
Resume: 

Under tilblivelsen af Kommuneplanen 2021, med vedtagelse den 29. juni 2021 punkt 1, indgås der en 
politisk aftale om placering af ny industrihavn på Stenbæksholm siden af kanalen til Næstved havn. Før den 
endelig aftale vedtages på byrådsmødet 
punkt 2, den 29. juni 2021 forhandles der en 
købsaftale på plads for matrikel 7 (Figur 1) 
på i alt 270.000 m2. Byrådet i Næstved 
offentliggør en placering med 75.000 m2 
ved siden af Even Ådal med udkørsel på 
Karrebækvej(Figur 2). Næstved Erhvervs- 
havn bruger i dag et areal på ca. 100.000m2, 
hvor kunder udtrykker ønske om mere areal 
end det allerede udlejede. Næstved Sten og 
grus er en af de kunder med stort behov for 
flere m2 til opbevaring af sømateriale til 
byggebranchen. Næstved Havn forventer en 
stigning i bulkgods over de næste år og vil 
derfor have behov for mere end de 
75.000m2 der er skitseret som ligeledes er 
skitseret med et svajebassin til mindre 
fragtskibe. De større skibe vil stadig skulle 
vende i det eksisterende havnebassin. 

Matrikel 7 er placeret inden for 
strandbeskyttelseslinjen (Figur 3) og er 
således et beskyttet område, hvor der 
kræves miljømæssige undersøgelser for at 
kunne etablere tekniske anlæg såsom en 
industrihavn. Ligeledes er der tale om et 
areal, der er erhvervet til formålet at 
anlægge en industrihavn og ikke en 
udvidelse af eksisterende havn. I medier er 
der de senere år talt meget om udflytningen 
af erhvershavnen til et areal på Ydernæs. 
Stenbæksholm er nævnt få gange som en 
mulighed, dog er der i flere rapporter, 
udarbejdet af diverse konsulenter/ 
ingenørfirmaer konkluderet, at en placering 
nær Stenbæksholm/ Ålestokhuse vil kræve 
omfattende støjreduktion, hvilket vil 
udviske de landskabelige konturer. 

Sagens tidsforløb har muliggjort en 
vedtagelse uden mulighed for indsigelser fra 
offentligheden. Sagen synes at konflikte 
med Planloven, samt strategi for kommuneplanlægning Næstved kommune, ved at vedtage en placering i 
et område udlagt jf. kommuneplanen til andet formål.  

Figur 1 Matrikel 7 

Figur 2 Offentliggjort skitse 

Figur 3 Strandbeskyttelseslinie 



Næstved kommune har i kommuneplan 21 (kp21) udpeget områder til Grønt Danmarkskort (Figur 4), som 

kort fortalt skal skabe sammenhæng i de udnævnte Natura2000 områder i Danmark. Placeringen af en 

Industrihavn ved Stenbæksholm/Ålestokhuse vil skære den forbindelse over, som binder Karrebækfjord 

sammen med Eks. Tystrup/Bavelse via Even Ådal, som ligeledes er en del af et naturgenoprettelsesprojekt 

med Naturstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udpegningen af Grønt Danmarkskort tager udgangspunkt i 3 nationale kriterier, som i prioriteret 

rækkefølge ligger til grund for udpegningen. Udpegningens retningslinjer skal sikre, at den samlede 

udpegning beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv., der kan forringe 

naturindholdet, levesteder samt spredningsveje for vilde dyr og planter. 

Placeringen berører 

lavbundsarealer(Figur 5) udpeget i 

Kp21, det samlede areal ligger mellem 

eksisterende lavbundsarealer samt 

Even Ådal, som har potentiale for 

genopretning. Til og frakørsel fra 

industrihavnen er således skitseret til 

at skulle placeres sideløbende med 

Even Ådal. Nord for Karrebækvej er 

Even Ådal del af naturgenoprettelses- 

projekt, hvor store dele er beplantet 

som statsskov. Dette område er 

således en del af grønt Danmarkskort. 

  

Figur 4 Udsnit Grønt Danmarkskort 

Figur 5 Lavbundsarealer 



Der udpeges i Kp21 områder, der er naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturbeskyttelsesinteresser. 

Disse udpeges efter strategien for kommuneplanen og har en klar sammenhæng med Grønt Danmarkskort. 

Disse binder Natura 2000 områderne 

sammen og koordineres således 

nationalt. Udpegningen hænger således 

sammen både med fuglebeskyttelses- og 

habitatområder. Den skitserede 

industrihavn og det samlede indkøbte 

areal er placeret som en kile i 

udpegningen. Os der bor i området ser 

hvert år store mængder af trækkende og 

overvintrende gæs, ænder og svaner, der 

dagligt trækker ind for at fouragere på 

landområderne; både omkring området 

og længere inde på Sjælland. En placering 

af en industrihavn vil uden tvivl forstyrre 

vejen til fourageringspladserne. Der er på engarealer og de tilstødende landbrugsjorde et mangfoldigt 

dyreliv af både pattedyr og fugle, der sandsynligvis vil opnå ringere leveforhold ved placering af en 

industrihavn med tilhørende opmagasinering af bulkmateriale, samt håndtering af disse. 

