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Ny Kommune – Ny Fremtid er byrådets forslag til 
ny kommuneplanstrategi for Næstved. Forslaget til 
strategi er byrådets bud på, hvordan vi på bære-
dygtig vis og i dialog med borgerne sikrer væksten, 
velstanden og livsglæden i Næstved Kommune de 
kommende 12 år. I arbejdet med strategien har vi 
lyttet meget til de input, som vi, via konferencer 
og analyser, har fået fra borgere og erhvervsliv i og 
udenfor kommunen. Disse input er fundamentet for 
strategien som den lægges frem nu.

Næstved Kommune er en helt ny geografi sk og be-
folkningsmæssig enhed med en stor by omgivet af 
et stort landområde med en mosaik af større og 
mindre byer. Samtidig er Næstved Kommune en 
myndighed, som skal administrere udviklingen i 
såvel by som land. Formålet med kommuneplan-
strategien er at skabe sammenhæng i de kommu-
nale politikker, og udstikke hovedlinierne for kom-
munens langsigtede udvikling. Strategien sender et 
klart signal til borgerne om, hvilke muligheder og 
udfordringer Byrådet ser for den nye Næstved Kom-
mune. Strategien er et arbejdsredskab for kommu-
nens politiske ledelse, som skal medvirke til at vi i 
de kommende år realiserer den overordnede vision 
om, at blive den ledende kommune på Sjælland.

Vi har taget udgangspunkt i Næstved Kommunes 
styrker, fordi vi tror på, at vi udvikler os bedst, hvis 
vi satser på at videreudvikle det vi er gode til. Det 
fremgår af det overordnede strategiske afsnit om 
Næstved er nærhed, ligesom det fremgår af valget 
af de ti hovedtemaer for strategien:

Agenda 21

Sundhed

Natur

Trafi k

Kultur, Fritid og oplevelse

Uddannelse

Erhverv og arbejde

Turisme

Bymidten

Bosætning

De udvalgte temaer vil i de kommende år blive fulgt 
aktivt op, dels med den fysiske plan: kommunepla-
nen, dels af en række politikker og handlingsplaner 
for kommuneplanstrategiens temaer. Arbejdet med 
kommuneplanen og øvrige politikker og handlings-
planer vil gå i gang så snart byrådet har vedtaget 
kommuneplanstrategien endeligt.

Byrådet inviterer nu borgere, virksomheder, for-
eninger og organisationer til en drøftelse af vores 
forslag til strategi for Næstved Kommune. ”Ny Kom-
mune – Ny Fremtid” er i høring i perioden fra d. 10. 
oktober til d. 5. december 2007. På baggrund af 
de ideer og kommentarer der fremkommer i hø-
ringsperioden vil Byrådet foretage en prioritering 
af Kommuneplanstrategiens indsatsområder og 
forslag til handlinger. 

En mulighed for at deltage i debatten er at møde op 
til det store borgermøde i Gl. Ridehus, Grønnegades 
Kaserne den 22. november kl. 19-21. Byrådet tilby-
der også på opfordring fra foreninger og organisa-
tioner at komme ud og drøfte strategien med jer. 

Man kan indsende sine kommentarer i et brev eller 
via email: nyfremtid@naestved.dk, eller deltage i 
debatten på hjemmesiden: www.naesteved.dk/ny-
fremtid.

Med håb om en konstruktiv høring der leder til godt 
samarbejde om Næstveds udvikling.

Byrådet

Ny Kommune – Ny Fremtid



Fremtidens Næstved er nærhed

Strategien for Fremtidens Næstved tager sit afsæt i visionen 
for den nye kommune, og beskriver mere konkret, hvad der 
skal ske, og hvordan det skal ske. Strategien har som ambi-
tion at udstikke retning og rammer, og dermed beskrive de 
vigtigste overordnede valg af hensyn til den langsigtede ud-
vikling. Når der vælges til, vælges der samtidig fra, og strate-
gien beskriver de overordnede, fundamentale valg.

Disse kan indledningsvis opridses med udgangspunkt i:

Næstved er nærhed
• til byer og landskab
• til lys og luft, skov og strand
• til landsbyer omkring Næstved

– Region Sjællands bymæssige centrum
• til handel, uddannelse og kultur
• til et mangfoldigt arbejdsmarked
• til Øresundsregionen
• til mangfoldighed og indfl ydelse
• til lokaldemokrati og dialog
• til udfordring og udfoldelse
• til mennesker, menneskelighed og myndigheder
• til rent miljø og rig natur
• til fremtiden

Fundamentet
Fundamentet for strategien er den nye, sammenlagte kommu-
ne med store landområder, enestående landskaber, landsbyer, 
oplandsbyer og regionens naturlige kraftcenter – byen Næst-
ved. Kommunen rummer stærke kulturer med udgangspunkt i 
landbrugssamfundet, industrisamfundet og servicesamfundet. 
Strategien skal med afsæt i disse kulturer bringe kommunen 
videre, så videns- og oplevelsessamfundet kommer til at sup-
plere dagens Næstved på bedste vis.

Strategien er langsigtet og skal supplere det bestående ar-
bejde med en målrettet indsats for at gøre Næstved til det 
naturlige centrum for virksomheder i viden- og oplevelses-
samfundet. Dette skal ikke ske på bekostning af landbrugs- 
og industrisamfundet, men som et nødvendigt supplement, 
da beskæftigelsen i disse områder fortsat vil falde. En fortsat 
satsning på Næstved som regionalt center for offentlige og 
private servicevirksomheder og handel er desuden en vigtig 
del af strategien.

Strategien skal være til gavn for hele kommunen. Udviklin-
gen skal ske med respekt for det enkelte sted, men den er-
hvervsudviklingsmæssige indsats koncentreres om Næstved 
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by. Næstved by er i denne sammenhæng hele kom-
munens lokomotiv.

Næstved er lokomotivet
Næstved er lokomotiv i den regionale udvikling, 
fordi Næstveds udbud af arbejdspladser, indkøbs- 
og uddannelsestilbud, offentlige og private service-
virksomheder, og oplevelses- og kulturtilbud har, 
og fortsat skal have, betydning langt uden for kom-
munens grænser.

Næstved by er hele kommunens lokomotiv, fordi 
kommunens attraktivitet som bosætningsområde 
bygger på sammenhængen mellem det sted, hvor 
man bor, og de muligheder, der fi ndes i nærheden.

Alle byer i Næstved, små som store, er reelt for-
stæder til København. Om man bor i landsby, cen-
terby eller Næstved by, er et personligt valg, men 
det samlede udbud af muligheder bestemmer, om 
man vælger Næstved eller en anden kommune på 
Sjælland. 

Mulighederne for at vælge frit skal være til stede, 
men Næstved bys styrke som lokomotiv har betyd-
ning for hele kommunen. Derfor er investeringer i 
lokomotivets styrke til gavn for alle, og investerin-
ger i tilgængeligheden til Næstved bys arbejdsplad-
ser, virksomheder, handel, uddannelsesinstitutioner 
og kulturtilbud skal prioriteres højt.

Drift og udvikling
”Ny Kommune – Ny Fremtid” fokuserer på udvikling 
som en investering i den ønskede fremtid. Dette fo-
kus gør, at driftsområderne ikke beskrives i strate-
gien. Udviklingen i kommunens kerneydelser sker i 
fagudvalgenes regi med en klar forventning om, at 
Næstved Kommune med sin størrelse og sine mulig-
heder kan yde service på mindst samme niveau som 
konkurrenterne. Evnen til at levere gode kerneydel-
ser har betydning for borgernes livskvalitet og for 
kommunens omdømme. En nærmere beskrivelse af 
kommunens kerneydelser indenfor driftsområderne 
(f.eks. daginstitutioner, skoler, ældrepleje) fi ndes i 
de enkelte fagområders politikker, servicedeklera-
tioner og på virksomhedernes hjemmesider.

Byrådet ønsker, at tilbud tilrettelægges sammen 
med borgere og brugere, og at der tages vidt-

gående hensyn til de forskellige vilkår, der er en 
følge af den geografi ske struktur. Disse prioriterin-
ger vil blive foretaget i en afvejning af kvalitet i 
ydelserne sat overfor ønsket om nærhed. I denne 
afvejning vejer kvaliteten tungest, hvorfor stra-
tegien har til formål at maksimere underlaget for 
service gennem en offensiv men bæredygtig bo-
sætningspolitik.

