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OM LOKALPLANEN
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer,
ny bebyggelse, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes
inden for et bestemt område. Lokalplanen består af:
•

Redegørelsen, 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 til
ejendomsskel.

•

Et lokalplankort, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og
er juridisk bindende for områdets udnyttelse.

•

En illustrationsplan, der viser, hvordan bebyggelse og anlæg kan
udføres efter planen. Illustrationsplanen er vejledende og ikke
juridisk bindende.

HVORNÅR SKAL DER LAVES EN LOKALPLAN?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til 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 til byzone.
Herudover har byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at
udarbejde en lokalplan, hvis man fx ønsker at vurdere et projekt i en
større sammenhæng i planlægningen eller en offentlig diskussion om
udviklingen af et areal.
OFFENTLIG HØRING
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, skal det udsendes
i offentlig høring. I den periode har borgerne lejlighed til at komme
med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når
høringen er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man kan
imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan
planen vedtages endeligt.
Hvis byrådet efter den offentlige høring vil foretage så omfattende
ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter
proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden:
13/09/2021 - 25/10/2021
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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 fremtidige forhold. Byggeri og anlæg, som
er lovligt etableret før lokalplanen, kan fortsætte som hidtil – også
efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at etablere
de bebyggelser eller anlæg, som lokalplanen beskriver, men når de
etableres, skal det ske efter lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i lokalplanens
bestemmelser.
KLAGER
Den endelige plan kan indklages for Planklagenævnet, hvad angår
retslige spørgsmål. Dvs. om lokalplanen er udarbejdet, som det
foreskrives
i den gældende lovgivning.
Der kan derimod ikke klages over planens indhold.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.
dk.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har
truffet
afgørelsen.
Klagen skal indgives senest fire uger efter lokalplanens
offentliggørelse.
Der er et gebyr for at klage til Planklagenævnet. Gebyret er på kr. 900
kr for privatpersoner og 1.800 kr for virksomheder.
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6
måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.
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Figur 1 - Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning.
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REDEGØRELSE
LOKALPLANENS FORMÅL
Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse som
rekreativt område, herunder campingplads. Derudover er det
lokalplanens formål at muliggøre en udvidelse af de rekreative
faciliteter til campingpladsen De Hvide Svaner, som er en eksisterende
campingplads beliggende i et kystnært område. Lokalplanen muliggør
realisering af forskellige udviklingstiltag, som ønskes gennemført over
den kommende årrække.
Ny bebyggelse skal opføres hensigtsmæssigt i tilknytning
campingpladsens nuværende faciliteter, hvor nye og eksisterende
forhold skal fremtræde med en visuel og funktionel sammenhæng.
Nybyggeri og anlæg indpasses og placeres under hensyntagen til
landskabelige, naturmæssige og kulhistoriske værdier i området og i
omgivelserne. Områdets nye og eksisterende funktioner skal danne
velfungerende rammer om campingpladsens gæsters oplevelser og
anvendelse af området.
LOKALPLANENS BAGGRUND
De Hvide Svaner Camping er den ene af blot fem campingpladser
i Næstved Kommune. De Hvide Svaner er en familiedrevet
campingplads, som hører under Saltø Gods. Med åbning af
campingpladsen i 1971 var ønsket at etablere en attraktiv plads
for de danske familier tæt på Karrebæk Fjord og Karrebæksminde.
Campingpladsen har igennem årene udviklet sig i respekt for
placeringen i det åbne land og nær kysten. Campingpladsen har
tilladelse til 600 campingenheder, og inden for området findes pladser
til campingvogne, autocampere og telte, ti campinghytter (hytter
uegnede til ophold om vinteren), reception, kro, wellnessfaciliteter,
minigolf, legepladser, beach volley mv. I tilknytning til campingpladsen
er en aktivitetsforening, der med frivillig arbejdskraft og gode idéer er
med til at skabe aktivitetstilbud og udvikling af campingpladsen. De
Hvide Svaner Camping har årligt ca. 10.000 gæster, hvilket svarer til
ca. 80.000 overnatninger.
De danske campingpladser klassificeres på baggrund af deres
faciliteter, beliggenhed mv. og får tildelt stjerner fra 1-5. De Hvide
Svaner Camping er på nuværende tidspunkt tildelt 3 stjerner,
hvor målet for pladsen fremover er 4 stjerner. Dette mål skal ses i
sammenhæng med, at campingpladsen oplever en øget interesse og
efterspørgsel fra gæster, der har fokus på komfort og naturoplevelser
på ferien. Udover at campingpladsen ligger direkte ned til fjorden,
er der fra campingpladsen cykelsti og busforbindelser til både
Karrebæksminde og Næstved. Umiddelbart nord for campingpladsen
ligger Saltø Skov og Borgnakke Skov med vandrestier samt et
naturområde omkring Saltø Å.
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra ejeren
af De Hvide Svaner Camping, som ønsker planlægningsmæssige
rammer til at udbygge campingpladsens faciliteter, således at
gæsternes behov og forventninger til en campingplads i særklasse kan
imødekommes. Udviklingen af pladsen skal ske over en årrække og
i respekt for pladsens karakter og områdets beskyttelsesinteresser.
Det er hensigten at udvide antallet af campinghytter, der kan
benyttes hele året, hvilket der er stor efterspørgsel efter hos såvel
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danske som udenlandske turister. Derudover vil helårsanvendelige
campinghytter også understøtte De Hvide Svaner Kros funktion, da de
nuværende hytter i dag er uegnet til beboelse om vinteren. Derudover
tiltrækker den nye overnatningsform en ny type af gæster, som
ønsker at betale for naturskøn beliggenhed kombineret med komfort.
Udover campinghytterne ønskes mulighed for udbygning af pladsens
receptionsbygning, servicebygninger og wellnessfaciliteter.
Byrådet ønsker med denne lokalplan at give mulighed for udvikling af
De Hvide Svaner Camping, hvor der i samspil med campingpladsens
nuværende faciliteter og omgivelser skabes mulighed for udviklingen
inden for den eksisterende campingplads. Dele af campingpladsen er
endvidere omfattet af lokalplan L1 2-1 fra 1986, som ikke længere er
tidssvarende. Målet med at ændre plangrundlaget for campingpladsen
kan desuden medvirke til at styrke turismen ved Karrebæksminde
og generelt i kommunen. Der vil samtidig blive draget fordel af
campingpladsens beliggenhed tæt ved Næstved, Karrebæksminde,
Karrebæk Fjord og de kultur-, turisme- og fritidstilbud, der i øvrigt er i
området.
LOKALPLANENS OMRÅDE
De Hvide Svaner Camping er en eksisterende campingplads, som er
beliggende ved Karrebæk Fjord mellem Karrebæksminde og Næstved.
Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse
Lokalplanområdet omfatter en del af matr.nr. 5a Karrebæk
By, Karrebæk, der er beliggende på Karrebækvej 741 og 743.
Lokalplanområdet er ca. 16 ha. Lokalplanområdets beliggenhed
fremgår af Kortbilag 1 og Figur 1.
Lokalplanområdet er mod nordvest afgrænset af Karrebækvej og
delvis af beplantning langs vejen. Mod nord og nordøst afgrænses
lokalplanområdet af et sammenhængende, fredet naturområde, et
terrænspring og fredskov. Mod øst afgrænses området af beskyttede
naturtyper og Karrebæk Fjord, mens mod syd afgrænses området af
et beskyttet dige med bevoksning.
Områdets zonestatus
Lokalplanområdet er og forbliver beliggende i landzone.
Områdets nuværende anvendelse
Lokalplanområdets nuværende anvendelse er rekreativt område,
herunder campingplads og kro. På pladsen er en bestyrerbolig, som
lejrchefen kan anvende i campingpladsens sæson.
Eksisterende bebyggelse og anlæg
Lokalplanområdet er overordnet set indrettet med standpladser til
campingvogne, områder til telte samt et eksisterende hytteområde
med 10 campinghytter. Den eksisterende bebyggelse indenfor området
fremstår ensartet, og særligt De Hvide Svaner Kro fra 1675, som kan
ses fra Karrebækvej, har dannet grundlag for den øvrige bebyggelses
ydre fremtræden i området. Kroen fremtræder med hvide facader,
bindingsværk og stråtag. Områdets øvrige bygninger fremtræder som
længehuse med matte, brune eller røde sadeltage eller helvalmede
tage. Facaderne er hvide, hvoraf dele af facaderne har påmalet sort
bindingsværk. Der er dog en enkelt bygning – bestyrerboligen ved
campingpladsens reception – som opført i nyere tid og har et andet
arkitektonisk udtryk. Karakteren af områdets eksisterende bebyggelse
fremgår af Figur 2.

8

Servicebygning med Svanemarked og Svanegrill.

De Hvide Svaner Kro.

Wellnessbygning ved poolområdet.

Servicebygning med toiletfaciliteter mv.

Figur 2 - Karakteren af lokalplanområdets eksisterende bebyggelse.

Ydre fremtræden af eksisterende campinghytter.

Minigolf og til højre på fotoet ses en intern vej.

Figur 3 - De eksisterende campinghytter og et rekreativt anlæg.

