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KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 15

INDHOLD:

• Redegørelse
• Baggrund og formål
• Afgræsning og ændring af rammebestemmelser
• Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM)
• Høring
• Klagevejledning
• Vedtagelsespåtegning
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REDEGØRELSE
Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan 101 for et 
område til bolig- og erhvervsformål ved Vordingborgvej/Stenstrup, som giver 
mulighed for et nyt bolig- og erhvervsområde. Vedtagelse af Lokalplan 101 for 
et område til bolig- og erhvervsformål ved Vordingborgvej/Stenstrup forudsæt-
ter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-29. 

Kommuneplantillægget indeholder en redegørelse, der beskriver planens bag-
grund og formål. Dertil kommer bestemmelser med tilhørende kort, der omfat-
ter rammer for lokalplanlægningen af parkeringshuset.

Baggrund og formål
Formålet med nærværende kommuneplantillæg nr. 15 er at skabe mulighed for 
et nyt bolig- og erhvervsområde. 

Dele af lokalplanområdet er ikke omfattet af et rammeområde i Kommuneplan 
2017, da arealet indtil den endelige vedtagelse af lokalplanen er beliggende i 
landzone.

Eksisterende rammeområde 1.3 E8.2 udlægger arealet til erhvervsområde til 
let industri og håndværk med en bebyggelsesprocent på 50, max. etager 2 og 
max. bygningshøjde på 8,5 meter. 

Eksisterende rammeområde 1.3 B34.1 udlægger dele af arealet til boligområde 
med en bebyggelsesprocent på 30, max. etager 1,5 og max. bebyggelseshøjde 
på 8,5 meter. 

Eksisterende rammeområde 1.3 F7 udlægger arealet til rekreativt formål.

AFGRÆNSNING OG ÆNDRING AF RAMMEBESTEMMELSER
Kommuneplantillægget omfatter inddragelse af følgende matr.nr.: 1it, Appenæs 
By, Vejlø og dele af 5a, Stenstrup By, Rønnebæk. 

Afgræsning for kommuneplantillægget følger afgrænsningen for lokalplanområ-
det.

Realisering af Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Vor-
dingborgvej/Stenstrup forudsætter, at rammerne for lokalplanlægning ændres. 

Ændringerne omfatter, at:

 - eksisterende rammeområde 1.3 E8.2 udvides med rammeområde 1.3 
E8.2-1 til af indeholde lokalplanens delområde I og en mindre del af del-
område V. 
 - nyt rammeområde 1.3 B34.2 udlægges til af indeholde lokalplanens 
delområde II, III og IV. Kommuneplantillæg 15 udvider desuden ramme-
området med en bebyggelsesprocent på 40, max. etager 2 og max. be-
byggelseshøjde på 8,5 meter. 

 - eksisterende rammeområde 1.3 F7 udvides med rammeområde 1.3 
F7-1 til at omfatte lokalplanens delområde V.

3



4

Bilag IV-arter 
Jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationa-
le 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 rasteområder 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 dispensation.

I området kan der forekomme markfirben og 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 naturbeskyttel-
seslovens regler om beskyttede naturtyper, da denne beskyttelse er dynamisk. Ved 
henvendelse til kommunen kan man få den aktuelle beskyttelsesstatus på arealet 
oplyst. 
 
 
Retningslinjer for Grønt Danmarkskort 
Der er i lokalplanområdet ikke områder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 
3. En mindre del af området indgår dog i udpegningen for Grønt Danmarkskort, hvor-
til der i Kommuneplan 2017 er fastsat retningslinjer for naturbeskyttelsesområder og 
potentielle naturbeskyttelsesområder. 

Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af væsentlige 
naturbeskyttelsesområder og potentielle naturbeskyttelsesområder. Vurderingen ba-
serer sig primært på, at det udelukkende er områdets sydlige del, der er omfattet af 
selve udpegningen for Grønt Danmarkskort. Ligeledes har arealet været dyrket som 
landbrugsjord i en længere årrække, hvorfor de potentielle naturbeskyttelsesområder 
betragtes som værende begrænset.
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Gældende rammeområde 1.3 E8.2 

Nyt rammeområde 1.3 E8.2-1 

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Næstved Kommune, © ERST

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Næstved Kommune
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RAMMEBESTEMMELSER
Gældende rammebestemmelser Ny rammebestemmelser

Plan.nr. 1.3 E8.2 1.3 E8.2-1 
Plannavn Skallegårdsvej Skallegårdsvej
Anvendelse generelt Erhvervsområde Erhvervsområde
Anvendelse specifikt Let industri og håndværk Let industri og håndværk
Anvendelse konkret Ikke reguleret Områdets anvendelse fastsættes 

til erhvervsformål. Der kan i dele 
af området etableres erhverv 
i virksomhedsklasserne 1-4 og 
på det resterende område til 
erhvervsformål indenfor virksom-
hedsklasserne 1-3.  