Lokaldemokrati og borgerinddragelse
Med den store nye Næstved Kommune er det nød-
vendigt at se på lokaldemokratiet med friske øjne. 
Byrådet vil udvikle nye former for dialog mellem 
politikere, borgere, erhvervsliv, foreninger, orga-
nisationer samt bestyrelser i kommunale virksom-
heder og institutioner, som skal sikre, at borgerne 
får indfl ydelse på beslutningsprocesserne, når det 
drejer sig om udviklingen i nærmiljøet.

Nærhed, tilhørsforhold og ansvarlighed i lokalområ-
derne er afgørende for en fortsat udvikling af sam-
spillet mellem det offentlige og de lokale ildsjæle. I 
Næstved Kommune vil vi sætte fl eksibiliteten højt, 
og give rum for forskellige løsninger, når behovet i 
lokalområderne taler for det.

Samarbejde
Byrådet vil arbejde for at skabe grundlag for udvik-
lingen af Næstved kommune som videns-, uddan-
nelses-, wellness, sundheds- og oplevelsescentrum 
i Region Sjælland. Denne udvikling skal ske parallelt 
med, at hele den store kommune, med landsbyer 
og oplandsbyer, udvikles som bosteder og rammer 
om basal service og aktivitet. Samarbejdsformen 
vil i fremtiden være en invitation til interessenter i 
området om at være med til at realisere byrådets 
strategi. Spørgsmålet er således ikke, hvad der skal 
ske, men hvordan det kan ske.

Denne tankegang – at Byrådet har en strategi, 
der fortæller om den valgte fremtid, og at den er 
grundlaget for dialog, samarbejde og for at blive 
klogere – er bærende for den måde byrådet ønsker 
at arbejde på. Strategien er bæredygtig, fordi den 
bygger på en levende dialog om at udvikle i respekt 
for det, vi er betroet. 

Næstved er nærhed. 5
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Helhedssyn og
langsigtede perspektiver

I Næstved Kommune vil vi bruge 
Agenda 21 som værktøj til at sikre, 
at planlægning, beslutninger og til-
tag bliver tværgående, helhedsori-
enterede, langsigtede og bæredyg-
tige. 

Det vil vi gerne:
• Sikre at planlægning og projek-

ter i forlængelse af strategien
for Fremtidens Næstved indehol-
der en faglig Agenda 21 vurde-
ring.

• Udvikle værktøjer som kvalifi -
cerer arbejdet med bæredyg-
tighed i forbindelse med det 
tværgående samarbejde i kom-
munes organisation og arbejdet 
med det politiske beslutnings-
grundlag.

• Byrådet vil sikre bæredygtighed i 
udviklingen af by og land.

• Fremme den sociale bære-
dygtighed ved at anvende kul-
tur- og fritidspolitikken som red-
skab for etnisk ligestilling med 
særlig vægt på børn og unge.

Fælles lokale handlinger
i et globalt perspektiv

Næstved Kommune vil fremme
den bæredygtige udvikling ved at 
fi nde lokale løsninger på de globale 
udfordringer og ved at sætte fokus 
på den forskel, den enkeltes hand-
linger gør. Det vil kommunen gøre 
ved at skabe øget nærhed mellem 
borgerne og kommunen, så den en-
kelte borger og det enkelte lokalom-
råde får de bedste muligheder for at 
handle.

Det vil vi gerne:
• Næstved Kommune vil aktivt

bruge Agenda 21 Rådet og 
Agenda 21 Borgergruppen i alle 
de sammenhænge, hvor det kan 
være relevant.

• Etablere samarbejde og dialog på 
tværs af kommunens formelle og 
uformelle borgergrupper (natur, 
vand, landdistrikter m.m.), så bæ-
redygtighed bliver et naturligt ele-
ment i det arbejde, der udføres.

• Byrådet vil støtte lokale projekt-
grupper, som arbejder med bæ-
redygtighed.

• Udvikle samarbejdsmuligheder 
og projekter med erhverv, for-

Agenda 21 

En bæredygtig udvikling er en forudsætning for at give fremtidige 
generationer de muligheder, som vi har i dag. Byrådet har der-
for en vision om, at Næstved Kommune skal være i front blandt 
danske kommuner i arbejdet med Agenda 21 og bæredygtighed 
set i et miljømæssigt, trafi kalt, erhvervsmæssigt, socialt, etnisk, 
sundhedsmæssigt, kulturelt og økonomisk perspektiv. 

For Byrådet betyder det, at vi skal anvende de ressourcer vi er 
betroet med tanke for fremtiden og til gavn for alle kommu-
nens borgere. Det betyder også, at Byrådet vil arbejde bredt 
for at fremme den bæredygtige udvikling, herunder at mind-
ske miljøbelastningen, fremme den biologiske mangfoldighed 
og fremme bæredygtig byudvikling. Fleksibilitet i valg af løs-
ninger i lokalområderne skal være bærende for den fortsatte 
udvikling af Næstved kommune som en bæredygtig enhed. 

Det er afgørende, at der handles lokalt, så det understøtter det 
globale perspektiv. Det gælder på arbejdspladsen, i hjemmet, 

Indsatsområder
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eninger, boligselskaber og andre rele-
vante målgrupper. 

• Byrådet vil prioritere arbejdet med en 
løbende miljøreduktion i kommunen, 
ikke kun i forhold til klimadiskussioner 
og en CO2 reduktion, men generelt i 
forhold til ressourceforbrug. Der foku-
seres på, hvordan hele Næstved Kom-
mune kan reducere miljøbelastningen 
og ressourceforbruget på transport, 
el, vand, varme, affald m.v.

• Arbejde med indikatorer for miljøfor-
brug og bæredygtighed, blandt andet 
grønne regnskaber, både for kommu-
nen som virksomhed og for kommu-
nen som geografi sk område.

• Arbejde med biologisk mangfoldighed 
som et særligt fokusområde, der ind-
drages i arbejdet med grøn plan, og ar-
bejdet indenfor natur- og vandområdet.

Forankring og synlighed

Byrådet vil arbejde på en varig opmærk-
somhed og handling i forhold til bæredyg-
tighed. Det er derfor nødvendigt at tanke-
gangen forankres hos borgere, politikere 
og i kommunen som virksomhed. Samti-
dig er det vigtigt, at synliggøre hvordan 
der arbejdes med bæredygtighed inden-
for mange forskellige områder, så vi kan 
inspirere hinanden.

Det vil vi gerne:
• Synliggøre at politikere, ledere og 

medarbejdere inddrager bæredygtig-
hed i deres arbejde.

• Formidle gode historier og resultater til 
information og inspiration for andre.

• Arbejde med at inspirere og anvise 
handlingsmuligheder for borgere, for-
eninger, virksomheder, politikere og 
medarbejdere.

• Støtte Agenda 21 Råd, Agenda 21 bor-
gergruppe og lokale projektgrupper i 
at formidle det arbejde de udfører.

Fej for egen dør

Næstved Kommune har, som kommunens 
største virksomhed, et ansvar for at gå 
foran og vise vejen for borgere, erhvervs-
liv, foreninger og andre. ”Fej for egen dør” 
perspektivet er centralt, og det er vigtigt 
at der lægges vægt på handling, forank-
ring og dybde i arbejdet med Agenda 21. 
Kommunen vil derfor vise det gode ek-
sempel og sætte en række tiltag i værk, 
der kan understøtte den miljømæssige, 
sociale, sundhedsmæssige, kulturelle og 
økonomiske bæredygtighed.

Det vil vi gerne:
• Vurdere om kommunen skal indgå i 

netværk til fremme af arbejdet med 

bæredygtighed, eksempelvis skal det 
vurderes om der er muligheder for at 
indgå i Dogme samarbejdet.

• Opfordre institutioner og forvaltninger 
til at anvende certifi ceringer, politik-
ker, ordninger m.v. der tilskynder til 
sunde og bæredygtige valg.

• Sætte fokus på bæredygtighed, f.eks. 
ressourceforbrug, sundhed og økologi 
ved alle kommunale og kommunalt 
støttede arrangementer.

• Tænke bæredygtigt ved valg af ma-
terialer i alle situationer, fra byggeri 
over kost til rengøringsartikler m.v. 
Udgangspunktet kan være livscyk-
lusanalyser kombineret med krav til 
funktionalitet og det visuelle indtryk.

• Tilrettelægge alle byggeprojekter ud 
fra en totaløkonomisk og helheds-
orienteret vurdering, der inddrager
både anlægs/implementeringssiden og
driftssiden. Således kan øgede inve-
steringer i startfasen ofte sænke ud-
giften i driftsfasen og minimere util-
sigtede sideeffekter. 