De eksisterende campinghytter fremtræder med facader af
træbeklædning i jordfarver og røde tegltage, hvilket ses på Figur
3. De eksisterende hytter er fra 1980’erne og er ikke egnede til
vinterovernatning. Derudover rummer de ikke toilet- og badefaciliteter.
Campingpladsens bebyggelse er overvejende placeret centralt i
området, hvor bygningerne understøtter pladsens øvrige funktioner.
Bygningerne er endvidere placeret i tilknytning til områdets veje og
stier.
Campingpladsen rummer, udover bebyggelse, pladser til
campingvogne, autocampere og telte, parkeringspladser, et
serviceområde til bl.a. renovation, legepladser, minigolf, udendørs
fælles opholdesarealer, poolområde, beach volley, hundelufteområder
mv.
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Landskab og natur
Hovedparten af lokalplanområdet er beliggende på en
randmorænebakke med moræneler. Terrænet har en kote mellem 1 –
12,5 m. Centralt igennem området er toppen af en bakke, og terræn
skråner derfra jævnt mod både kysten og Karrebækvej.
Lokalplanområdet er overordnet set disponeret ud fra terrænet og
nærheden til kysten, og pladserne til campingvogne er indpasset i
terrænets kurver. Mod kysten er der udsigtslinjer ad områdets interne
veje, da pladserne til campingvogne og bebyggelse mod kysten er
placeret i linjer orienteret mod fjorden, hvilket sikrer udsigten.
Campingpladsen er overvejende indrammet af bevoksning, levende
hegn og fredskovsbælter, og derudover er pladsen internt opdelt
af hækbeplantninger, allé og solitære træer. De grønne elementer
udgør rumskabende elementer internt på pladsen, som bl.a. er
med til at sikre læ og oplevelsen af privatliv omkring pladserne.
Derudover udgør de grønne elementer et væsentligt landskabstræk i
det skrånende landskab, da de grønne elementer indpasser pladsen i
landskabet og reducerer campingpladsens visuelle fremtræden, hvor
beplantningen fungerer som både visuel baggrund og afskærmning.
Mellem De Hvide Svaner Kro og receptionsbygningen er en mindre,
beskyttet sø, som har karakter af et gadekær ved ankomsten til
campingpladsen. Langs kystlinjen er registreret beskyttet mose og
eng.
Bevaringsværdier
Dele af bebyggelsen til De Hvide Svaner Kro er fra 1675, og én
bygning er registreret med høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 2).
Kroens ydre fremtræder har som nævnt haft betydning for den ydre
fremtræden af lokalplanområdets øvrige bebyggelse. Kroens karakter
fremgår af Figur 4.
I den nordøstlige del af lokalplanområdet findes en velbevaret,
beskyttet rundhøj fra oldtiden (fredningsnr. 382413). Rundhøjen
fremtræder græsbevokset med et enkelt solitært træ ved gravhøjens
fod. Fortidsmindet er omkranset af slåede græsarealer, hvor det er
muligt at opsætte telt, spille fodbold med mobile fodboldmål mv.
Fortidsmindet udgør et fremtrædende kulturhistorisk element på
campingpladsen, hvilket fremgår af Figur 4.

Den bevaringsværdige bygning til De Hvide Svaner Kro.

Fredet rundhøj med græsbevoksning.

Figur 4 - Kulturhistoriske bevaringsværdier i lokalplanområdet.
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Bevaringsværdigt levende hegn langs Karrebækvej ses til
højre på foto. Centralt for foto ses en af parkerings-pladserne.
Fotoets horisont udgøres af levende hegn mod syd.

Udsigtslinje mod kysten ad eksisterende interne vej.

Figur 5 - Bevaringsværdig beplantning og udsigtslinje mod kysten.

Lokalplanområdets grænse mod syd og det åbne land udgøres af et
beskyttet jorddige med høj bevoksning, som særligt i sommerhalvåret
er med til at hindre indsigten til campingpladsen set fra syd.
Langs lokalplanområdets grænse mod vest er et levende hegn langs
vejen. De levende hegn mod vest og sydkan ses på Figur 5.
Fra bakken centralt i lokalplanområdet er der udsigtslinjer ad
eksisterende veje mod Karrebæk Fjord, som sikrer den visuelle
nærhed til kysten. Udsigtslinje ses på Figur 5.
Trafikale forhold
Vejadgang til lokalplanområdet sker i dag fra Karrebækvej, som
er en kommunevej, hvor hastighedsgrænsen er 70/80 km/t.
Udenfor lokalplanområdets afgrænsning er der både højre- og
venstresvingbane ved tilkørsel til lokalplanområdet.
Langs østsiden af Karrebækvej er en dobbeltrettet cykelsti. Mellem
vejbanen og cykelstien er græsrabat. Der er frie oversigtsforhold til og
fra campingpladsen.
Mellem Karrebækvej og receptionen er en dobbeltrettet vej med
stenbelægning. Områdets resterende interne veje og stier har ét spor
og er med grus-, sten- eller jordbelægning.
Inden for lokalplanområdet kan der parkeres med personbiler ved
de enkelte campingenheder. Ved receptionen er en parkeringsplads
med plads til 10 biler. Derudover er der i forbindelse med indkørsel til
området en parkeringsplads med plads til 75 biler. Parkeringspladserne
har permeabel sten-, græs- eller grusbelægning.
Særlige miljøforhold
Lokalplanområdet er beliggende i det åbne land omgivet af
jordbrugslandskaber og naturområder, og der forekommer dermed
ikke miljøbelastninger fra eksisterende virksomheder og lignende.
På Karrebækvej er der bl.a. trafik til og fra Enø og Karrebæksminde,
hvilket særligt i sommerhalvåret giver en øgning i trafikbelastningen.
Trafiktællinger for Karrebækvej viser, at der forekommer
hverdagsdøgnstrafik på 5.851 køretøjer, mens der på et julidøgn
er 7.619 køretøjer på vejen. Hovedparten af trafikken stammer fra
personbiler, og der er en mest trafik i myldretiden om morgenen og
eftermiddagen.
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Forsyningssøjler.

Pullertbelysning.

Parkbelysning.

Flagstænger ved ankomst.

Figur 6 - Eksisterende forsyningssøjler, belysningstyper og flagstænger inden for lokalplanområdet.

Øvrige forhold
Ved standpladserne til campingvogne er opstillet forsyningssøjler, som
bl.a. kan sikre strømforsyning ved pladserne. Forsyningssøjler ses på
Figur 6.
På campingpladsen er der belysning, som i nattetimerne skal sikre
tryg og sikker færdsel mellem pladsens overnatningsenheder og
servicefaciliteter. Belysningen er funktionsbelysning og er placeret
langs områdets interne veje og stier, hvor belysningen giver
let orientering og samtidig respekterer områdets kvaliteter og
beliggenhed. Områdets belysning er fortrinsvis forskellige typer
af pullerter, hvor lyskilden er afskærmet. Derudover findes der
spredt parkbelysning med nedadrettet lysfordeling. På områdets
servicebygninger er der ligeledes opsat nedadrettet funktionsbelysning
på facaderne.
Ved ankomst til lokalplanområdet er opsat tre flagstænger. Derudover
er der ligeledes én flagstang ved pladsens reception.
Inden for lokalplanområdet er opsat forskellig former for skiltning, der
både fungerer som reklame og orientering. Hovedparten af skiltene
har samme stil og farver, og de er ikke dominerende for omgivelserne.
I lokalplanområdet står få, spredte rørmaster med en lille parabol.
Masterne forsyner området med internet. Masterne er ca. 5 m høje
og har en beskeden fremtræden i området. På enkelte af bygningerne
er opsat tilsvarende master til internet, som er ca. to meter over
tagryggene.

Pylon ved Karrebækvej.

Reklameskilt for kroen.

Orienteringskilt på pladsen.

Orienteringsskilt ved vej.

Figur 7 - Forskellige typer af eksisterende skiltning inden for lokalplanområdet.
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LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER
Lokalplanområdet grænser mod syd og vest op til jordbrugslandskaber
med spredte gårde og husmandssteder. Jordbrugslandskabet
fremtræder med bakker, og det omgivende terræn, skove og
beplantning betyder, at campingpladsen har en meget begrænset
synlighed set fra Karrebækvej.
Campingpladsen grænser mod øst og nord op til et sammenhængende
naturområde bestående af beskyttede overdrev, enge, sø og vandløb
(Saltø Å). Nord for Karrebækvej etableres i 2021 vådområdet
Syvhøje omkring Saltø Å, hvilke har til formål at forbedre
vandmiljøet, herunder Saltø Å’s udledning til Karrebæk Fjord. Nord
for naturområdet findes endvidere fredskoven Borgnakke Skov.
Mod øst findes Karrebæk Fjord, som har haft afgørende betydning
for den konkrete placering af campingpladsen i 1971. Saltø Å
udløber i Karrebæk Fjord. Ud for campingpladsen er der en badebro
i træmaterialer. Ingen af de planlagte anlæg placeres inden for de
beskyttede naturtyper.

Figur 8 - Campingpladsens fremtræden i det kystnære landskab, marts 2021. Til højre for campingpladsen ses
naturområdet omkring Saltø Å, mens til venstre for campingpladsen ses jordbrugslandskabet syd for pladsen.

