsak  viteter-
ne midler dig t påvirke jagtmulighederne i området moderat. E  er anlægsfasen vur-
deres påvirkningen at være lille.  

Med etableringen af  erhvervsområdet nedlægges vandreruten langs  Fladså Løjed, 
som er en del af  Gul rute henover Mogenstrup Ås. Som en del af  planlægningen fore-
slås gul rute omlagt, med etablering af  en trampes    nedenfor Mogenstrup Ås, så der 
kan skabes en s f orbindelse  l  Fladsågårdsvej, hvorved påvirkningen af  de rekrea  ve  
interesser i området vil mindskes betydeligt. Fårebakkernes anvendelse som kælke- 
og skibakke vil ikke blive påvirket ved etableringen af erhvervsområdet. 

Der er foretaget beregning af  erhvervsstøj ved o  e  beregningspunkter omkring er-
hvervsområdet og udarbejdet støjniveaukonturer for projektet, i  både dag-, a  en- og 
natperioden, som viser, at  der ikke forventes nogen overskridelse af  de vejledende 
grænseværdier for de omkringliggende boliger i det åbne land. Påvirkninger fra støj i 
dri s fasen vurderes at være ubetydelig. 

Landskabsinteresser og visuelle forhold 

Etablering af  erhvervsområdet med ny  bebyggelse i den vestlige del af  området, med 
en højde op  l  10 meter,  og med enkelte tekniske installa  oner med en højde op  l  
20 meter,  vil medføre fysiske ændringer som vil være  synligt og  påvirke landskabet. 
Ny bebyggelse vil kun være  meget  synlig fra få  vinkler (Fårebakkerne) og på tæt hold. 
Her vil krav   l  bebyggelsen omfang og placering, samt eksisterende og ny  beplant-
ning medvirke  l  at mindske bygningernes synlighed i landskabet. Fra længere af-
stande vurderes påvirkningen at være lille (Stejlehøj)  l ubetydelig (Myrup). 

Bevaring af  eksisterende læhegn og beplantning i videst muligt omfang, samt etab-
lering af ny afskærmende beplantning i en  dlig fase, vil medvirke  l at mindske den 
visuelle påvirkning fra bebyggelsen i erhvervsområdet. 

Det omkringliggende landskab er i mindre grad påvirket  af tekniske anlæg, bebyg-
gelse og råstofgravning. Med den konkrete placering af  bebyggelse, dens synlighed i 
omgivelserne og med indtænkning af afværgeforanstaltninger vurderes en den sam-
lede påvirkning ved udbygning af området som moderat. 
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Arbejdsbelysning i erhvervsområdet vil medføre en visuel påvirkning af  området. På-
virkningen vil være  størst i forbindelse med etableringen af  erhvervsområdet. Grun-
det terræn- og beplantningsforhold vil den visuelle påvirkning i forhold  l  belysning 
at være størst fra Fårebakkerne, som vurderes at være moderat. 

Figur 4. Visualisering af områdets 
mulige udbygning set fra toppen af 
Fårebakkerne mod nordøst med kig 
over planområdet 

Visualiseringen af  den frem  dige situa  on er et  bud på hvordan det frem  dige land-
skab kan komme  l  at se ud når byggeriet er færdigt og beplantningen er vokset  
 l. Værkstedsbygningerne er vist med grønne tage, betonfacader og skærmende be-

plantning. 

Natur og biodiversitet 

Ved etablering af  erhvervsområdet vil lokalplanområdet ændres bl.a. ved etablering 
af  værkstedsbebyggelse, ranger- og ops  llingsspor, samt vejanlæg. Påvirkning af  na-
turværdier er primært relateret  l anlægsfasen. 

Ved udbygning af  området forventes et  mindre areal med fredskov  ryddet, hvilket  
vurderes at  have en moderat  påvirkning. Rydning af  fredskov forudsæ  er  lladelse 
fra Miljøstyrelsen iht.  l  skovloven, som forventes at  s  lle krav  om etablering af  er-
statningsskov. 