• I kommunens Agenda 21-handlings-
planer sættes der hvert år fokus på 
centrale emner, som går på tværs af 
kommunen.
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i skolen, i børnehaven eller i fritidsklubben. Byrådet 
vil fremme bæredygtighed ved at give eksempler 
og vise muligheder for at handle bæredygtigt og 
ved at støtte op om konkrete initiativer. 

Det bæredygtige perspektiv forpligter alle kommu-
nens sektorer. Derfor har Byrådet integreret Agenda 
21 på tværs af denne strategi for Næstveds udvik-
ling, således at alle strategiens temaer håndterer 
spørgsmålet om bæredygtighed. Agenda 21 som 
tværgående strategi skal også komme til udtryk i 
de fremtidige sektorplaner og politikker, der følger 
op på ”Ny Kommune – Ny Fremtid”. 

Her udstikker Byrådet en række indsatsområder, 
som ramme for det videre arbejde. Agenda 21 ar-
bejdet vil blive konkretiseret i en handlingsplan for 
Agenda 21, som indeholder specifi kke mål, hand-

linger og nuværende status. Processen omkring 
handlingsplanen skal køre parallelt med kommune-
planprocessen og involvere borgere, politikere og 
medarbejdere i Næstved Kommune.
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Sundhed som erhvervs-
og uddannelsesudviklings-
projekt

Byrådet vil videreudvikle Næstved 
som sundhedsuddannelsesby for at 
sikre uddannelsespladser i nærom-
rådet, forbedre rekrutteringsmu-
lighederne, øge mulighederne for 
erhvervsudvikling indenfor medico-
industrien samt udvikle Næstved 
til Region Sjællands krafts- og vi-
denscenter indenfor sundhedsom-
rådet.

Det vil vi gerne:
• Arbejde med Kommunens sam-

lede indsats på sundhedsom-
rådet i et uddannelsesmæssigt 
perspektiv, hvor Næstved Sund-
hedsfaglige Campus inddrages. 

• Private samarbejdspartere ind-
drages med henblik på produkt-
udvikling og erhvervsmæssig 
vækst lige som der i højere grad 
skal ageres og tænkes interna-
tionalt på sundhedsområdet.

• Udbygge samarbejdet mel-
lem sundhedsuddannelserne og 

RUC med fokus på den praksis-
nære forskning, ligesom samar-
bejde om forskning med andre 
kommuner i regionen sættes i 
gang.

• Igangsætte udvikling af et vi-
denscenter for sundhed i sam-
arbejde med relevante aktører, 
herunder uddannelsesinstitutio-
nerne, RUC, sygehuset og pri-
vate aktører.

• Sikre opfølgning og politisk be-
vågenhed i forbindelse med ud-
viklingen af sygehusstrukturen i 
Region Sjælland.

Sundhed i dagligdagen

Næstved Kommune skal yde en
god service på basale ydelser in-
denfor sundhedsområdet. Via of-
fentlige-private samarbejder skal 
der arbejdes på at udvikle nye og
kvalitetsudvikle eksisterende til-
bud til kommunens og regionens 
borgere. Næstved Kommune skal 
være kendt for sin sundhedsind-
sats. Indsatsen skal bl.a. måles
ved at gennemsnitslevealderen for-

Sundhed

Byrådet har særligt fokus på sundhed. Og det gælder sundhed 
for både krop og sjæl. 

Indsatsen på sundhedsområdet sigter ikke alene på at lægge 
år til livet, men også på at give liv til årene. 

I Næstved udvides sundhedsbegrebet til også at omfatte livs-
kvalitet for den enkelte, hvor et engageret kunst- og kulturliv 
bidrager til fællesoplevelser og en styrkelse af borgernes iden-
titet og handlemuligheder.

Næstved Kommune vil bruge sine særlige forudsætninger – 
naturen i og omkring byerne, sygehus, uddannelser, bredde- 
og eliteidræt, kulturlivet m.v. – til en målrettet indsats.

I tilknytning til Næstved Arena arbejdes der på, at sundheds-
aspektet i vidt omfang inddrages, f.eks. gennem tilbud fra
organiseret idræt og gode rammebetingelser for uorganiseret 
idræt, wellness over forebyggelse til helbredelse og genoptræ-
ning. Ligeledes skal Arenaens beliggenhed udnyttes i forhold 

Indsatsområder
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længes fra 76,5 år til 78,5 år i et 10-årigt 
perspektiv.

Kommunens grønne områder og parker 
skal tilgodese en bred vifte af borgere og 
indbyde til bevægelse og aktivitet. Om-
råderne skal udvikles løbende – gerne 
i samarbejde med lokale aktører i form 
af foreninger eller borgergrupper. Flere 
grønne områder med muligheder for fl ere 
aktiviteter skal skabes, og det skal være 
brugerne, der skaber indholdet til aktivi-
teterne.

Sundhedspolitikken skal gå på tværs af 
forvaltningsområderne og bredes ud, så 
det også handler om at investere i stier, 
natur, idrætsfaciliteter, trafi ksikkerhed, 
foreningsliv m.v. 

Det vil vi gerne:
• Etablere Næstved Arena som Næstved 

Kommunes vartegn på sundhedsom-
rådet. Arenaprojektet skal have spe-
cielt fokus på sundhed. 

• Understøtte initiativer blandt frivillige 
foreninger og organisationer indenfor 
idræt og friluftsliv, herunder f.eks. al-
ternative motionsrum i det fri. 

• Indarbejde krav i Kommuneplanen 
til hvor meget areal, der udlægges 
til grønne områder. Der skal for de 
grønne områder udvikles en samlet 
plan, der både indeholder udvikling og 
opfølgning, og hvor mulighederne for 
aktiviteter har høj prioritet.

• Igangsætte konkrete tiltag, som op-
muntrer til at udnytte eksisterende 
muligheder og sætter fokus på forbed-
ring af mulighederne for at færdes på 
cykel og til fods i naturen, i byen og på 
landet. Der skal udvikles en plan for 
etablering af sikre skoleveje.

Sundhed, bæredygtighed og 
borgerinddragelse

Når kommunen træffer beslutninger skal 
konsekvenserne for sundhed og bære-
dygtighed indgå i beslutningsgrundla-
get. Sammenhængen mellem Agenda 21 
Handlingsplan, Sundhedspolitikken og 
byrådets strategi for fremtidens Næst-
ved skal fremhæves, således at mulighe-
derne for styrkelse af handlinger, båret af 
en langsigtet bæredygtighed, optimeres. 
Denne proces kvalifi ceres gennem invol-
vering af borgerne.

Det vil vi gerne:
• Etablere netværksorganer og indgå i 

forpligtende samarbejder med rele-
vante samarbejdspartnere på tværs 
i kommunen, med regionen i form af 
sygehus og praksissektor, private ak-
tører og med frivillige organisationer.

• Vægte sundhed og bæredygtighed i 
kommunens fysiske planlægning. 

• Næstved Kommune vil invitere til 
samspil om sundhed bl.a. i form af 
oprettelse af et ”Sundhedsråd” med 
deltagelse af offentlige (kommunen og 
regionen) og private aktører til gensi-
dig inspiration og øget samarbejde.

• Byrådet vil arbejde for, at der, gennem 
planlægningen for sygehuset, sikres 
tilstrækkelige byggemuligheder til, at 
sygehuset kan fremtidssikres på den 
nuværende beliggenhed centralt i by-
midten med god tilgængelighed for 
alle trafi kanter. 
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til naturen, således at Arenaen kan blive et vare-
mærke for Næstved som en kommune med fokus 
på sundhed.

Byrådet vil sætte målrettede ressourcer ind bag sin 
ambition om at gøre Næstved til hele Region Sjæl-
lands centrum for viden, kompetencer og tilbud in-
den for sundhedsområdet. At skabe sammenhæng 
imellem kommunens sundheds- og servicerelate-
rede aktiviteter, Arenaen, de mange sundhedsfag-
lige uddannelser og private virksomheder indenfor 
sundhedssektoren rummer et stort erhvervsudvik-
lingspotentiale for Næstved Kommune.

Sundhed skabes af mange elementer som f.eks. en 
tryg opvækst, hvor børn og unge sikres sunde ram-
mer og stimuleres til at træffe sunde valg i hverdagen. 
Andre elementer er gode institutioner for børn, unge 
og ældre, gode boliger, motion, sund kost, rent miljø, 
adgang til natur og frisk luft, kultur og netværk.

Byrådet ønsker at fremme et samspil mellem beslut-
ninger om miljø, trafi k, erhverv, det sociale, sund-
hed, uddannelse, kultur og økonomi. Der foretages 
vurderinger af bæredygtighed, således at de langsig-
tede påvirkninger og effekter på henholdsvis miljø og 
folkesundhed er klarlagt, inden planer vedtages.