Syd for lokalplanområdet ligger Karrebæk og Karrebæksminde.
Karrebæk er en tidligere stjerneudskiftning, hvor bl.a. Karrebækvejs
forløb understøtter de kulturgeografiske linjer i området. Syd for
Karrebæksminde ligger Enø. Både i Karrebæksminde og på Enø
findes sommerhusområder, sandstrande, lystbådehavne, rekreative
ruter mv., som understøtter turismen i området. De planlagte
anlæg i lokalplanområdet kan understøtte kommunens fritids- og
turismetilbud i Karrebæksminde og omegn, da der bl.a. skabes nye
overnatningsmuligheder i kommunen.
Nordøst for lokalplanområdet ligger Næstved by, som i en afstand
af ca. 4,5 km ad Karrebækvej giver nem adgang til bl.a. byens
forretningsliv.
Ud for lokalplanområdet er der på Karrebæk Fjord en 56 km lang
kajakrute betegnet Gavnø Knudshoved. Kajakroere har i dag mulighed
for at lægge til ved en eksisterende båd/badebro og herved mulighed
for overnatning på campingpladsen.
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LOKALPLANENS INDHOLD
Disponering
Den overordnede idé til disponering af lokalplanområdet er at
opretholde campingpladsens nuværende struktur og derved sikre
pladsens særlige karakter samt at give mulighed for opstilling af flere
campinghytter. Med den centrale placering af områdets bygninger
(eksempelvis reception, kiosk og servicebygninger), som er placeret
langs områdets interne veje, sikres nærhed og kort afstand for
campingpladsens gæster fra de forskellige campingenheder til
servicefaciliteterne. Derudover er bebyggelse og anlæg placeret i
forhold til det nuværende terræns topografi og med udsigtslinjer
mod kysten. Campingpladsens grønne elementer mod omgivelserne
opretholdes bl.a. for at sikre indpasning i kystlandskabet.
Anvendelse
Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til rekreativt område,
herunder campingplads og kro. Lokalplanområdet er opdelt i fem
delområder, som er henholdsvis delområde 1, 2, 3, 4, og 5, jf.
Kortbilag 2.
Delområde 1, 2 og 3 må anvendes til campingenheder, som enten er
campingvogne, telte eller campinghytter. Derudover må delområde 1
anvendes til én servicebygning.
Delområde 4 må anvendes til campingvogne, telte og pladsens øvrige
bebyggelse og faciliteter. Delområde 4 må også anvendes til kro
med ubebyggede arealer mod Karrebækvej. De ubebyggede arealer
skal sikre, at kroen fremtræder som synligt kulturhistorisk element i
landskabet.
Delområde 5 må ikke anvendes til ny bebyggelse og anlæg
Bebyggelse og anlæg
OMFANG OG PLACERING
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne A til I, som
fremgår af Kortbilag 2, og bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet
som helhed må højst være 10.
Inden for lokalplanområdet må der være op til 600 campingenheder,
hvilket vil svare til campingpladsens campingtilladelse, som også
rummer tilladelse til vintercampering. Campingenhederne placeres
langs lokalplanområdets interne veje i delområde 1, 2, 3 og 4.
Campingvogne skal placeres med en indbyrdes afstand på mindst 3
meter, hvilket er af hensyn til brandsikkerheden.
I 2019 vedtog Erhvervsministeriet et nyt campingreglement, som
bl.a. indeholder nye bestemmelser om f.eks. ændring af grænsen
for campinghytters maksimale højde og størrelse samt ændring af
hyttekvoten. Campinghytternes antal og placering tager udgangspunkt
i campingreglementets regler om, hvorvidt campinghytterne er inden
for eller uden for strandbeskyttelseslinjen. Delområde 1 er inden
for strandbeskyttelseslinjen, mens delområde 2 og 3 er uden for
strandbeskyttelseslinjen. Campinghytternes placering indpasses i det
nuværende terræn, således at terrænreguleringer over +/- 0,5 meter
undgås. Derudover placeres campinghytterne i rækker eller klynger
med en indbyrdes afstand på 5-6 meter, hvilket er af hensyn til både
visuel sammenhæng og brandsikkerhed.
I delområde 1 må der inden for de eksisterende anvendte arealer
til standpladser være standpladser til campingvogne og telte.
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I delområde 1 (byggefelt H og I) må der på standpladserne
opføres op til 60 campinghytter, som hver må være op til 30
m2. Campinghytternes højde må være op til fire meter målt fra
naturligt terræn (DVR90). Campinghytterne vil erstatte mulighed for
standpladser til campingvogne og telte.
I delområde 2 (byggefelt E) og 3 (byggefelt E og F) må der i hvert
område være op til 35 campinghytter. I delområde 2 og 3 må
campinghytterne hver være op til 45 m2. Campinghytternes højde må
være op til 5 meter målt fra naturligt terræn (DVR90). I delområde
2 og 3 må campinghytterne være internt forbundne af en intern
forbindelse og have et maksimalt bruttoetageareal på 70 m2. Internt
forbundne hytter skal kunne indpasses i det nuværende terræn uden
markante terrænreguleringer. I delområde 3 må desuden opføres
sammenbyggede uden intern forbindelse. Hver af de sammenbyggede
hytter må maksimalt være 45 m2. Begreberne internt forbundne
campinghytter og sammenbyggede campinghytter er illustreret på
Figur 9.

Figur 9 - Illustrationer fra campingvejledningen til campingreglementet
af begreberne internt forbundne campinghytter og sammenbyggede
campinghytter (VEJ nr. 9426 af 02/07/2020).

I delområde 1, 2 og 3 er der tale om, at der på eksisterende arealer til
campingvogne og campinghytter må opføres nye campinghytter. Den
principielle placering af campinghytterne fremgår af Kortbilag 3.
Lokalplanområdets øvrige bebyggelse og tilhørende faciliteter, såsom
poolområde, minigolf, serviceområde til renovation, parkeringsplads
mv., må være placeret langs interne veje og stier i delområde 4
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(byggefelt A, B, C og D). Undtaget heraf er en 100 m² servicebygning
med toiletter, bad, og køkkenfaciliteter i delområde 1 (byggefelt
H). Servicebygningen skal betjene den østlige del af området.
Næstved Kommune og Kystdirektoratet har meddelt tilladelse til
servicebygningen i 2016, men tilladelsen er aldrig blevet udnyttet, og
servicebygningen indgår derfor i lokalplanen. Den principielle placering
af servicebygningen fremgår af Kortbilag 3.
I delområde 4 muliggør lokalplanen, at den nuværende
receptionsbygning må udvides (byggefelt B), så den bl.a. kan indrettes
med handicapvenlig adgang. Derudover muliggør lokalplanen, at
der i tilknytning til de nuværende wellnessbygninger må opføres en
bygning, som ligeledes kan rumme wellnessfaciliteter i tilknytning til
poolområdet (byggefelt C). Den planlagte wellnessbygning er placeret
bagved en eksisterende bygning, så indvirkningen på kystlandskabet
og fortidsmindets værdi som landskabselement begrænses. Den
principielle placering af den udvidede receptionsbygning og bygning
med wellnessfaciliteter fremgår af Kortbilag 3.
YDRE FREMTRÆDEN
Lokalplanområdets bebyggelse i delområde 1 og 4 må fremtræde i
materialer, farvevalg og arkitektonisk udtryk, som harmonerer med
områdets eksisterende bebyggelse, der fremtræder som længehuse
i 1,5 etage med sadeltage eller sadeltage med halv- eller helvalm.
Undtaget heraf er lokalplanområdets campinghytter og øvrige mindre
funktionelt nødvendige bygninger. Lokalplanområdets bebyggelse må
ikke udføres i reflekterende materialer, som kan give visuel refleksion i
kystlandskabet.
I delområde 1 er nærheden til Karrebæk Fjord af væsentlig betydning
for campinghytternes ydre fremtræden. Campinghytterne opføres
med rektangulær form og sadeltag. Tagbeklædningen udføres i enten
tagpap, træ, mat kobber, mat messing legering, forpatineret zink eller
som grønt tag. Campinghytterne udføres med facader af træ, som
må have forskelligt udtryk. Farvevalget til facader, tagbeklædning
samt vindues- og dørrammer er ubehandlet, olieret eller jordfarver.
Farvevalget til facaderne omfatter ikke hvid, sort eller grøn. Der må
være glaspartier og vinduer integreret i facaderne, hvor glaspartier
orienteret mod kysten ikke må være dominerede. Campinghytterne
orienteres under hensyntagen til udsigtslinjer og interne veje og
stier. I delområde 1 må der i tilknytning til campinghytterne etableres
terrasser i naturmaterialer, som afgrænses af enten en lav kant eller
et ikke-reflekterende glasværn. Der må ikke være udhæng eller
markiser på hytterne. Afgrænsning og indretning af campinghytternes
udendørs opholdsarealer skal have et enkelt udtryk.
Det valgte arkitektoniske udtryk, de valgte materialer og farvevalget
skal sikre, at campinghytterne i delområde 1 fremtræder indpasset
i kystlandskabets farveskala, hvor der bl.a. langs kystlinjen findes
rørskov. I delområde 1 må campinghytterne erstatte de oftest
hvide campingvogne, som bl.a. set fra kysten lyser op i landskabet.
Campinghytterne kan med deres jordfarver og naturmaterialer opleves
med en mindre synlighed end de hvide campingvogne.
I delområde 2 og 3 må campinghytterne udformes som
campinghytterne i delområde 1. Delområde 2 og 3 er beliggende i et
terræn, der skråner mod vest, og der er derfor ikke på samme måde
visuel sammenhæng med kysten, som der er i delområde 1. Det
er på den baggrund også muligt at anvende et andet arkitektonisk
udtryk og form i delområde 2 og 3. Campinghytterne må udføres med
ensidigt skrånende taghældning, og facader kan udføres som et helt
glasparti. Derudover er det muligt at opføre campinghytterne i matte
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Rektangulær hyttetype med
ubehandlet træfacade.

Rektangulær hyttetype med olierede træfacader, tagpap og
mulighed for åbning af vinduespartier.

Træterrasse afgrænset af en
lav kant.

Tagbeklædning og facader i
ubehandlet træ.

Overfladebehandlede
træfacader i jordfarver.

Tagbeklædning som grønt tag.

Spånplader med et andet
facadeudtryk.

Figur 10 - Illustration af mulige hyttetyper, materialer og farvevalg i delområde 1.

Ensidig taghældning.

Glasparti som facade.

Alternativ hytteformer.

Metalfacader og -tag.

Figur 11 Illustration af mulige hyttetyper, materialer og farvevalg, som der også gerne må være i delområde 2 og 3.

metalfacader og –beklædning i dæmpede jordfarver. I tilknytning
til campinghytterne må etableres terrasser i naturmaterialer, som
afgrænses af enten en lav kant, et glasværn eller anden form for
afskærmning. Det arkitektoniske udtryk, farvevalg og materialer vil
fortsat være indpasset under hensyn til kystlandskabet.
Campinghytternes indpasning i kystlandskabet er illustreret
på visualiseringer, der fremgår af Bilag 4. Figur 12 viser
campinghytternes principielle fremtræden set fra Karrebæk Fjord.
Øvrige mindre funktionelt nødvendige bygninger i delområde 4,
såsom bebyggelse til opbevaring, må opføres i træ eller andre egnede
materialer, som visuelt fremtræder indpasset i området.
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Figur 12 - Principillustration af campinghytternes ydre fremtræden i delområde 1 set fra Karrebæk Fjord.