Ligeledes forudsæ  es en delstrækning af  det  §3-besky  ede vandløb Taares Bæk rør-
lagt, hvilket  kræver  lladelse fra Næstved Kommune iht. naturbesky  elsesloven og 
vandløbsloven. Rørlægningen vil i anlægsfasen medføre en moderat påvirkning af  Ta-
ares Bæk. Mens påvirkningen af  Taares Bæk og dens fauna, i dri  sfasen, vil være  lille. 

Der er registreret  springfrø og stor vandsalamander i et  §3 besky  et vandhul i plan-
området. Vandhullet vil blive isoleret, hvorfor påvirkningen vil  være stor. For  at af-
værge denne påvirkning, etableres to  nye  paddevandhuller og en mindre løvskovs-
beplantning inden for lokalplanområdet. 

Markfirben er registreret på overdrevet ved Fårebakkerne mod nord. I anlægsfasen 
vil markfirbenet blive påvirket af anlægsak viteter. Påvirkningen vurderes at være 
lille, da ak viteterne kun foregår på et mindre areal af markfirbenets levested. Der 
bør etableres paddehegn for at undgå at bestanden af markfirben påvirkes. 

Der er registreret  fl ere  arter af  fl agermus inden for lokalplanområdet, herunder den 
sjældne art bredøret  fl agermus. I forbindelse med udbygning af  området, fældes po-
ten  elt egnede fl agermustræer og kondemnerede bygninger forudsæ  es nedrevet, 
hvilket  vurderes at  kunne medføre moderat  påvirkning af  bredøret flag ermus. På-
virkningen af  øvrige flag ermus vurderes at  være ikke væsentlig eller lille. Alle træ-
er og bygninger skal undersøges for fl agermus før fældning/nedrivning og det skal 
undersøges, om der findes  andre egnede habitater for bredøret  flag ermus indenfor 
planområdet eller i umiddelbar nærhed her  l. 
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Der er konstateret forekomster af  orkidéen ægbladet fl iglæbe i Skovmosen. Fore-
komsten og levestedet forventes delvist ryddet ifm. udbygning af området, hvilket  
kræver  lladelse fra Miljøstyrelsen som forventes at  s  lle krav  om fly tning af  orki-
deerne  l  et andet egnet habitat. Da denne type orkideer ikke er truet  i  Danmark, 
vurderes påvirkningen at være lille. 

Kulturarv og arkæologi 

Området i og omkring det nye erhvervsområde indeholder meget  begrænsede kul-
turhistoriske interesser. Ved udbygning af  området nedrives to  kondemnerede og 
 dligere bevaringsværdige bygninger, e  er forudgående nedrivnings  lladelse fra 

kommunen, hvorfor påvirkningen vil være lille.  

Etableringen af  erhvervsområdet vurderes ligeledes at  ville medføre  en lille påvirk-
ning af  de arkæologiske interesser, da der er overvejende sandsynligt at  der vil være  
fler e  fund og kulturhistoriske spor indenfor lokalplanområdet. De  e  a  lares og sik-
res ved arkæologiske forundersøgelser af  arealerne inden bygge- og anlægsarbejder-
ne påbegyndes. 

  MidlerĀdige effekter i anlægsfasen 

Der er foretaget vurderinger af  miljøpåvirkningerne fra forøgelse af  trafik   og støj i 
anlægsfasen. 

Der vil på travle dage være  meget  lastbiltrafi k   l  og fra erhvervsområdet, med en 
forventet trafi ks  gning på op  l  60-80 lastbilture på en dag. Trafi ks  gningen vil især 
være  markant på Næstelsø Præstemark og Fladsågårdsvej, hvorfor påvirkningen vil 
være  moderat. På  en gennemsnitsdag i anlægsfasen, vil den trafi kale påvirkning dog 
være  ubetydelig, med en trafi ks  gning på 15-20 lastbilture pr. dag. Udover lastbil-
trafikk en vil der være  en vis pendlertrafi k  af de ansa  e, der arbejder i området i 
byggefasen. 