Disse vurderinger skal suppleres med sundhedsøko-
nomiske analyser, således at der sikres en bevidst 
balance mellem den sundhedsmæssige effekt ved en 
given indsats, sammenholdt med hvad det koster.
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Natur

Byrådet betragter naturen, som et af kommunens helt store 
udviklingspotentialer. Byrådet vil derfor ikke bare bevare og 
beskytte den natur vi allerede er beriget med. Der skal også 
skabes mere natur. Og natur skal integreres på tværs af stra-
tegiens temaer. 

Genopretningsprojekter, der fremmer artsrigdommen af vilde 
dyr og planter og giver plads til vild natur skal vægtes. Kom-
munens borgere og gæster skal have de bedste muligheder 
for at opleve natur og dyreliv. Dette kræver en målrettet na-
turplanlægning, der samtidig sikrer at kommunens øvrige na-
tur- og vandområder får en høj natur- og miljøkvalitet.

Næstved er beriget med Natura 2000 områder af særlig national 
og international interesse både ved Susåen, Holmegårds mose, 
Tystrup-Bavelse søerne, Karrebæk og ved Dybsø og Præstø fjor-
de. Områderne er med til at give vores kommune identitet. Det 
er både den enkelte borgers og kommunens ansvar at beskytte 
dem, så kommende generationer også får glæde af dem. Næst-
ved Kommune tror på, at langsigtet planlægning af projekter på 
natur- og vandområdet lønner sig, også i form af bedre mulighe-
der for statslig medfi nansiering af indsatsen.

Vi beskytter den nuværende 
natur og skaber ny

Vi vil beskytte de særligt værdifulde
naturområder overalt i kommunen, de 
sjældne arter og deres levesteder – til 
glæde for både nuværende og kommende 
generationer. 

Samtidig vil vi skabe nye naturområder 
og skabe sammenhæng mellem de eksi-
sterende naturområder – ikke blot for na-
turens egen skyld, men også af hensyn til 
nuværende beboere og virksomheder, og 
for at egnen stadig kan tiltrække tilfl ytte-
re og virksomheder. Den naturmæssige, 
landskabelige og rekreative værdi skal 
bevares og fremmes, samtidig med at der 
gives mulighed for udvikling og vækst. 

Det vil vi gerne:
• Sikre at investeringerne i naturforbed-

ringer kommer følsom natur og dyreliv 
til gode ved at udarbejde en strategi 
for udviklingen på baggrund af en
helhedsorienteret naturplanlægning. 
Kommunen iværksætter i denne sam-

menhæng indsatser, som følger af de 
statslige planer for Natura 2000 områ-
derne. 

• Sikre at vi fortsat har rent drikkevand, 
og at tilstanden i vandområderne for-
bedres. Det vil ske gennem en helheds-
orienteret vandplanlægning og Kom-
munen iværksætter desuden indsatser, 
der følger af de statslige vandplaner.

• Proaktivt gennemføre forprojekter på 
natur- og vandområdet for at dokumen-
tere, hvilke indsatser der skal laves. 

• Gennem en landskabsvurdering ud-
pege de områder, hvor der er en kon-
centration af landskabelige, natur-
mæssige og kulturhistoriske værdier. 
Landskabsvurderingen skal give de 
bedste muligheder for at lave arealud-
pegninger til tekniske anlæg, bebyg-
gelse m.v.

• Bevare mangfoldigheden af dyre- og 
plantearter. Ved hjælp af en biologisk 
vurdering af vores natur skal vi priori-
tere indsatsen for at bevare den biolo-
giske mangfoldighed, og beskytte tru-
ede arter. Med de konstaterede kli-

maforandringer vil vi have særlig fokus 
på de truede arter, som måske ikke 
kan nå at tilpasse sig til de ændrede 
forhold.

• Integrere naturen med byudviklingen. 
Sammen med byudviklingen etableres 
en grøn struktur, som sikrer, at alle 
nye boligområder har adgang til natur. 
Omkring landsbyer vil vi sammen med 
beboerne søge at kombinere adgangs-
muligheder til den omgivende natur 
med pleje af natur- og kulturspor.

• I kommuneplanen gennemgå alle mu-
ligheder for at lave yderligere skov-
rejsning i kommunen, ud over de al-
lerede planlagte skovrejsninger ved 
Næstved by og Glumsø.

Vi skal kende og bruge naturen

Vi vil udbygge borgernes kendskab til na-
turområderne og historien, så der opnås 
forståelse for beskyttelsen af områder 
med både natur- og kulturværdier. Næst-
ved Kommune har allerede et aktivt korps 
af naturvejledere tilknyttet folkeskolerne. 

Indsatsområder

10



11

Hensynet til naturen og dyrelivet skal fremmes 
gennem en øget naturforståelse. Der skal arbejdes 
på, at kommunens borgere bliver aktive ambassa-
dører for vores natur og dyreliv, som derfor skal 
prioriteres højt i skoler og på institutioner. 

Naturen – skoven og vandet – er grundpiller i 
Næstved Kommunes historie og udvikling. Natur og 
kulturhistorie er vævet tæt sammen – ikke mindst 
omkring Susåen, Holmegaard mose, de store land-
brugsområder, skovene og fjordlandskaberne. Den 
historie skal fortælles. Naturoplevelserne får fl ere 
dimensioner, når vi ved noget mere om naturen og 
samspillet mellem natur og menneske. 

Naturoplevelser, motion og frisk luft er med til at 
højne livskvaliteten, forebygge en lang række syg-
domme og forbedre sundhedstilstanden generelt. 
Med sine mange naturområder har Næstved rigtig 
gode muligheder for at skabe gode rammer for tu-
risternes og befolkningens friluftsliv. 

Sammenhængen i naturen er vigtig, og de alminde-
lige naturområder har betydning som et naturnet-
værk i hele kommunen. Omgivelserne ved byer og 
landsbyer, tilstedeværelsen af natur og muligheder 
for at færdes i naturen er væsentlige, når mange 
borgere vælger, hvor de skal slå sig ned. Her har 
Næstved kommune meget at byde på. 

Borgerne, lodsejerne og interesseorganisationerne 
har stor viden om de lokale naturområder og man-
ge ideer til nye initiativer – det skal udnyttes til 
gavn for alle parter. 

Naturen er grænseoverskridende. Planlægningen 
af initiativer til beskyttelse og benyttelse er derfor 
ikke kun en sag for Næstved Kommune, hvorfor et 
tværkommunalt samarbejde skal sikres. F.eks. ud-
springer Susåen i Faxe Kommune og løber gennem 
Ringsted, Sorø og Næstved kommuner inden den 
løber ud i Karrebæk Fjord. 

4

Adgang til naturområderne giver mulig-
hed for gode oplevelser og motion. Vi skal 
kunne opleve naturen tæt på vores hjem, 
og vi skal kunne færdes også i de særlige 
naturområder i Næstved. 

Det vil vi gerne:
• Fortælle de gode historier om Næst-

veds natur og mulighederne for natur- 
og friluftsoplevelser og give dem vi-
dere til alle borgere, institutioner og 
turister. Det skal blandt andet ske 
gennem brug af naturvejlederne og 
naturskolerne.

• Sikre nem og sikker adgang til natur-
områderne, herunder også for Kom-
munens institutioner. Dette kræver en 
kortlægning af muligheder og barrie-
rer for adgang og benyttelse.

• Vægte at friluftsaktiviteter i tilknytning 
til naturområderne er til gavn for bor-
gernes sundhed.

• Næstved by ligger ud til Karrebæk 
Fjord, men vender ryggen til fjorden. 
Byen skal åbne sig mod vandet, og 
den enestående beliggenhed skal ud-

nyttes til gavn for de mange der bor 
og kommer i byen. 

Vi skaber helhed og sammenhæng, 
og borgerne skal være med:

Byrådet ønsker at aktiviteter og planlæg-
ning på naturområdet spiller godt sammen, 
og at der skabes en god sammenhæng 
også over kommunegrænserne. Nogle ind-
satser tjener fl ere formål på samme tid. 
Kommuneplanen skal derfor sammentæn-
kes med andre planer, herunder særligt 
vandplanerne og Natura 2000 planerne. 

Desuden skal borgernes mulighed for en-
gagement i naturforvaltningen styrkes, 
og borgernes viden og ideer skal inddra-
ges i kommunens aktiviteter i overens-
stemmelse med Agenda 21 strategien, 
sundhedsstrategien og arbejdet med en 
samlet Grøn Plan for kommunen. 