Grønne områder, landskab og beplantning
Lokalplanområdets ubebyggede grønne områder skal som
hovedprincip fremtræde som åbne græsarealer underopdelt af hække
og levende hegn samt suppleret med enkeltstående træer eller
beplantningsgrupper, hvilket skal understøtte forskellige opholds- og
aktivitetsmuligheder på campingpladsen. De åbne græsarealer i
delområde 1, 2, 3 og 4 må fremtræde som græsplæner eller henligge
som overdrev. Lokalplanen fastlægger, at dele af eksisterende
levende hegn mod omgivelserne skal bevares og vedligeholdes.
Lokalplanområdets beplantning sikrer sammen med bevoksning inden
for et fredet område, at lokalplanområdets bebyggelse og anlæg har
en begrænset fremtræden og dermed indpasses i kystlandskabet.
Udsigtslinjerne, som fremgår af Kortbilag 2, skal opretholdes,
da der derved sikres udsigt over Karrebæk Fjord. Udsigtslinjerne
opretholdes ved at bevare de eksisterende veje og placere områdets
campingenheder med et mønster, som friholder udsigtslinjer mod
kysten. Derudover bør hækbeplantninger mellem campingenhederne
holdes i en højde, som giver mulighed for kig mod kysten.
I delområde 5 må tilstanden af de beskyttede naturtyper ikke ændres,
og naturtyperne opretholder deres nuværende karakter uden nye
anlæg og bebyggelse.
I forbindelse med opførelse af bebyggelse og anlæg må terrænet
reguleres +/- 0,5 meter. Inden for strandbeskyttelseslinje og
fortidsbeskyttelseslinje forudsættes henholdsvis Kystdirektoratets og
Næstved Kommunes dispensationer efter naturbeskyttelsesloven.
FORSYNINGSSØJLER OG INTERNET
Ved standpladserne til campingvogne må være opstillet
forsyningssøjler. Derudover må der være opstillet rørmaster til
internet, der fremtræder som en metalpæl med en parabol. Masterne
skal have beskeden fremtræden, og de må maksimalt være op til 5
meter høje.
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BELYSNING
Funktionsbelysning omkring lokalplanområdets campingenheder må
kun placeres langs interne veje og stier samt på facader. Belysningen
udføres overvejende som spredt pullertbelysning med en maksimal
lyspunkthøjde på 150 cm. Belysningen skal være nedadrettet og
fokuseret, så lyset ikke påvirker overnattende gæster og oplevelsen
af nattemørket i kystlandskabet. I lokalplanområdet må der være
parkbelysning med nedadrettet lysfordeling.
SKILTNING
Inden for lokalplanområdet må der opsættes orienteringsskiltning.
Ved ankomsten til lokalplanområdet må der være en pylon og
orienteringsskiltning ved vejadgang samt reklameskiltning for
De Hvide Svaner Kro. Skiltning ud mod Karrebækvej skal følge
bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven vedrørende reklameskiltning
i det åbne land.
FLAGSTÆNGER
Ved ankomst til lokalplanområdet må være opsat op til tre
flagstænger. På campingpladsen må der i tilknytning til
servicebebyggelse være opsat enkeltstående flagstænger.
Undtaget heraf er inden for strandbeskyttelseslinjen og
fortidsmindebeskyttelseslinjen, hvor der ikke må opsættes
flagstænger.
Bevaring
Én af De Hvide Svaner Kros fire længer er registret med høj
bevaringsværdi. Ændringer af kroens bevaringsværdige bygning
forudsætter Byrådets godkendelse. Der findes et fredet fortidsminde
inden for området. Lokalplanen muliggør, at der kan opføres en
wellnessbygning i yderkanten af fortidsmindebeskyttelseslinjen.
Bygningen placeres bagved eksisterende bebyggelse. Derudover
muliggør lokalplanen, at der kan opføres campinghytter på
eksisterende standpladser til campingvogne. Mellem campingvognene
og fortidsmindet er beplantning. Hensynet til både kroens
bevaringsværdige bygning og fortidsmindet uddybes i et efterfølgende
afsnit om lokalplanens forhold til kulturarv.
Lokalplanen fastlægger, at dele af områdets eksisterende levende
hegn mod omgivelserne skal bevares og vedligeholdes. De
bevaringsværdige levende hegn fremgår af Kortbilag 2. Bevaring af
beplantning sikrer, at lokalplanområdets bebyggelse og anlæg har en
begrænset fremtræden set fra omgivelserne og dermed indpasses i
kystlandskabet.
Lokalplanen fastlægger, at eksisterende udsigtslinjer ad interne
veje skal fastholdes, jf. Kortbilag 2. Campingpladsens principielle
overordnede vejstruktur fastholdes for at sikre denne visuelle
sammenhæng.
Veje, stier og parkering
Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Karrebækvej. Realisering af
lokalplanen ændrer ikke væsentligt på trafikken til og fra området, og
der er dermed ikke behov for at ændre på den eksisterende vejadgang
og de nuværende tilkørselsforhold.
Lokalplanområdets veje og stier vil have permeabel belægning. Det er
muligt at etablere nye veje på tværs af udsigtslinjerne, når vejene kan
forbedre de interne trafikmønstre på pladsen og eksempelvis sørge
for, at færdsel med campingvogne ikke foregår igennem områder med
hytter.
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Der skal sikres den nødvendige parkering inden for lokalplanområdet
til campingpladsens funktioner. Der skal etableres areal til parkering
svarende til mindst 1 p-plads pr. enhed i tilknytning til den enkelte
overnatningsenhed. Ved tilkørsel til campingpladsens reception skal
der være minimum 10 parkeringspladser. Ved lokalplanens vedtagelse
findes der 85 parkeringspladser i delområde 4. Parkeringspladserne
fremgår af Kortbilag 2.
Særlige miljøforhold
Vejtrafik på Karrebækvej medfører en støjpåvirkning, som behandles
i lokalplanens afsnit om ”støj og vibrationer”. Nærværende lokalplan
udlægger ikke arealer til overnatning tættere på vejen end områdets
nuværende standpladser til campingvogne. Derudover orienteres
campinghytterne i første række langs vejen i delområde 3 med
hyttens bagside mod vejen.
LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en statslige planlægningszone, der skal
søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af
kystnærhed, jf. planlovens § 5a, stk. 1. Der må i kystnærhedszonen
kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i
landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller
funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, jf. § 5b, stk. 1, nr. 1.
Lokalplanen fastlægger de planlægningsmæssige rammer for en
eksisterende campingplads, hvis nærhed til fjorden har været
afgørende for campingpladsens rekreative funktion i området.
Lokalplanen muliggør bebyggelse, som må placeres i funktionel og
visuel tilknytning til eksisterende bebyggelse og anlæg inden for den
eksisterende campingplads fysiske rammer. Der er dermed ikke tale
om et nyudlæg af et rekreativt område inden for kystnærhedszonen.
Lokalplanen fastlægger planlægningsmæssige rammer, der muliggør
udvikling af campingpladsen, så gæsternes forventninger til
pladsens komfort over tid yderligere kan imødekommes, herunder
overnatningsmuligheder i campinghytter. Muligheden for at etablere
campinghytter betyder, at campinghytterne vil erstatte pladser til
campingvogne.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens placering,
omfang, materialer og farvevalg, som skal sikre indpasning i
kystlandskabet og områdets eksisterende bebyggelse og anlæg.
Bestemmelserne sikrer, at lokalplanen kun i begrænset omfang vil
påvirke omgivelserne visuelt. De planlagte forholds visuelle påvirkning
illustreres ved visualiseringer, der fremgår af Bilag 4.
Lokalplanens forhold til kommuneplanen
Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 og er
indeholdt i rammeområde 6 F1.2, der udlægger arealets anvendelse til
rekreativt område, herunder campingplads.
Lokalplanområdet er endvidere omfattet af kommuneplanens
udpegninger af henholdsvis campingpladser, bevaringsværdigt
landskab, kystnærhedszone, Grønt Danmarkskort, lavbundsarealer og
oversvømmelsestruede arealer.
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Figur 13 - Lokalplanområdet er sammenfaldende med kommuneplanramme 6 F1.2.

Lokalplanområdet er udpeget som eksisterende campingplads i
Kommuneplan 2021. Retningslinjen for eksisterende campingpladser
fastlægger, at eksisterende campingpladser kan tillades udvidet,
såfremt de konkrete forhold på stedet, herunder hensynet til
natur- og landskabsforhold og til offentlighedens adgangs- og
opholdsmuligheder ved kystområder, ikke taler imod det.
Campingpladser skal mod det åbne land og eksisterende bebyggelse
afskærmes med beplantning. Lokalplanen fastlægger bestemmelser,
som sikrer indpasning til natur- og landskabsforhold. Derudover
fastlægges bestemmelser for bevaring af en del af den eksisterende
beplantning mod omgivelserne. Undtaget heraf er langs Karrebækvej
samt nord- og vestsiden af delområde 4 til De Hvide Svaner Kro, hvor
kroens fortælleværdi i landskabet sikres ved at undgå beplantning i
matrikelskel.
Lokalplanområdet udgør en mindre del af en udpegning af
bevaringsværdige landskaber og delområde 8a i kommuneplanens
landskabsanalyse.
Kommuneplanens retningslinjer fastlægger bl.a., at der inden for
udpegningen kun i meget begrænset omfang kan opføres bygninger.
Der kan normalt ikke etableres anlæg eller foretages ændringer,
der kan forringe de landskabelige og kulturhistoriske værdier.
Lokalplanen muliggør, at der bl.a. kan etableres ny bebyggelse
inden for en eksisterende campingplads. Lokalplanen vurderes at
være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for
bevaringsværdige landskaber, da lokalplanen fastlægger bestemmelser
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Figur 14 - Lokalplanområdets beliggenhed inden for udpegning af bevaringsværdigt landskab.