I Kp21 angives bevaringsværdige landskaber(Figur 7), som blandt andet omfatter kystlandskaber, 

dødisområder, ådale og andre særegne 

landskaber. I bevaringsværdige 

landskaber skal det sikres, at 

landskabets væsentlige træk ikke 

udviskes af eks. tekniske anlæg. Ved en 

placering i det erhvervede områder vil 

der skulle støjsikres i en grad, der vil 

udviske konturerne i landskabet. På 

skyggekort(Figur 8) ses konturer i 

landskabet. Her ses tydeligt de 

forskellige forandringer, der har været i 

et landskab. Området erhvervet til 

industrihavn ligger således uberørt hen, 

og har således kun været brugt til 

landbrug i mange år. Eksempelvis Ses 

den nedlagte skydebane tydeligt på 

kortet, men ikke i landskabet. 

  

Figur 6 Naturbeskyttelsesområder 

Figur 7 Bevaringsværdige landskaber 

Figur 8 Skyggekort 



Næstved kommune udpeger i Kp21 

særlige værdifulde 

landbrugsområder(Figur 9), inden for 

disse områder vægtes 

landbrugsinteresserne højere end de 

øvrige interesser. Arealerne skal i størst 

mulig omfang friholdes for andre tiltag. 

Kanalen der binder Karrebækfjord 

sammen med den nuværende havn, er 

udpeget til værdifuld kulturmiljø(Figur 

10). En ny industrihavn vil således 

omdanne den natur, der er skabt på 

begge sider af kanalen til havneområde. 

Området omkring det erhvervede areal 

besidder et signifikant antal af 

bevaringsværdige bygninger(Figur 11). I 

området er der desuden markgærder 

med bevaringsværdi. Hvor det 

påtænkes at lede trafikken ud på 

Karrebækvej, er der ligeledes en 

fredningszone for oldtidsfund. 

Arealet erhvervet indeholder den 

rekreative rute Lagunestien(Figur 12), 

som ligeledes er en del af 

Sjællandsleden(Figur 13). En placering af 

en industrihavn vil således fjerne denne 

del af den rekreative rute. 

  

Figur 9 Særligt værdifulde landbrugsområder 

Figur 10 Værdifulde kulturmiljøer 

Figur 12 Bevaringsværdige og fredede bygninger 

Figur 11 Rekreative ruter 

Figur 14 Sjællandsleden 



 

Kommuneplanen Kp21 er efter vejledningen et redskab, hvor borger kan få indsigt i hvordan en kommune 

vil udvikle sig, hvor der kan bygges, hvor der vil være støjgener etc. Jf. bekendtgørelsen er det byrådet og 

administrationens pligt, at kommuneplanen virkeliggøres og følges. I Kp21 er der udlagt områder til 

industri, boliger etc. Ved at beslutte placeringen af en 

industrihavnen i et område ikke omfattet af de i Kp21 

nævnte områder for støjbelastning og industri, giver 

byrådet ikke mulighed for høring og indsigelser før en 

eventuel lokalplanshøring. Samtidig er kommunen 

myndighed for behandling af diverse undersøgelser, 

der vil skulle udføres i forbindelse med en lokalplan 

og placering af en industrihavn. Når Kp21 

gennemgåes er der en stor tydelighed i, at 

industrihavnen har været ønsket placeret på 

Ydernæs, da arealer her er udlagt til formålet og friholdt af naturbeskyttelsen. Støjbelastningszonen fra den 

lille flyveplads ved Stenbæksholm er ikke signifikat, da trafikken her er minimal og ikke beflyves i stort 

omfang. 

Det er Stenbæksholms Bylaugs overbevisning, at placeringen af en industrihavn vil have en signifikant 

negativ virkning på fugle og dyreliv. Der vil være en miljøbelastning af hele området i form af støj og 

udledning fra transport af de op mod 800.000 tons bulkgods. Trafikken vil blive ledt ud på et i forvejen 

svært belastet vejstykke, hvor det første stykke er opad bakke og på flere tider af døgnet med lang kø, og 

derved øget udledning. Placeringen vil have en svært forstyrrende effekt på områdets fugle og dyreliv samt 

beboerne i området, samtidig fjernes en yndet passage fra byen og mod Karrebæksminde.  

Det er ligeledes Stenbæksholms Bylaugs overbevisning, at placeringen at en industrihavn ved 

Stenbæksholm/ Ålestokhuse er i modstrid med Planlovens formål. 

På vegne af  

Stenbæksholms Bylaug 

Mikkel Simonsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 135 Støjbelastning 