Bebyggelsesprocent 50 50
Max andel af grunden der 
må bebygges
Max. etager Området som helhed Området som helhed
Max. bygningshøjde 2 2
Zonestatus Byzone Byzone
Rammetekst - Generelle 
Anvendelsesbestemmelse

Kategori A og C - 
Lokalcenterbutik

Kategori A, B og C - 
Lokalcenterbutik

Notat Maksimalt bruttoetageareal for 
hver enkelt butik er 8.000 m2. 
Maksimalt samlet udvidelses-
ramme (bruttoetageareal) for 
butikker til særlig pladskrævende 
varegrupper er 8.000 m2 i Næst-
ved Syd.

Kystnærhedszone

Maksimalt bruttoetageareal for 
hver enkelt butik er 8.000 m2. 
Maksimalt samlet udvidelses-
ramme (bruttoetageareal) for 
butikker til særlig pladskrævende 
varegrupper er 8.000 m2 i Næst-
ved Syd.

Kystnærhedszone
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Gældende rammeområde 1.3 F7 

Nyt rammeområde 1.3 F7-1 

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Næstved Kommune

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Næstved Kommune, © ERST
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RAMMEBESTEMMELSER
Gældende rammebestemmelser Ny rammebestemmelser

Plan.nr. 1.3 F7 1.3 F7-1
Plannavn Ved Plantevej-Pærevænget-Æble-

vænget
Ved Plantevej-Pærevænget-Æble-
vænget

Anvendelse generelt Rekreativt område Rekreativt område
Anvendelse specifikt Ikke reguleret Ikke reguleret
Anvendelse konkret Ikke reguleret Ikke reguleret 
Bebyggelsesprocent Ikke reguleret Ikke reguleret
Max andel af grunden der 
må bebygges

Ikke reguleret Ikke reguleret

Max. etager Ikke reguleret Ikke reguleret
Max. bygningshøjde Ikke reguleret Ikke reguleret
Zonestatus Byzone Byzone
Rammetekst - Generelle 
Anvendelsesbestemmelse

Ikke reguleret Ikke reguleret

Notat Ikke reguleret Ikke reguleret
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Gældende rammeområde 1.3 B34.1

Nyt rammeområde 1.3 B34.2   
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Næstved Kommune

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Næstved Kommune, © ERST
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RAMMEBESTEMMELSER
Gældende rammebestemmelser Ny rammebestemmelser

Plan.nr. 1.3 B34.1 1.3 B34.2 
Plannavn Vordingborgvej-Stenstrup Vordingborgvej-Stenstrup
Anvendelse generelt Boligområde Boligområde
Anvendelse specifikt Boligområde Boligområde
Anvendelse konkret Ikke reguleret Ikke reguleret
Bebyggelsesprocent 30 40
Max andel af grunden der 
må bebygges

Ikke reguleret Ikke reguleret

Max. etager 1,5 2
Max. bygningshøjde 8,5 8,5
Zonestatus Byzone Byzone
Rammetekst - Generelle 
Anvendelsesbestemmelse

Max antal etager 1,5 - 2. 
Bebyggelsesprocent 30-40

Max antal etager 2. 
Bebyggelsesprocent 30-40

Notat
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BEKENDTGØRELSE AF LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER OG PRO-
GRAMMER OG AF KONKRETE PROJEKTER (VVM)
Næstved Kommune har gennemført en screening af forslag til kommuneplan-
tillæg nr. 15 og lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved 
Vordingborgvej/Stenstrup og har i henhold til bekendtgørelse af lov om mil-
jøvurdering af planer og programmer vurderet, at der ikke er grundlag for at 
udarbejde en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

KLAGEVEJLEDNING
Du kan klage over den endelige plan til Planklagenævnet for så vidt angår ret-
lige spørgsmål. Det vil sige, om lokalplanen er udarbejdet efter gældende lov-
givning. Du kan derimod ikke klage over, hvorvidt planens indhold er hensigts-
mæssigt, herunder om kommunen burde have vedtaget en anden planløsning.

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 Klagepor-
talen. Vi sender herefter din klage videre til Planklagenævnet med vores be-
mærkninger, medmindre vi beslutter at imødekomme 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 Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Næstved Kommune, som videresender anmodningen 
til Planklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage. Desuden er landsdæk-
kende foreninger og organisationer klageberettigede, hvis de har som hoved-
formål at beskytte natur og miljø eller at varetage væsentlige brugerinteresser 
inden for arealanvendelsen. De skal dog have vedtægter eller love, som doku-
menterer formålet og at de repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Ønsker du afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måne-
der, fra du har modtaget afgørelsen fra Planklagenævnet. Næstved Kommunes 
afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering 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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   VEDTAGELSESPÅTEGNING

   
   Næstved Byråd har den 17. september 2019 vedtaget af of - 
   fentliggøre dette forslag til kommuneplantillæg.

   I henhold til Planlovens §27, vedtages foranstående kommu 
   netillæg endeligt.
   Næstved Byråd, d. 28. januar 2020.  
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