Det vil vi gerne:
• Udarbejde en Grøn Plan for hele Næst-

ved Kommune. Planen skal indeholde 

projektforslag til forbedringer af vand-
miljøet, friluftsaktiviteter og naturom-
råderne over hele kommunen ligesom 
sundhedspolitikkens anbefalinger om 
sundhed og friluftsliv indbygges.

• Undersøge de særlige perspektiver og 
muligheder for etablering af regionale 
naturparker. Naturpark Præstø Fjord 
er allerede på vej, og mulighederne 
for at naturparker omkring Karrebæk 
og Dybsø Fjorde, Tystrup-Bavelse sø-
erne og Susåen skal følge efter. 

• Understøtte at naturparkerne skal 
være en fælles ramme om Næstveds 
vigtige naturområder. Det skal skabes 
gennem et samarbejde med interes-
serede borgere, nabokommunerne, 
lodsejere og interesseorganisationer.

• Invitere til direkte dialog med borger-
ne og give borgerne mulighed for aktiv 
deltagelse og direkte indfl ydelse på 
naturprojekterne.



Trafi k

Næstved Kommunes placering på Sjælland er en trafi kal ud-
fordring. 

Betydningen som bosætningskommune forstærker denne ud-
fordring. Næstved Kommune vil derfor løbende synliggøre be-
hovet for forsat udbygning af de regionale trafi kforbindelser 
– ikke mindst forbindelserne til København. Det gælder såvel 
den individuelle som den kollektive transport.

Hele Region Sjælland er en del af hovedstadens opland for 
arbejdskraft. Byrådet vil vægte det regionale samarbejde
om udbygningen af infrastrukturen på Sjælland til gavn for 
regionens borgere og for at fastholde Næstveds rolle som
regionalt kraftcenter.

Det er vigtigt at sikre en god tilgængelighed for borgere, gæ-
ster og erhvervslivet internt i kommunen. Gode kollektive for-
bindelser imellem kommunens bycentre er vigtige for at binde 
kommunen sammen og skabe samlet udvikling. God tilgæn-
gelighed er også vigtig i forhold til de fjernere destinationer 

Vejnettet
– overordnet og lokalt

Behovet for optimal tilgængelighed til 
Næstved kommune i forhold til regionen 
og hovedstadsområdet kan ikke alene lø-
ses lokalt. Der skal derfor arbejdes regio-
nal- og landspolitisk på at fremme
investeringer i infrastrukturen til og fra 
Sydsjælland, særligt at der investeres i 
forbindelsen mellem Næstved og regio-
nens motorveje.

Planlægningen og udbygningen af infra-
strukturen i kommunen skal understøtte 
Næstved som en dynamisk turisme- og 
bosætningskommune og Næstved by som 
det naturlige regionale kraftcenter for 
service, uddannelse og handel. 

Da det i fremtiden vil kræve større inve-
steringer, end dem kommunen har tradi-
tion for at bruge på infrastruktur, vil der 
være brug for at tænke utraditionelt. 
Næstved Kommune står over for nogle 
store investeringer i forbindelse med gen-
nemførelse af omfartsvejsprojektet. Det 
er derfor på kort og på lang sigt nødven-
dig at få skabt et overblik over fremtidige 
fi nansieringsmuligheder.

Det vil vi gerne:
• Udbygge det overordnede vejnet

ved Næstved i overensstemmelse med 
udmeldingen i ”Nye veje ved Næst-
ved”, således at vejnettet er tilpasset 
det nuværende behov og den forven-
tede stigning i biltrafi kken indtil år 
2030.

• Forhandle med Transportministeren 
om anlæg af den nordlige omfartsvej 
med henblik på, at projektet skal ind-
gå i den kommende fi nanslov. 

• Arbejde for at den østlige og sydlige 
fordelingsvej med tilhørende byforbin-
delser, der er fastlagt i regionplanen, 
anlægges inden år 2012.

• Søge at fastholde og fremme de kon-
krete forslag vedrørende anlæg af
motorvejsforbindelser til henholdsvis 
Rønnede og til Slagelse. 

• Inddrage overvejelser om brugerbeta-
ling (bompenge, roadpricing eller
p-afgifter), OPP elle OPS (offentligt, 
privat partnerskab/samarbejde), låne-
fi nansiering eller fi nansiering via 
grundsalg i vurderingen af fi nansie-
ringsmuligheder, som kan fremme ud-
viklingen af infrastrukturen i kommu-
nen.

Kollektiv trafi k og
bløde trafi kanter

Der bør være ligevægt i tilbuddet til bor-
gerne omkring transportformer. Ud over 
et godt vejnet med rimelige parkerings-
muligheder, skal der satses på at skabe 
attraktive alternative tilbud i form af gode 
forhold for cyklister og gående. Ligeledes 
skal der skabes et velfungerende kollek-
tivt trafi ktilbud, ikke mindst for at redu-
cere miljøbelastningen fra biltrafi kken.
Det er en væsentlig trafi kmæssig ambi-
tion for byrådet at skabe gode kollektive 
forbindelser imellem kommunens bysam-
fund. Herunder en fornuftig trafi kbetje-
ning af opland og landsbyer. 

Det vil vi gerne:
• Medvirke til, at togbetjeningen til og 

fra stationerne i Næstved kommune 
forbedres.

• Arbejde aktivt for, at der anlægges en 
ny højklasset togforbindelse mellem 
Ringsted og København over Køge. 
Gennemførelse af denne løsning vil 
betyde en mærkbar forkortelse af rej-
setiden mellem Næstved og Hoved-
stadsområdet.

Indsatsområder
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på Sjælland, Sydhavsøerne og ikke mindst Hoved-
stadsområdet, som det dominerende opland for ar-
bejdskraft.

Disse forbindelser skaber ikke i sig selv udvikling, 
men er forudsætning for, at strategien for fremti-
dens Næstved kan realiseres. Næstveds fortsatte 
succes vil medføre mere trafi k, der skal afvikles så 
effektivt som muligt. Lokalt er der forsat stort behov 
for at udbygge og effektivisere ringvejssystemet og 
trafi kforbindelserne til og fra oplandet.

Med den nye struktur, hvor amterne er nedlagt, står 
kommunen over for nye udfordringer, idet kommu-
nen har overtaget en række amtsveje og dermed 
ansvaret for udbygning af en del af den overord-
nede infrastruktur.

Realiseringen af en fast forbindelse over Femern 
Bælt vil i væsentligt omfang påvirke trafi kudvik-

lingen på Sjælland og Sydhavsøerne. Byrådet vil 
sætte initiativer i gang, der sikrer at Næstved får 
den maksimale positive effekt af beslutningen om 
den faste forbindelse. 

5

• Søge togforbindelsen ”Lille Syd” mellem 
Næstved og Køge opgraderet til højere 
kørehastigheder. Herved vil stationerne 
Næstved Nord og Holme Olstrup få bed-
re og hurtigere forbindelse til Hoved-
stadsområdet via Køge.

• Søge forbedring af regulariteten mellem 
Næstved og København, herunder mu-
lighederne for forbindelse til Fyn/Jylland.

• Arbejde på, at DSB indsætter bedre 
materiel på togforbindelserne til og fra 
Næstved.

• Videreføre de gode erfaringer med op-
landstaxaordninger.

• Samarbejde med Movia om at udar-
bejde en langsigtet plan for, hvordan 
den kollektive busbetjening udvikles i 
forhold til de stadig ændrede behov. 
Planen skal også indeholde forslag til, 
hvordan der tilvejebringes et ensartet 
serviceniveau for kommunens borgere 
i sammenlignelige områder.

• Igangsætte samarbejde med DSB og 
Movia om en modernisering af Bane-
gårdspladsen ved Næstved Station, 
med det formål at forbedre forholdene 
for de rejsende. Antallet af bil- og cy-
kelparkeringspladser udbygges løben-
de i forhold til behovet.

• Fremme relevant information om den 
kollektive trafi k til kunderne ved at 
tage nye teknologier i brug.

• Forbedre stoppestedsfaciliteterne. Her 
tænkes bl.a. på etablering at en moder-
ne terminal ved Næstved Station samt 
forbedring ved de enkelte stoppesteder i 
form af f.eks. overdækket cykelparke-
ring, realtidsinformation samt læ- og 
siddemuligheder for passagererne.

• Udbygge cykelsti- og cykelrutenettet 
med henblik på at fremme brugen af 
cyklen som transportmiddel.

• Revurdere cyklistplanen med henblik på 
implementering af de tiltag, der ikke er 
gennemført.

• Integrere cyklistplanen i ”Grøn plan”.
• Samarbejde med de enkelte skoler om 

at udarbejde konkrete planer for sikre 
skoleveje bl.a. med det formål, at få 
fl ere til at cykle til skole.