Der er udført støjberegninger for støjen i forbindelse med anlægsfasen, der viser at  
støjpåvirkningen i anlægsfasen ikke vil overs  ge de vejledende støjgrænseværdier 
for anlægsarbejder på 70 dB ved de omkringliggende boliger, hvorfor denne ligeledes 
vurderes at være ubetydelig. 

Afværgeforanstaltninger 

I miljørapporten foreslås følgende afværgeforanstaltninger i forbindelse med plan-
forslagene: 

Det foreslås at  gul rute omlægges ved nedlæggelsen af  Fladså Løjed. Omlægning af 
s  en nedenfor Mogenstrup ås, vil genetablere den rekrea  ve rute som rundtur hen 
over Mogenstrup ås fra parkeringsplads ved Fladsågårdsvej. 

 > For at  sikre lfr edss  llende trafi kafvikling og god trafi ksikkerhed på adgangs-
vejen l   erhvervsområdet er via Fladsågårdsvej, foreslås det at  der sker ud-
bygning og opgradering af denne vejstrækning. 

 > Der kan opstå kapacitetsproblemer i krydset Præstø  Landevej  /  Næstelsø 
Præstemark, som følge af  den øgede trafi k  l  og fra værkstedet, og det kan 
blive nødvendigt at udvide krydset med svingbaner. 

 > For at  mindske den visuelle påvirkning, der er forbundet med anlægsarbej-
det, kan afskærmende beplantning etableres i en  dlig fase. 

 > Læhegn og anden eksisterende bevoksning bør i videst muligt  omfang, søges 
bevaret, hvor det ikke er i vejen for bebyggelse og anlæg. 

 > Det forventes at  der ved rydning af  fredskovsarealer vil blive s lle t krav  
om etablering af  erstatningsskov. Etablering af  erstatningsskov  bør bestå  af 
hjemmehørende træarter.

 >   Det forslås at  etablere et  midler dig t sandfang i anlægsfasen nedstrøms rør-
lægningen på Taares Bæk før udløb  l  Fladsåen for at  undgå for meget  sedi-
men r ansport ved etablering af  rørlægningen. Endvidere skal etablering af  
rørlægningen planlægges, så det ikke er sammenfaldende med den periode, 
hvor ørrederne gyder eller hvor der er æg i gydebankerne i Fladså. 
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> Der bør opsæ  es paddehegn i anlægsfasen for at  sikre, at  bilag IV-arter fra  
vandhullet indenfor planområdet ikke forsøger at  vandre fra vandhullet gen-
nem byggepladsen  l  skovområder mod nord, og for at  sikre at  markfirben  
ikke vandrer ind i området. Padderne bør indfanges og fl y  es  l erstatnings-
vandhuller eller andre egnede levesteder. 

> De t  forslås at  anlægge  to nye paddesøer for arterne springfrø og stor vandsa-
lamander i nærhed  l løvskov eller blandingsskov. 

> Det forventes at  der ved  lladelse  l  nedlæggelse eller reduk  on af  levested 
i Skovmosen for orkideen ægbladet fl iglæbes vil blive s  llet krav om fl ytning 
af  mulden fra det område, hvor der vokser orkideer  l  en anden lokalitet  
med et egnet habitat, evt. uden for planområdet. 

> Det forventes at  der foretages arkæologiske forundersøgelser før byggeri og 
anlægsarbejde påbegyndes. Det forudsæ  es at  museet har udgravet  og/el-
ler frigivet  arealerne  l  anlægsarbejder. Såfremt der i forbindelse med jord-
arbejderne findes  kulturhistoriske spor eller elementer,  skal arbejdet stop-
pes og fundet anmeldes  l det lokale museum. 

De forslag l   afværgeforanstaltninger, der er anført i miljørapporten  l  at mindske de 
analyserede miljøpåvirkninger, er ikke bindende. I den e  erfølgende VVM-  lladelse 
for projektet vil der blive ops  llet konkrete vilkår for etablering og dri  .  

Overvågning 

Der foreslås ingen særskilte lt ag l   overvågning af  miljøpåvirkninger i forbindelse 
med etablering eller dri    af erhvervsområdet. 
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