for bebyggelsens ydre fremtræden, omfang og placering, hvilket
skal sikre indpasning i landskabet. Derudover fastlægger lokalplanen
bestemmelser for bevaring af beplantning mod det åbne land, hvilket
begrænser campingpladsens synlighed i landskabet.
Lokalplanområdet er som nævnt inden for kystnærhedszonen, hvor
kommuneplanens retningslinjer bl.a. fastlægger, at nye anlæg/arealer
skal lokaliseres i tilknytning til eksisterende by- eller ferieområder.
Ved nye arealudlæg skal der tages afgørende hensyn til natur- og
miljøinteresserne og til offentlighedens mulighed for adgang til
kysterne. Forholdene skal så vidt muligt forbedres. Ved etablering
af anlæg ud til og nær Karrebæk/Dybsø Fjord skal der tages særlige
hensyn til den visuelle påvirkning hele vejen rundt om fjorden,
herunder på Gavnø og Enø. Lokalplanen muliggør bebyggelse og
anlæg til en eksisterende campingplads, som er indpasset under
hensyn til natur- og miljøinteresser. Lokalplanens bestemmelser
skal sikre, at der bl.a. tages særlige hensyn til den visuelle
påvirkning rundt om fjorden. I forbindelse med lokalplanlægningen
er udarbejdet visualiseringer, som illustrerer visuelle fremtræden af
den planlagte bebyggelse i lokalplanområdet. Fotos af eksisterende
forhold og visualiseringerne ses i Bilag 4. Visualiseringerne viser, at
campinghytterne mindsker den visuelle påvirkning af kystlandskabet,
da lokalplanens bestemmelser til materialer og farvevalg sikrer, at
hytterne indpasses i omgivelserne, hvor campingvognenes farver
opleves som kontrastfarve til omgivelserne.
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Figur 15 - Visualisering af de planlagte forhold set på tværs af Karrebæk Fjord fra et sommerhusområde
ved Reedtzholmvej på Enø ca. 2 km sydøst for lokalplanområdet (Bilag 4).

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens udpegning af Grønt
Danmarkskort. Udpegningens retningslinjer skal sikre, at den samlede
udpegning beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, andre
tekniske anlæg mv., der kan forringe naturindholdet samt levesteder
og spredningsveje for vilde planter og dyr. Lokalplanen muliggør ny
bebyggelse på et areal, som allerede er udnyttet til campingplads.
Lokalplanen vurderes dermed ikke at ændre på de hensyn, der
varetages med udpegningen.
Langs kysten er en mindre del af lokalplanområdet udpeget som
lavbundsareal. Kommuneplanens retningslinjer for lavbundsarealer
fastlægger bl.a., at de udpegede lavbundsarealer skal så vidt
muligt friholdes for byggeri og anlæg for at sikre eksisterende natur
eller mulighederne for fremtidig naturgenopretning. Lokalplanen
muliggør ingen ny bebyggelse eller anlæg inden for det udpegede
lavbundsareal.
En mindre del af lokalplanområdet er mod kysten udpeget som
oversvømmelsestruet areal, hvilket fremgår af Figur 17. Udpegningen
er sket på baggrund af kommunens Klimatilpasningsplan fra 2012
og en værdi- og risikokortlægning udført i 2015. Kommuneplanens
retningslinjer for oversvømmelsestruede arealer fastlægger, at der kan
ikke forventes tilladelse til større, langsigtede investeringer indenfor
de oversvømmelsestruede arealer. Det gælder fx boliger, institutioner
og infrastrukturanlæg. Bygninger og anlæg m.m. indenfor de nævnte
arealer skal som hovedregel opføres, så de kan tåle lejlighedsvise
oversvømmelser. Kommunens klimatilpasningsplan og -beregninger
anvendes som udgangspunkt i vurderingen. Næstved Kommune
har i forbindelse med lokalplanprocessen vurderet, at placering
af campinghytterne er i overensstemmelse med retningslinjerne.
Vurderingen begrundes med, at bebyggelse i delområde 1 skal ligge i
minimum sokkelkote +2, og dermed vil bebyggelsen være sikret mod
en 100 års hændelse om 50 år. Derudover er udpegningen indtegnet
med lige linjer, som ikke følger terrænets topografi, der er afgørende
for oversvømmelsesrisikoen.
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Figur 16 - Udpegede lavbundsarealer inden for og omkring lokalplanområdet.

Figur 17 - Udpegning af arealer med oversvømmelsesrisiko.
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Eksisterende lokalplan
En del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan L1. 2-1 for et
område til fritidsformål ”De Hvide Svaner”.
Denne lokalplan aflyses i sin helhed ved nærværende lokalplans
endelige vedtagelse og offentliggørelse.
Lokalplanens forhold til kulturarv
KOMMUNEATLAS/KUTURARVSATLAS
Ifølge Slots- og Kulturstyrelsens database ”Fredede og
bevaringsværdige bygninger” og Kommuneatlas for Næstved
Kommune er én af bygningerne til De Hvide Svaner Kro registreret
som bevaringsværdig bygning med høj bevaringsværdi, jf. Figur 18.
Kroen er opført i 1675 som fritliggende, trefløjet bindingsværkbygning.
Lokalplanen muliggør ingen bebyggelse og anlæg inden for delområde
4, som kan påvirke den bevaringsværdige bygning.
I henhold til retningslinjerne for bevaringsværdige bygninger med
høj bevaringsværdi i Kommuneplan 2021 må den bevaringsværdige
bygning ikke nedrives uden særlig tilladelse fra Byrådet. Derudover
gælder, at ændringer af bevaringsværdige bygninger, herunder
bebyggelsesforhold, facadeudformning, materialevalg, vindues- og
altanudskiftning, skiltning, tilbygninger mm., kun kan ske efter
Byrådets godkendelse.
KULTURHISTORISKE INTERESSER
I lokalplanområdet er en fredet rundhøj fra oldtiden (fredningsnr.
382413), der er betegnet en lokal seværdighed. Fortidsmindet blev
tinglyst fredet i 1940. Rundhøjens beliggenhed fremgår af Figur 18.
Rundhøjen fremstår med græsbevoksning, og ved gravhøjens fod er
et solitært træ. Fortidsminder er beskyttet mod tilstandsændringer,
jf. museumslovens § 29e, stk. 1. Beskyttelsen gælder også for en
bræmme på to meter rundt om fortidsmindet, hvor der ikke må
foretages jordbehandling, tilplantes eller bruges metaldetektorer.
Omkring fortidsmindet er en 100 m fortidsmindebeskyttelseslinje,
som har til formål at sikre de arkæologiske lag omkring fortidsmindet
og sikres dets værdi som kulturhistorisk landskabselement,
jf. naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1. Gravhøjen udgør et
væsentligt element i lokalplanområdet. Lokalplanen muliggør
campinghytter og en ny wellnessbygning inden for yderkanten af
fortidsbeskyttelseslinjen. Wellnessbygningen må opføres bagved
eksisterende bebyggelse ift. fortidsmindet. Derudover må de
planlagte forhold kun placeres på arealer, som i forvejen anvendes
til standpladser til campingvogne, vejanlæg mv. Nye campinghytter
placeres desuden bagved eksisterende beplantning. Realisering
af campinghytterne og wellnessbygningen forudsætter Næstved
Kommunes dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
Dele af lokalplanområdet er beliggende i et område registeret
som kulturarvsareal af regional betydning (lokalitetsnr. 04050967), hvilket fremgår af Figur 18. Kulturarvsarealet er udpeget for
Karrebækkysten, hvor der bl.a. er sket løsfundopsamlinger primært
af flinteredskaber langs fjordkysten (sb.nr. 401622-5 og -64),
stolpehuller og gruber af oldtidskarakter (sb.nr. 040509-58) samt
gruber fra bronzealder/jernalder, gruber og grøfter, med fund dateret
til senmiddelalder og anlægsspor fra renæssance/nyere tid heriblandt
et vejforløb (sb.nr. 040509-54). Næstved Kommune har i forbindelse
med igangsætning af lokalplanprocessen anmodet det arkæologisk
ansvarlige museum ”Museum Sydøstdanmark” om en arkivalsk kontrol
af kulturarvsarealet. Det er museets vurdering, at der både inden for
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Figur 18 - Bevaringsværdige bygninger og kulturhistoriske interesser inden for lokalplanområdet.

kulturarvsarealet og udenfor dette må forventes at være væsentlige
fortidsminder, og at der ved anlægsarbejde, der medfører jordarbejde
er betydelig risiko for at støde på væsentlige fortidsminder. Det er
museets anbefaling, at Museum Sydøstdanmark kontaktes i god tid
inden påbegyndelse af anlægsarbejde, og at bygherre, eller den for
hvis regning et jordarbejde skal udføres, i henhold til museumslovens
§ 25, anmoder museet om at tage stilling til, hvorvidt jordarbejdet
vil berøre væsentlige fortidsminder. Ved anlægsaktiviteter gælder
museumslovens bestemmelser om eventuel standsning af bygge- og
anlægsaktiviteter ved fund af fortidsminder, jf. museumslovens § 27.
Lokalplanområdets afgrænsning mod syd/sydvest udgøres af et
beskyttet dige med levende hegn. Sten- og jorddiger er beskyttede
mod tilstandsændringer, jf. museumslovens § 29a. Lokalplanen
muliggør ingen anlægsaktiviteter i eller op ad diget.
Der er inden for lokalplanområdet viden om arkæologiske interesser.
Det kan derfor være hensigtsmæssigt forud for anlægsarbejde at
lade Museum Sydøstdanmark udføre forundersøgelser af arealet for
at forebygge en eventuel standsning af bygge- og anlægsarbejde ved
fund af fortidsminder, jf. museumslovens §25, §26 og §27.
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Landzonetilladelse – bonusvirkning
Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og
anlæg i landzone, jf. planlovens § 35, stk. 1, som er nødvendige for
lokalplanens virkeliggørelse. Lokalplanens bonusvirkning omfatter
arealanvendelse til campingplads, opførelse af campinghytter, en
wellnessbygning og en servicebygning, jf. lokalplanens bestemmelser
til placering, omfang og ydre fremtræden. Placering af servicebygning
og wellnessbygning fremgår af Bilag 2. Den principielle placering af
campinghytterne fremgår af Bilag 3.
Teknisk Forsyning
Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før
tilslutning til vandforsyning har fundet sted.
Der kan opføres tekniske anlæg, som er nødvendige for driften af
campingpladsen.
VAND
Lokalplanens område forsynes med vand fra Karrebæk Vandværk.
VARME
Lokalplanområdet er jævnfør kommunens varmeplan delvist udlagt
til kollektiv forsyning. Varmeanlæg over 250 kW skal godkendes af
kommunen efter reglerne i projektbekendtgørelsen.
SPILDEVAND
Lokalplanens område hører under kloakopland STÅ1, og området er
spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand), og der er derfor
ingen yderligere krav til spildevandsafledning (sanitært regler).
Vand fra tage må ikke afledes til kloak eller kysten, men vandet skal
nedsives i faskiner efter forudgående ansøgning herom til kommunen.
AFFALD
Affald skal sorteres, opbevares og håndteres efter gældende regler
i affaldsbekendtgørelsen og regulativ for erhvervsaffald i Næstved
Kommune, samt affaldsaktørbekendtgørelsen.
Det anbefales allerede i projekteringsfasen at få sikret nødvendigt
areal til opbevaring og håndtering af affaldet, samt sikre logistikken til
afhentning affaldet.
Der henledes opmærksomheden på, at virksomheder skal senest
den 31. december 2022 sortere deres husholdningslignende
affald i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 og
mærke beholder til husholdningslignende affald med de relevante
piktogrammer som angivet i bilag 6 i affaldsbekendtgørelsen.
Flere oplysninger fås på http://erhverv.naestved-affald.dk/erhverv.
Kollektiv trafik
Campingpladsens gæster har inden for gåafstand (ca. 350 m) et
busstoppested for busruterne 603, 670 og 682. Med busruterne er det
muligt at få forbindelse mellem Næstved, Skælskør og Enø. Kollektive
trafikmuligheder kan særligt være relevant for overnattende gæster i
campinghytter, gæster til kroen eller besøgende til pladsens gæster.
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Figur 19 - Arealfredning af Nybro Strandeng inden for og uden for lokalplanområdet.