Samarbejde og dialog om 
trafi kudvikling
I Næstved Kommune er der tradition for et 
tæt og formaliseret samarbejde med de 
traditionelle samarbejdspartnere inden for 
trafi kområdet. Her tænkes på bl.a. Vejdi-
rektoratet, Region Sjælland, Movia, Politiet, 

Rådet for Større Færdselssikkerhed, nabo-
kommunerne og lokale interessegrupper. 
Dette samarbejde skal udvides og styrkes. 
Det giver en positiv effekt at inddrage bor-
gerne i beslutningen om fremtidige trafi k-
projekter. Informationer og debatmøder er 
afprøvede og succesfulde virkemidler, og 
de senere års forsøg på at inddrage borgere 
og interessenter direkte i planprocessen 
medfører yderligere fordele i form af almen 
ejerskab og forståelse for problematikker i 
projekterne, herunder fordelingspolitikken. 

Det vil vi gerne:
• Oprette et lokalt trafi kalt udviklingsråd 

med repræsentation fra bl.a. Næstved 
Kommune, MOVIA, DSB, erhvervslivet og 
interesseorganisationerne. Formålet med 
udviklingsrådet er at udarbejde forslag til 
forbedringer af infrastrukturen internt i 
kommunen, og at fremme lokal enighed 
og ejerskab til de prioriterede projekter.

• Arbejde aktivt for forbedringer af tra-
fi kken ud af kommunen, gennem sam-
arbejde med nabokommunerne, regio-
nen, erhvervslivet, organisationerne 
og staten. Muligheden for et formalise-
ret regionalt trafi kudviklingsråd skal 
undersøges.



Kultur, fritid og oplevelse

Samarbejde

Næstveds mange tilbud på kultur- og fri-
tidsområdet, skal sammentænkes og i 
højere grad udvikles og markedsføres 
som en helhed.

Grundlaget for en kvalitets- og fremtids-
sikring af de eksisterende kultur- og fri-
tidstilbud er en netværksbaseret dialog 
mellem alle interessenter, herunder for-
eningerne, de lokale ildsjæle og frivillige, 
erhvervslivet og kommunen. Der skal sat-
ses på utraditionelle samarbejdsfora og 
nye samarbejdskulturer, der inddrages i 
udformningen af lokale handlingsplaner 
og aktiviteter. 

Et offentligt/privat partnerskab kan eksem-
pelvis ansætte en fundraiser og yde sekre-
tariatsbistand i forbindelse med ansøgnin-
ger til kulturprogrammer og fonde og 
bidrage til at rejse den risikovillige kapital, 
der ofte er en forudsætning for at få ad-
gang til stats- og fondsmidler. Ligeledes 
kan der være behov for at inddrage pro-
fessionelle, faglige rådgivende netværk, 
bl.a. for at tiltrække nationale og interna-
tionale fonde og puljemidler i tilknytning til 

udmeldte EU-programmer. For at koordi-
nere kultur- og fritidsinitiativer og for at 
kunne igangsætte større kultur- og fritids-
projekter eller events, vil Næstved Kom-
mune prioritere at samarbejde med andre 
interesserede kommuner.

Det vil vi gerne:
• Udvikle netværk med initiativtagerne 

på kultur- og fritidsområdet på bag-
grund af en udarbejdet kompetence-
guide på kultur- og fritidsområdet, og 
støtte etableringen af relevante offent-
lige/private samarbejder for udvikling 
af kultur og oplevelser i lokalområder-
ne.

• Sikre dialog og koordination af Næst-
veds mange tilbud, institutioner og 
virksomheder på kultur-, fritids- og op-
levelsesområdet. Målet er fælles pro-
duktudvikling og koordineret markeds-
føring af tilbudene.

• Tage initiativ til at oprette et projekt-
sekretariat på kulturområdet, som kan 
yde bistand til at rejse den nødvendige 
kapital, lokalt og via nationale og inter-
nationale kulturprogrammer og fonde.

• Etablere et idrætslæringsmiljø med de-
central og central kursusvirksomhed, 

hvor Folkeoplysningsudvalget er tov-
holder.

• Udvikle kultur- og fritidstilbud i samar-
bejde med andre interesserede kom-
muner.

Tradition og fornyelse

Kultur- og fritidslivet i Næstved kommune 
skal være båret af et fokus på kvalitet i 
alle tilbud. Planlægningen af nye initiati-
ver skal tage udgangspunkt i de mange 
stærke kulturelle institutioner og begi-
venheder, der allerede fi ndes i Næstved 
kommune. Her tænkes bl.a. på bibliote-
kerne, de lokale kulturhuse, Grønnegades 
Kaserne, Næstved Musik- og Kulturskole, 
Børnekulturhuset, Næstved Museum, 
Grafi sk værksted, det kommende egns-
teater og Susåfestivalen. 

Samtidig skal indsatsen fokusere på at 
fremme nye initiativer og opdyrke nye 
områder med potentiale for udviklingen 
af kultur- og fritidslivet i Næstved kom-
mune. Det handler om at inddrage nye 
geografi ske områder i kultur- og fritidspa-
letten, men det handler også om at dyrke 

Adgangen til gode og alsidige kultur- og fritidsakti-
viteter er til glæde og gavn for kommunens borgere 
og har en egenværdi i sig selv. Samtidig er kultur- 
og fritidstilbudene væsentlige for at fastholde og til-
trække bosættere, virksomheder og for bæredygtig-
hed generelt – f.eks. i forhold til sociale relationer, 
livskvalitet, sundhed og økonomi. Oplevelsesøkono-
mien udgør en voksende del af samfundsøkonomien, 
derfor skal der fokuseres på vidensdeling og etable-
ring af ligeværdige partnerskaber mellem private og 
offentlige aktiviteter på kultur- og fritidsområdet. 

Næstved kommune rummer mange faciliteter og 
institutioner på Kulturområdet; men de opfattes 
sjældent af udenforstående som del af en sam-
menhæng. Byrådets ambition er at bringe Næs-
tveds kultur- og fritidsliv på danmarkskortet. By-
rådet vil i samarbejde med kommunens kultur- og 
fritidsinteresserede borgere og foreninger sikre, at 
ambitionen omsættes og bliver til virkelighed. Der 

skal satses på at skabe sammenhæng og syner-
gi mellem de mange tilbud og kulturinstitutioner 
i kommunen. Der skal være balance imellem det 
traditionelle og fornyelsen.

Sammen med foreninger og kulturinstitutioner vil 
Næstved Kommune sætte nye dagsordner, der 
styrker kommunens profi l som stedet med de bed-
ste udfoldelsesmuligheder for hele familien – med 
særlig vægt på børne- og ungekulturen. Desuden 
skal tilgængeligheden sikres i kultur- og fritidstil-
budene, så ældre og handicappede får mulighed for 
at leve og opleve et varieret fritidsliv.

Breddekulturen er et bærende element i Næstved 
kommune. Foreningslivet med dets alsidige tilbud, 
dets engagement, sammenholdet og den lokale 
identitet er omdrejningspunktet for aktiviteter og ud-
foldelse. Rammerne er de lokale samlingssteder, og 
aktiviteterne bæres overvejende af frivillige, lokale 
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nye temaer – eks. etablere et fi lmmiljø i 
Næstved.

Det vil vi gerne:
• Med baggrund i en undersøgelse af 

Næstved kommunes potentialer for at 
udvikle nye stærke temaer indenfor 
kultur, fritid og oplevelse skal et udvik-
lingsarbejde med deltagelse af private 
og offentlige aktører sættes i gang.

• Sikre grundlaget for de decentrale kul-
turcentre som f.eks. biblioteker og
musikskoler, til sikring af breddekultu-
ren og vækstlaget for nye initiativer.

• Oprette en udviklingsfond for nye initi-
ativer på kultur og fritidsområdet med 
et årligt budget på 2 mio. kroner.

• Etablere et ”Foreningernes hus”. Et 
hus, hvor foreninger, græsrødder og 
kulturmiljøet kan låne mødelokaler, 
kontorfaciliteter, og udveksle know-
how.

• Anvende Havnen som aktivitetsområde 
og nyt kulturmiljø med fokus på vand-
aktiviteter, foreningsliv og kunst.

• Udvikle Børne- og Ungdomsteaterfesti-
valen og etablere en børne- og unge 
musikfestival, der dækker hele kom-
munen.

• Udvikle Næstved Kommunes ordning 
med naturvejledere og grønne oplevel-
sesruter i kommunen, f.eks. skal stier, 
adgang til skove, kanopladser, ridesti-
er, vandsport m.m. kortlægges og ud-
vikles.

• Udnytte byernes rum til fritidsaktivite-
ter og kulturelle oplevelser.

Bedre rammer for
uorganiseret kultur og fritid

Kultur- og fritidstilbudene har mange for-
skellige målgrupper. En meget stor del af 
befolkningen er aktive i det lokale kultur- 
og foreningsliv, og får her mulighed for 
udfoldelse og oplevelser. 

Men samtidig med de mange positive re-
sultater for individ og samfund af kultur- 
og fritidsudfoldelse, er det også vigtigt at 
understøtte og udvikle rammerne for uor-
ganiserede fritidsaktiviteter. 

Der skal arbejdes på udvikling af tilbud
til uorganiserede kultur- og fritidsaktivite-
ter. Udover at være til glæde og gavn for 
de udøvende kan sådanne aktiviteter 

være med til at skabe liv og oplevelser for 
andre.

Det vil vi gerne:
• Forbedre adgangen til oplevelser i na-

turen. Vi skal forbedre mulighederne 
for at klatre i træer, lave bålpladser, 
bygge sheltere og legepladser med 
gode adgangsforhold og toiletfaciliteter 
ved skov, strand og å.

• Udarbejde en samlet guide over kultur- 
og fritidsudbydere i kommunen, her-
under oversigt over lokaler, som kan 
anvendes af foreninger og forenings-
løse.

• Udvide og sammenkæde stisystemet i 
kommunen, så det letter adgangen til 
at opleve eksisterende seværdigheder 
på egen hånd, og letter tilgængelighe-
den til opholds- og lejrpladser i kom-
munen.

• Undersøge mulighederne og driftsøko-
nomien i forbindelse med at indkøbe og 
opstille bycykler i Næstveds centrum.

• Etablere ”frie” baner til f.eks. basket-
ball og gadefodbold.

ildsjæle. Engagementet i breddekulturen er samtidig 
fundament for at udvikle mere specialiserede tilbud 
som Grønnegades Kaserne, Rønnebæksholm samt 
nye attraktioner og oplevelser. De specialiserede til-
bud vil ofte have base i Næstved by, og derfor er det 
vigtigt at sikre god tilgængelighed for borgere fra 
kommunens øvrige lokalsamfund.

For at sikre kvalitet, bæredygtighed og ejerskab i 
forbindelse med udviklingen af kultur- og fritidstil-
budene, er det vigtigt at nye initiativer udvikles i 
dialog med borgerne og fokuserer på mulighederne 
for synergi mellem eksisterende og nye aktiviteter. 

Næstved Arena skal være et billede på denne syner-
gi mellem eksisterende og nye aktiviteter, der ud-
trykker fællesskab og netværkssamarbejde og som 
bidrager til at udvikle det lokale kultur- og fritidsliv. 
Aktørerne inden for sport, kultur og oplevelser ses 
– sammen med sundhedsområdet – som centrale 

strategiske samarbejdspartnere i arbejdet med at 
defi nere indhold og aktiviteter i en unik Arena for 
Næstved og resten af Sjælland. Et bredt forankret 
samarbejde skal også omfatte uddannelsesområ-
det og medvirke til at tiltrække uddannelser inden 
for videns- og oplevelsesområdet. 

Byrådet vil derfor øge indsatsen for at styrke kul-
tur og oplevelser i bybilledet, og dermed bidrage til 
strategien om at gøre bymidten i uddannelsesbyen 
Næstved attraktiv. Ligeledes skal der arbejdes på 
at udvikle sammenhængen mellem foreninger-
nes kultur og fritidstilbud, de lokale faciliteter og
tilbudene til turister, der besøger Næstved.

Mulighederne for oplevelser i naturen er en integre-
ret del af strategien. Som supplement til de forenings-
baserede og de professionelle kultur- og fritids-
tilbud skal der udvikles tilbud og fysiske rammer for 
et uorganiseret og spontant kultur- og fritidsliv.



Uddannelse

Byrådet vil aktivt sætte fokus på uddannelsesområdet, i sam-
arbejde med uddannelsesrådet, uddannelsesinstitutionerne, 
herunder universiteter, samt offentlige og private virksom-
heder og andre interessenter. 

For at øge andelen af unge, der får en kompetencegivende 
uddannelse, er der brug for viden om, hvorfor de unge enten 
ikke begynder på eller falder fra en uddannelse. I den forbin-
delse er samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, Ung-
dommens Uddannelsesvejledning og erhvervslivet af central 
betydning. 

Byrådet ser gerne, at der som supplement til de traditionelle 
tilbud gives plads til det skæve og det anderledes. 

Næstved kommune skal kendes som stedet, hvor såvel be-
stående som nye uddannelser udvikles, hvor nysgerrighed og 
fornyelse er i højsædet, og hvor samarbejdet på tværs af kul-
turelle og administrative skel fungerer bedst. 

Flere skal gennemføre
en uddannelse

En styrkelse af folkeskolen med fokus på 
de elever, der har det svært i skolesyste-
met og derfor dropper ud allerede inden 
afsluttet afgangsprøve, er væsentlig for at 
nå regeringens målsætning om ungdoms-
uddannelse til 95 % af de unge i år 2015. 
En velfungerende folkeskole er desuden 
en afgørende forudsætning for at nå rege-
ringens mål om, at 50 % af de unge i 2015 
skal have en videregående uddannelse.

Det vil vi gerne:
• Arbejde på, at udbuddet af uddannel-

sesmuligheder inden for kommunen 
bliver så varieret, at der kan fi ndes et 
relevant tilbud til alle. Herunder skal 
der udvikles ungdomsuddannelser for 
unge funktionshæmmede.

• Prioritere kvalitet og rummelighed i fol-
keskolen gennem tiltag for elever med 
særlige behov, herunder også funkti-
onshæmmede børn og unge, efterud-
dannelse af lærerne samt gennem øget 
samarbejde mellem folkeskolerne, ung-
domsuddannelserne og erhvervslivet.

• Inddrage forældrene aktivt i vejled-
ningen om valg af ungdomsuddannelse, 

f.eks. gennem besøg hos uddannelses-
institutioner og på temamøder, hvor 
elever fra ungdomsuddannelserne for-
tæller om deres oplevelser. Tilbuddet 
skal primært rettes mod familier uden 
tradition for uddannelse udover folke-
skoleniveau.

Samarbejdet omkring uddan-
nelsesområdet skal styrkes

Uddannelsesinstitutionerne i Næstved 
kommune konkurrerer med lignende til-
bud i andre kommuner, og en stærk profi l 
kan være afgørende for de studerendes 
valg af studiested. 

Sammenhæng i udbuddet af uddannelser, 
et engageret erhvervsliv samt attraktive 
omgivelser, kan sammen med et tværgå-
ende samarbejde mellem forskellige ud-
dannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner 
og selvejende institutioner, styrke kom-
munens position som uddannelsesby til 
gavn for alle parter. 

Det skal sikres, at de studerende inden 
for sundhedsområdet i Næstved kommu-
ne får en bredere og mere helhedsorien-

teret tilgang til deres fag, end det er til-
fældet for studerende fra andre steder.

Det vil vi gerne:
• Samarbejde med erhvervslivet om 

etablering af en årlig ”rundskuedag” 
hos lokale virksomheder, hvor jobmu-
lighederne inden for forskellige uddan-
nelsesretninger præsenteres. Målgrup-
pen kan både være elever fra folkeskolen 
og fra ungdomsuddannelserne.

• Inddrage innovation som tema i folke-
skolerne i Næstved Kommune. Det skal 
ske i samarbejde med erhvervslivet, de 
videregående uddannelsesinstitutioner 
og det kommende innovationshus.

• Formalisere samarbejdet mellem ud-
dannelsesinstitutionerne på vejlederni-
veau, hvor fokus rettes mod udveksling 
af praktiske erfaringer og udvikling af 
fælles initiativer.

• Arrangere en netværkskonference, 
hvor medarbejdere og ledere fra ud-
dannelsesinstitutioner mødes med hin-
anden og repræsentanter fra lokale 
virksomheder.

• Styrke relationerne mellem uddannel-
sesvejlederne og uddannelsesinstitutio-
nerne i hele regionen ved f.eks. at etab-
lere formelle og uformelle netværk. 