FREDNING OG NATURBESKYTTELSE
Fredning
En mindre del af lokalplanområdet er inden for arealfredningen
af Nybro Strandeng. Derudover grænser lokalplanområdet mod
nordøst op til det fredede område. Fredningskendelsen af 29. 9 1965
fastlægger, at arealet skal bevares med dets nuværende karakter
af strandeng og må kun benyttes til permanent græsning eller
til høslet. Arealet skal friholdes for enhver bebyggelse, herunder
landbrugsbygninger. Den på matr.nr. 5c Karrebæk By, Karrebæk,
værende skræntebevoksning skal opretholdes som løvskov, så der
som foryngelsestræer kun må anvendes bøg og eg.
Lokalplanen muliggør ingen ny bebyggelse eller anlæg inden for det
fredede område. Opretholdelse af den nævnte skræntebevoksning
betyder endvidere, at lokalplanområdet visuelt er afskærmet mod
nordøst.
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Figur 20 - Lokalplanområdets beliggenhed i Natura 2000-området.

International naturbeskyttelse
NATURA 2000-OMRÅDE
Lokalplanområdet er beliggende inden for yderkanten af Natura
2000-området nr. 169 for Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og
Knudshoved Odde, hvilket fremgår af Figur 20. Natura 2000-området
er specielt udpeget for at beskytte en lang række marine og
kystnære habitatnaturtyper, hvoraf flere af naturtyperne forekommer
med en stor andel af den nationale forekomst i den kontinentale
biografiske region eller den marin-baltiske region, bl.a. forklit, tørt
kalksandsoverdrev og kystlaguner. Området er også udpeget for at
beskytte en lang række yngle- og trækfugle.
Natura 2000-området er omfattet af Natura 2000-plan 2016-2021,
som skal sikre naturtilstanden for områdets udpegede arter og
naturtyper og bidrage til gunstig bevaringsstatus. På Figur 21 ses
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 169 for Havet og
kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, som er gengivet
fra Natura 2000 basisanalyse 2022-2027.
Miljøstyrelsen har foreslået afgrænsningen af Natura 2000-området
ændret, så lokalplanområdet udgår af det internationalt beskyttede
naturområdet. Den gældende og ændrede afgrænsning fremgår af
Figur 22. Godkendelse af den ændrede afgrænsning afventer EUKommissionens godkendelse, og indtil da skal hensynet til områdets
beskyttelse fastholdes. Der skal på den baggrund gennemføres en
væsentlighedsvurdering, jf. bekendtgørelse om administration af
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Figur 21 Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område.

planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter.
Det vurderes, at lokalplanen i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter ikke påvirker Natura 2000-området væsentligt,
jf. bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter. Vurderingen er begrundet med omfanget og karakteren af de
planlagte forhold, som opføres inden for de fysiske rammer af en
eksisterende campingplads, og hvor valget af overnatningstype ikke
ændrer anvendelsen af området. I lokalplanområdet kan standpladser
til campingvogne erstattes af campinghytter. Campinghytterne og
de planlagte faciliteter vurderes at medføre en ubetydelig ændring i
aktiviteten på campingpladsen, som ikke vurderes at påvirke Natura
2000-områdets udpegningsgrundlag væsentligt.
BILAG IV-ARTER
En række dyr og planter er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
Nærværende lokalplan kan ikke vedtages endeligt, hvis gennemførelse
af planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af
yngle- eller rasteområder for habitatdirektivets bilag IV-arter.
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Figur 22 - Forslag til justeret afgrænsning af Natura 2000-område 169.

Habitatdirektivet omfatter desuden en række planter.
Inden for lokalplanområdet er der ingen bilag IV-arter registreret på
Danmarks Miljøportals Naturdata. Næstved Kommune har desuden
ingen aktuelle registreringer af bilag IV-dyre- og plantearter i
lokalplanområdet. Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø
er bilag IV-arter, som forekommer udbredt i søer og vådområder i hele
Næstved Kommune.
Lokalplanområdet anvendes i dag til campingplads, hvor grønne
områder plejes ved græsslåning, og det forventes på den baggrund, at
der ikke forekommer bilag IV-plantearter. Omkring lokalplanområdet
findes levende hegn, som potentielt kan fungere som ledelinje for
eventuelle flagermus i området. Ældre træer i de levende hegn
og på pladsen skal undersøges for hulheder, hvis de skal fældes,
jf. artsfredningsbekendtgørelsen. Ingen af de planlagte forhold
forudsætter fældning af ældre træer.
På den baggrund er det Næstved Kommunes vurdering, at en
realisering af lokalplanen ikke vil skade yngle- eller rasteområder for
arter, der er beskyttet af habitatdirektivets bilag IV.
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Figur 23 - Beskyttet natur i og omkring lokalplanområdet.

Naturbeskyttelse
BESKYTTET NATUR
Naturbeskyttelseslovens § 3 fastlægger et generelt forbud mod
at ændre tilstanden i de beskyttede naturtyper. Det drejer sig om
vandløb, søer, moser, heder, enge, overdrev og strandenge.
Ved gennemgang af Danmarks Miljøportal Arealinformation fremgår
det, at der findes beskyttede naturtyper inden for lokalplanområdet.
Inden for lokalplanområdet er registreret henholdsvis en sø, en eng og
en mose, hvilket fremgår af Figur 23.
Lokalplanen muliggør ingen ny bebyggelse eller anlæg i de beskyttede
naturtyper. Derudover gælder det, at der må ikke uden Næstved
Kommunes forudgående dispensation efter naturbeskyttelsesloven
foretages ændringer i de beskyttede naturtypers tilstand.
BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER
En del af lokalplanområdet er beliggende inden for
strandbeskyttelseslinjen, hvilket fremgår af Figur 24. Formålet med
den 300 m strandbeskyttelseslinje er at bevare de åbne kyster og de
landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til
kysterne. Inden for strandbeskyttelseslinjen må der f.eks. ikke opføres
bebyggelse, herunder til- og ombygning, opstilles campingvogne,
opsættes hegn, tilplantes, udstykkes areal eller ændres på terrænet.
Lokalplanen muliggør, at der inden for strandbeskyttelseslinjen
må opføres nye campinghytter og bebyggelse til servicefaciliteter,
hvilket kræver Kystdirektoratets forudgående dispensation efter
naturbeskyttelsesloven.
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Figur 24 - Strandbeskyttelseslinjens udstrækningen inden for lokalplanområdet.

I lokalplanområdet er der, som nævnt i afsnittet om
”Lokalplanens forhold til kulturarv”, et fredet fortidsminde med
fortidsmindebeskyttelseslinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 18, stk.
1. Fortidsmindebeskyttelseslinjens udstrækningen fremgår af Figur
18. Formålet med den 100 m fortidsmindebeskyttelseslinje er at
sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, herunder
at sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne, samt beskytte
de arkæologiske lag. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke
foretages ændringer i tilstanden, dvs. for eksempel tilplantninger
eller ændringer i terrænet (heller ikke midlertidige ændringer). Der
er endvidere forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger,
skure, campingvogne og master. Lokalplanen muliggør, at der kan
opføres campinghytter og en wellnessbygning inden for yderkanten
af fortidsmindebeskyttelseslinjen. Wellnessbygningen placeres
bagved eksisterende bebyggelse og dermed ubetydelige betydning
for fortidsmindets værdi som landskabselement. Campinghytterne
placeres på et areal, som allerede er indrettet til standpladser for
campingvogne og bagved eksisterende beplantning. Etablering af
campinghytter og wellnessbygningen forudsætter Næstved Kommunes
dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
En del af lokalplanområdet er inden for skovbyggelinjen omkring
Borgnakke Skov, hvilket fremgår af Figur 25. Formålet med den 300 m
skovbyggelinje er at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og
for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og
dyreliv. Lokalplanens bonusvirkning medfører, at der ikke forudsættes
dispensation til de planlagte forhold inden for skovbyggelinje, jf.
naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, nr. 5.
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Figur 25 - Skovbyggelinjens udstrækning inden for lokalplanområdet.

Vandløb og Dræn
Enhver omlægning af, og tilslutning til, alle former for vandløb,
herunder dræn, skal godkendes af vandløbsmyndigheden.
Der må ikke ske ændringer af de eksisterende afvandingsoplande eller
i den naturlige afstrømningshastighed uden vandløbsmyndighedens
godkendelse.
LOKALPLANENS FORHOLD TIL MILJØET
Miljøvurderingsloven
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020)
har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der
fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter på
miljøvurderingslovens Bilag 1 eller 2, og hvor planen vurderes at
kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet.
Lokalplan 120 fastlægger de planlægningsmæssige rammer for en
eksisterende campingplads og mulighed for udbygning af pladsens
faciliteter, hvilket er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt.
12d, permanente campingpladser.
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Næstved Kommune har i medfør af miljøvurderingslovens § 8
gennemført en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning
på miljøet. Vurderingen er foretaget i et screeningsskema, der
er vedlagt som Bilag 6. Næstved Kommune har på den baggrund
vurderet, at lokalplanen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på
miljøet, og dermed ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.
KLAGEVEJLEDNING
Du kan klage over Næstved Kommunes afgørelse om, at der ikke skal
gennemføres miljøvurdering til Planklagenævnet. 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 opfylder lovens krav,
og om der burde være udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med
tilvejebringelse af planen. Du kan derimod ikke klage over indholdet af
miljøvurderingen.
Klage indgives til Planklagenævnet, som beskrevet på side 3 i
lokalplanen.
Støj og vibrationer
Trafik på Karrebækvej medfører en støjpåvirkning af lokalplanområdet.
Støjforhold reguleres af miljøbeskyttelsesloven. Miljøstyrelsen har
fastlagt vejledende grænseværdier for støj og vibrationer fra bl.a.
veje. Grænseværdierne bruges til planlægning og lægges også til
grund for miljømyndighedernes vurdering af støjgener. For rekreative
områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder,
campingpladser) er den vejledende grænseværdi for vejstøj 53 dB.
Ved realisering af lokalplanen vil der blive marginalt mere trafik til
og fra området, da etablering af campinghytterne giver mulighed for
vinterovernatning på pladsen. Den nærmeste planlagte bebyggelse
til Karrebækvej er i delområde 2 (byggefelt E) og 3 (byggefelt F og
G), som er minimum 50 meter fra Karrebækvej, og hvor lokalplanen
fastlægger, at eksisterende områder fortrinsvis til standpladser
for campingvogne må anvendes til campinghytter. Afstanden
svarer dermed til den nuværende situation for campingpladsens
overnatningsmuligheder. I delområde 3 byggefelt F og G) kan
campinghytterne endvidere placeres internt forbundne eller
sammenbyggede, hvilket kan, afhængig af placeringen, begrænse
støjpåvirkningen fra vejen.
Jordforurening
Forhold om jordforurening reguleres af ”Lov om forurenet jord”. Der er
ikke kortlagt jordforurening inden for lokalplanområdet, og det er ikke
omfattet af områdeklassificeringen.
I henhold til loven, skal arbejdet standses, hvis der i forbindelse med
bygge- eller jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening.
Forureningen skal anmeldes til Næstved Kommune, og arbejdet
må først genoptages fire uger efter, at regionen har modtaget
underretning om den konstaterede forurening.
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TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER
Fredningsnævnet
Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer i
tilstanden for arealfredningen af Nybro Strandeng, før der er givet
tilladelse hertil fra Fredningsnævnet.
Kystdirektoratet
Der må - uanset planens bestemmelser - ikke ske ændringer af
arealer inden for strandbeskyttelseslinjen, før der er meddelt
dispensation efter naturbeskyttelsesloven hertil fra Kystdirektoratet.
Slots- og Kulturstyrelsen
Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer i
tilstanden for det fredede fortidsminde, før der er givet tilladelse efter
museumsloven hertil fra Slots- og Kulturstyrelsen.
TILLADELSER FRA KOMMUNEN EFTER ANDEN LOVGIVNING
Campingpladsens drift og bebyggelse mv. skal ske i henhold
til en campingtilladelse, hvor kommunen er myndighed for
campingreglementet. I november 2003 meddelte Storstrøms
Amt en campingtilladelse til 600 enheder, heraf 10 hytter, 30 til
vintercampering og vinteropbevaring af 120 campingvogne. I
forbindelse med lokalplanprocessen behandler Næstved Kommune en
campingtilladelse, som svarer til de eksisterende forhold og planlagte
udviklingsmuligheder på campingpladsen. Ændring af gældende
tilladelse skal følge det til enhver tid gældende campingreglement og
denne lokalplans bestemmelser.
Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke etableres byggeri og
anlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, før Næstved Kommune
har meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Tilsvarende må
der ikke ske en ændring i tilstanden af de beskyttede naturtyper eller
det beskyttede dige, før Næstved Kommune har meddelt dispensation
efter henholdsvis naturbeskyttelsesloven og museumsloven.
SERVITUTTER
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanens indhold, fortrænges af lokalplanen jf.
planlovens § 18.
Private tilstandsservitutter, som er uforenelige med lokalplanens
formål, kan aflyses med lokalplanen jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 17.
Andre private servitutter kan eksproprieres efter planlovens § 47, når
det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.
Der er i forbindelse med forarbejdet til lokalplan nr. 120 foretaget en
gennemgang af servitutter i området for at få afklaret, hvilke der er
forenelige med lokalplanen, og hvilke der ikke er forenelige og derfor
må ophæves. Gennemgangen af de tinglyste servitutter har vist, at
ingen af servitutterne er uforenelige med lokalplanen.
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FORSLAG TIL LOKALPLAN 120
FOR DE HVIDE SVANER CAMPING
I henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning (Erhvervsministeriets
lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020) fastsættes herved følgende
bestemmelser for det i § 2 nævnte om-råde.

§1. LOKALPLANENS FORMÅL
Lokalplanens formål er:
1.1

at muliggøre, at der på den eksisterende campingplads må
opføres campinghytter og servicebygninger samt anlæg, som
understøtter udvikling af campingpladsens faciliteter.

§2. OMRÅDE OG ZONESTATUS OG BONUSVIRKNING
2.1

Lokalplanen, der afgrænses som vist på Kortbilag nr. 1,
omfatter en del af matr.nr. 5a Karrebæk By, Karrebæk,
samt alle parceller, der efter den 06.07.2021 udstykkes,
arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens
område.

2.2

Lokalplanområdet er og forbliver beliggende i landzone.

2.3

Lokalplanen erstatter landzonetilladelser til bebyggelse og
anlæg i landzone, jf. planlovens § 35, stk. 1.

§3. OMRÅDETS ANVENDELSE
3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til rekreativt område,
herunder campingplads.

3.2

Lokalplanområde er opdelt i delområde 1-5.

3.3

Delområde 1, 2 og 3 må kun anvendes til standpladser for
campingvogne, telte eller campinghytter. I delområde 1 må
desuden opføres én servicebygning.

3.4

Delområde 4 må anvendes til standpladser for campingvogne,
telte, servicebebyggelse, herunder toiletbygninger, reception,
bolig til bestyrer, wellnessfaciliteter, udendørs rekreative anlæg
såsom minigolf og pool, parkeringspladser, serviceområde til
renovation samt andre funktionelt nødvendige bygninger og
anlæg. Delområde 4 må endvidere anvendes til kro/restaurant
og faciliteter i tilknytning campingpladsen.

3.5

Delområde 5 må kun anvendes som ubebyggede arealer.

39

§4. VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD
4.1

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes via den eksisterende
vejadgang fra Karrebækvej, hvilket er vist på Kortbilag 2.

4.2

Lokalplanområdets interne veje og stier må kun udføres med
permeabel belægning.

4.3

Der må etableres nye veje på tværs af eksisterende interne
veje med udsigtslinjer, når vejene kan forbedre de interne
trafikmønstre på pladsen.

4.4

Der skal etableres areal til parkering svarende til mindst
1 p-plads pr. overnatningshed. Ved standpladser til
campingvogne og ved campinghytter skal etableres parkering
i tilknytning til den enkelte overnatningsenhed. I delområde
4 skal der ved indkørsel til campingpladsen være minimum
10 parkeringspladser. Parkeringspladser må kun udføres med
permeabel belægning. Den principielle placering af parkering
er vist på Kortbilag 2.

4.5

Der må ikke udlægges faste parkeringspladser på det åbne
område omkring gravhøjen i delområde 4, jf. Kortbilag 3.

§5. UDSTYKNING
5.1

Inden for lokalplanområdet må der ikke ske udstykning af
campinghytter. Campinghytter på en campingplads må ikke
udstykkes eller matrikuleres i en eller flere faste ejendomme,
der ikke er en del af ejendommen med den øvrige del af
campingpladsen, jf. sommerhuslovens § 4, stk. 2, 2. pkt.

§6. TEKNISKE ANLÆG
6.1

Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som
jordledninger.

6.2

Der må opføres tekniske anlæg, som er nødvendige for driften
af campingpladsen.

§7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
7.1

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed
må højst være 10. Bebyggelse må kun placeres inden for
byggefelterne A til I, jf. Kortbilag 2. For området som helhed
må der være op til 600 campingenheder.

7.2

I delområde 1 må der inden for byggefelt H og I opføres
op til 60 campinghytter, som hver maksimalt må have et
bruttoetageareal på 30 m2. Campinghytternes højde må
være op til fire meter målt fra naturligt terræn (DVR90). I
delområde 1 må campinghytterne ikke opføres som internt
forbundne hytter eller sammenbyggede hytter.

7.3

I delområde 1 må inden for byggefelt H opføres
en servicebygning på op til 100 m2 i tilknytning til
campingpladsens standpladser eller campinghytter.
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7.4

I delområde 1 skal bebyggelse placeres i minimum sokkelkote
2 m (DVR90).

7.5

I delområde 2 må der inden for byggefelt E opføres
op 35 campinghytter, som hver maksimalt må have et
bruttoetageareal på 45 m2. Campinghytternes højde må
være op til fem meter målt fra naturligt terræn (DVR90).
I delområde 2 må campinghytterne ikke opføres som
sammenbyggede hytter.

7.6

I delområde 3 må der inden for byggefelt F og G tilsammen
opføres op til 35 campinghytter, som hver maksimalt må have
et bruttoetageareal på 45 m2. Campinghytternes højde må
være op til fem meter målt fra naturligt terræn (DVR90). I
delområde 3 må campinghytterne også opføres som internt
forbundne hytter eller sammenbyggede hytter.

7.7

Campinghytterne i delområde 1, 2 og 3 skal placeres i visuel
og funktionel sammenhæng til lokalplanområdets eksisterende
beplantning og anlæg. Campinghytter skal placeres langs
lokalplanområdets interne veje og stier. Derudover skal
campinghytterne placeres i et mønster, som sikrer, at
udsigtslinjerne ad eksisterende interne veje på Kortbilag 2
friholdes for bebyggelse.

7.8

Campinghytterne i delområde 1, 2 og 3 skal placeres med
en indbyrdes afstand på 5-6 meter. Undtaget heraf er internt
forbundne hytter og sammenbyggede hytter.

7.9

I delområde 4 må der inden for byggefelt A, B, C og D
opføres ny bebyggelse, som understøtter campingpladsens
servicefaciliteter. Bebyggelse må højst opføres i 1,5 etager
med udnyttet tagetage. Bebyggelse må have en højde af
maks. 8,5 m. Skorstene, antenner, ventilationsafkast og
lignende kan dog have en større højde.

7.10

I delområde 4 må der inden for byggefelt A opføres funktionelt
nødvendig bebyggelse til De Hvide Svaner Kro, hvis det kan
sikres, at det ikke har betydning for bygningen med høj
bevaringsværdi, jf. § 14.1.

7.11

Placering af bebyggelse og anlæg inden for
strandbeskyttelseslinje og fortidsbeskyttelseslinje forudsætter
henholdsvis Kystdirektoratets og Næstved Kommunes
dispensationer efter naturbeskyttelsesloven.

§8. BEBYGGELSENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN
8.1

I delområde 1 skal campinghytter udformes, så deres
fremtræden er indpasset i kystlandskabet. Campinghytterne
må kun opføres med en rektangulær form og symmetrisk
sadeltag uden valm. Tagbeklædningen skal udføres i enten
tagpap, træ, mat kobber, mat messing legering, forpatineret
zink eller som grønt tag. Campinghytterne skal udføres med
facader af træ, som må have forskelligt udtryk. Facader,
tagbeklædning samt vindues- og dørrammer skal fremtræde
ubehandlet, olieret eller i jordfarver. Farvevalget til facaderne
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omfatter ikke hvid, sort eller grøn. Der må være glaspartier
og vinduer integreret i facaderne, altså ikke fremskudte, hvor
glaspartier orienteret mod kysten ikke må udgøre mere end 40
procent af den kystvendte facade.
8.2

I delområde 2 og delområde 3 må campinghytterne
udformes og fremtræde, som fastlagt i § 8.1. Derudover må
campinghytterne i delområde 2 og 3 udføres med ensidigt
skrånende taghældning, og facader må udføres som et helt
glasparti. Derudover er det muligt at opføre campinghytterne
i matte metalfacader og –beklædning i dæmpede jordfarver,
sort, hvid og grøn.

8.3

I tilknytning til campinghytterne i delområde 1 må der
etableres terrasser i naturmaterialer, som afgrænses af enten
en lav kant eller et ikke-reflekterende glasværn. Der må ikke
være udhæng eller markiser.

8.4

I tilknytning til campinghytterne i delområde 2 og 3 må der
etableres terrasser i naturmaterialer, som afgrænses af enten
en lav kant, et glasværn eller en anden form for afskærmning.

8.5

I delområde 1 og 4 skal servicebebyggelse fremtræde i
materialer, farvevalg og arkitektonisk udtryk, som harmonerer
med områdets eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse skal
visuelt fremtræde som længehuse i 1,5 etage med sadeltage
eller sadeltage med halv- eller helvalm. Tagbeklædningen
skal være mat rød eller brun, mat tagbeklædning. Undtaget
heraf er eksisterende beboelse til campingpladsens bestyrer
og øvrige mindre, funktionelt nødvendige bygninger, som må
opføres i træ eller andre materialer, som indgår naturligt i
lokalplanens visuelle udtryk.

8.6

Lokalplanområdets bebyggelse må i alle delområder ikke
udføres i reflekterende materialer, som kan give visuel
refleksion i kystlandskabet og i omgivelserne i øvrigt.
Glanstallet fastsættes til maks. 30. Undtaget herfra er
solfangeranlæg og vinduer.

§9. UBEBYGGEDE AREALER
9.1

Ubebyggede grønne arealer skal fremtræde som åbne
græsarealer underopdelt af hække, levende hegn,
enkeltstående træer og beplantningsgrupper.

9.2

Nord og vest for kroen må der ikke plantes træer og buske i
matrikelskel eller opføres bebyggelse og anlæg, hvilket skal
sikre kroens fritliggende placering som kulturhistorisk element
i landskabet.

9.3

I delområde 4 må der på de ubebyggede arealer placeres
udendørs opholdsarealer og anlæg i tilknytning til bebyggelse
og mindre rekreative anlæg, der understøtter campingpladsens
funktion, såsom minigolf.
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9.4

Levende hegn, der fremgår af Kortbilag 2, skal bevares og
vedligeholdes. Vedligeholdelse skal ske under hensyn til et
beskyttet dige. Beplantningen skal sikre, at bebyggelse og
anlæg har en begrænset fremtræden i kystlandskabet. Ved
fornyelse af beplantningen skal der plantes arter valgt blandt
de muligheder, der er angivet på Bilag 5.

9.5

Udsigtslinjerne ad eksisterende interne veje, som fremgår af
Kortbilag 2, skal opretholdes.

9.6

I delområde 5 må ikke udføres terrænregulering, opføres ny
bebyggelse eller anlæg.

9.7

Ved standpladserne til campingvogne/telte må opstilles
forsyningssøjler. Derudover må der være opstillet rørmaster
til internet, der fremtræder som en metalpæl med en parabol.
Masterne skal have beskeden fremtræden og må maksimalt
være 5 meter høje.

9.8

Langs interne veje og stier samt på facader må placeres
funktionsbelysning, der har nedadrettet eller afskærmet
lysfordeling. Pullertbelysning må have en maksimal
lyspunkthøjde på 1,5 m, mens parkbelysning må have en
maksimal lyspunkthøjde på 2,5 m.

9.9

Inden for lokalplanområdet må der opsættes
orienteringsskiltning på bygninger, hegn og som fritstående
skilte. Fritstående orienteringsskilte internt på campingpladsen
må maksimalt være 80 cm høje og 80 cm brede.

9.10

Ved vejadgang til lokalplanområdet må være en pylon, som
maksimalt er 250 cm høj og 140 cm bred. Ved vejadgangen
må desuden placeres orienteringsskilte og reklameskiltning
for De Hvide Svaner Kro. Skiltning ud mod Karrebækvej skal
følge bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven vedrørende
reklameskiltning i det åbne land.

9.11

Ved ankomst til lokalplanområdet må være opsat op til tre
flagstænger. På campingpladsen må der i tilknytning til
servicebebyggelse være opsat enkeltstående flagstænger.
Undtaget heraf er inden for strandbeskyttelseslinjen og
fortidsmindebeskyttelseslinjen, hvor der ikke må opsættes
flagstænger.

§10. TERRÆNREGULERING
10.1

Lokalplanområdets terræn må maksimalt reguleres +/- 0,5 m.
Påvirkning af terrænet topografi skal begrænses mest muligt.
Ved terrænregulering skal terrænet indpasses til omgivelserne,
så det fremtræder naturligt.

10.2

Inden for strandbeskyttelseslinje og fortidsbeskyttelseslinje
forudsættes henholdsvis Kystdirektoratets og Næstved
Kommunes dispensationer efter naturbeskyttelsesloven til
terrænregulering.
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§11. FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY
BEBYGGELSE
Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:
11.1

Ny bebyggelse er tilsluttet offentlig/kollektiv vandforsyning,
elforsyning og kloakforsyning.

§12. MILJØ
Ingen bestemmelser om miljø.
§13. GRUNDEJERFORENING
Ingen bestemmelser om grundejerforening.
§14. BEVARING
14.1

Den bevaringsværdige bygning til De Hvide Svaner Kro, som
fremgår af Kortbilag 2, må ikke nedrives, ombygges eller
på anden måde ændres uden Byrådets særlige tilladelse,
herunder ændring af farver og materialer samt udskiftning af
bygningsdele som f.eks. tage, vinduer, sålbænke mv.

14.2

De på Kortbilag 2 viste bevaringsværdige levende hegn skal
bevares og vedligeholdes.

§15. SERVITUTTER
15.1

Der er ingen private tilstandsservitutter, som fortrænges af
planen.

§16. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN
16.1

Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse
af denne lokalplan aflyses lokalplan L1 1-2 for et område til
fritidsformål ” De Hvide Svaner” i sin helhed.

§17. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet
endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der
midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er
omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en
måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom,
der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes
efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i
overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at
påbegynde et større byggearbejde.
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Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra
offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
Lokalplanens retsvirkninger
17.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes,
bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

17.2

Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i
lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.

17.3

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

17.4

Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med
planens principper. Skønnes en ansøgning om dispensation
at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før
dispensationen kan gives.

17.5

Der kan foretages ekspropriation af private ejendomme
eller rettigheder over ejendomme mod erstatning, når
ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelse af lokalplanen.

17.6

Hvis en lokalplan bestemmer, at en bebyggelse ikke må
nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse – og tilladelse
til nedrivning nægtes, kan ejeren forlange bebyggelsen
overtaget af kommunen mod erstatning, hvis bebyggelsen
ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i forhold til
lignende bebyggelse uden nedrivningsforbud.

Der henvises i øvrigt til planloven.
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LOKALPLAN 120
FOR DE HVIDE SVANER CAMPING

___________________________________________
VEDTAGELSE
Lokalplan 120 er vedtaget endeligt af Næstved Byråd har den
XX.XX.20XX
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Rådmandshaven 20
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