Indsatsområder
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Særlig vigtigt er en strategisk satsning på at sætte 
Næstved på landkortet som den vigtigste by i Regi-
on Sjælland, når det gælder sundhedsuddannelser. 
Det skal ske ved bl.a. at styrke den sundhedsfag-
lige campus under Professionshøjskolen Sjælland og 
ved at tiltrække og udvikle nye uddannelser, der kan 
understøtte specialeplanlægningen på sygehuset og 
den generelle udvikling af sundhedsområdet i det 
hele taget. Næstved Sygehus og kommunens ser-
viceinstitutioner inden for sundhed, omsorg og pleje 
skal være omdrejningspunkt for denne indsats. 

Byrådet satser desuden på at udvikle de merkan-
tile uddannelser med baggrund i Næstveds position 
som Region Sjællands handelsmæssige centrum. 
For at fastholde og styrke denne position er det 
vigtigt, at Næstved bliver en stærk del af et nyt er-
hvervsakademi på Sjælland. Byrådet vil arbejde for 
også at tiltrække uddannelser inden for turisme, 

der er en stærk faktor i kommunens og regionens 
erhvervsliv. Derudover skal de tekniske uddannel-
ser styrkes.

Næstved Kommune skal udvikle og markedsføre 
sine kvaliteter som en attraktiv studie-, arbejds- og 
bosætningskommune med mange muligheder tæt 
ved. Byrådet vil sætte fokus på at udvikle de til-
bud og miljøer, der efterspørges af de uddannelses-
søgende, bl.a. inden for kultur og fritid.

Byrådet vil også med et højt niveau i folkeskolerne 
og ungdomsuddannelserne sikre, at fl est muligt får 
en videregående uddannelse. Den gode grundud-
dannelse skal rundes af med en målrettet og kom-
petent rådgivning om valgmulighederne indenfor 
ungdomsuddannelserne og de videregående ud-
dannelser.

7

• Tiltrække og styrke de sundhedsfaglige 
uddannelser i Næstved og herigennem 
styrke og videreudvikle den sundheds-
faglige campus i Birkebjergparken.
Det skal bl.a. ske ved at tiltrække ra-
diograf- og jordemoderuddannelserne 
samt gennem samarbejde med RUC 
om etablering af uddannelser inden for 
forebyggelse og sundhedsfremme. 

• Styrke samarbejdet med RUC, bl.a. 
gennem etablering af en RUC-satellit i 
Næstved.

• Udbyde og udvikle nye uddannelser på 
fi nansieringsområdet.

Fastholde og udvikle
attraktive studiemiljøer

Der er fl ere gode grunde til at fastholde 
og tiltrække studerende i kommunen. I 
takt med at manglen på arbejdskraft vok-
ser, bliver adgangen til veluddannet ar-
bejdskraft et vigtigere konkurrencepara-
meter for kommunens tiltrækningskraft 
på nye virksomheder og for de eksiste-
rende virksomheders mulighed for at ud-
nytte deres vækstpotentiale. Dette er så-
ledes en nødvendig forudsætning, hvis 
Næstved skal fastholde sin rolle som den 
ledende kommune i regionen.

Desuden fungerer de unge studerende 
som rollemodeller for andre unge. De 
gode eksempler kan påvirke andre unge 
til at turde tage springet ind i et uddan-
nelsesforløb, selvom der ikke er tradition 
for det i den unges familie. 

Unge udgør desuden en væsentlig ressour-
ce i et attraktivt by-, kultur- og fritidsliv. 
Derfor skal der fi ndes en balance, hvor de 
studerende kan bo og færdes i miljøer, der 
tilgodeser deres særlige ønsker og behov, 
og som samtidig inviterer til at være en ak-
tiv del af det omgivende lokalsamfund.

Endelig har uddannelse vist sig at være et 
godt udgangspunkt for et sundt liv. Sund-
hed er først og fremmest vigtig for den 
enkeltes livskvalitet, men også for sam-
fundets fælles økonomi.

Det vil vi gerne:
• Samarbejde med erhvervslivet og ud-

dannelsesinstitutionerne om opbygning 
af campus inden for andre fagområder, 
hvor Næstved Kommune har en styr-
keposition i regionen. Det kan eksem-
pelvis være inden for detailhandel, fi -
nansiering og turisme.

• Samarbejde med erhvervslivet om 
etablering af praktikpladser og projekt-

forløb. Her tænkes ikke kun på de 
praktikpladser, der er brug for som en 
formaliseret del af et uddannelsesfor-
løb, men også praktik- og projektfor-
løb, der kan indarbejdes som et frivil-
ligt element i et uddannelsesforløb, og 
derved give den studerende en ekstra-
ordinær, erhvervsrettet erfaring.

• Udvikle Kommunens rolle som udbyder 
af praktikpladser med henblik på styr-
kelse af uddannelserne og fremme re-
krutteringen på de kommunale ar-
bejdspladser.

• Lette de lokale studerendes adgang til 
arbejdsmarkedet ved at oprette data-
base over studiejob i samarbejde med 
jobcentret. 

• Etablere en fokusgruppe bestående af 
unge studerende bosat i Næstved Kom-
mune. Gruppen skal fungere som spar-
ringspartner for kommunen i forbin-
delse med initiativer, der kan have 
indfl ydelse på Næstveds kvalitet som 
uddannelsesby, f.eks. i forbindelse med 
bosætning og udvikling af bymidten.

• Styrke samarbejdet mellem Næstved 
Kommune, Næstved Uddannelsesråd 
og uddannelsesinstitutionerne.



Erhverv og arbejde

Erhvervspolitik og effektiv 
erhvervsservice

Næstved Kommune kan påvirke mange af 
de rammer som er nødvendige for at skabe 
erhvervsmæssig vækst i kommunen. Byrå-
det vil fokusere på, at hele den kommunale 
indsats på erhvervs- og arbejdsmarkeds-
området samordnes, så vi kan levere
den arbejdskraft, de planlægningsmæssige 
rammer, den service og den smidige og ef-
fektive sagsbehandling der skal til, for at 
virksomheder fi nder det attraktivt at etab-
lere og udvikle sig i Næstved Kommune. 

Arbejdet med de erhvervsmæssige ram-
mer skal ske i et samarbejde mellem 
kommunen, uddannelsesinstitutionerne, 
erhvervslivets organisationer, Næstved-
Egnens Udviklingsselskab, Vækstforum 
og Væksthus Sjælland.

Det vil vi gerne:
• Udforme en fælles erhvervspolitik i dia-

log med erhvervslivet, der samordner 
indsatsen for erhvervsfremme og ska-
ber gode rammer for vækst i Næstved 
Kommune. 

• Gennem erhvervspolitikken sikre koor-
dinering af den kommunale indsats in-
denfor arbejdsmarkedsområdet, er-
hvervsservice, fysisk planlægning og 
virksomhedsrettet sagsbehandling.

• Formulere en landdistriktspolitik, der 
blandt andet skal indeholde en strategi 
for erhvervsmæssig vækst på landet.

• Gennemgå rammerne for alle kommu-
nens erhvervsområder i kommunepla-
nen, herunder undersøge muligheder-
ne for omdannelse af utidssvarende 
erhvervsområder til andre erhvervsty-
per, service og uddannelse.

Vi skal satse på det vi er gode til

I Næstved Kommune fi ndes mange ar-
bejdspladser indenfor sundhedssektoren, 
detailhandlen, uddannelsessektoren og 
turisme og oplevelser. Antallet af offentli-
ge arbejdspladser er også meget højt. Vi 
vil dyrke disse styrkepositioner og analy-
sere os frem til fremtidige erhvervspoten-
tialer.
Særlige muligheder ser Byrådet i at koble 
og skabe samarbejde mellem de stærke 

sektorer. Eksempelvis kan der opnås stor 
synergi ved at koble detailhandlen, turis-
meerhvervet og vore merkantile uddan-
nelser. Eller etablere samarbejder mellem 
kommunen, uddannelsesinstitutioner og 
erhvervsliv indenfor sundhedssektoren. 

Byrådet er opmærksomt på Næstved 
Kommunes rolle som serviceudbyder og 
arbejdsgiver på serviceområderne, og vil 
indgå aktivt i samarbejder med uddannel-
sesinstitutionerne med henblik på kvali-
tetsudvikling og sikring af fremtidig ar-
bejdskraft.

Det vil vi gerne:
• Udpege de sektorer, hvor vi er stærke, 

eller har potentiale til at blive stærke i 
den kommende erhvervspolitik. Det skal 
ske på baggrund af analyser af Næstved 
Kommunes erhvervsmæssige styrker.

• Udvikle en samlet plan for udviklingen af 
detailhandlen i hele kommunen. Det vil 
ske med baggrund i en ny detailhandel-
sanalyse, som Byrådet udarbejder i 
samarbejde med detailhandelen. Detail-
handelsplanen skal fokusere på, hvor-

Indsatsområder

Næstved kommune er Region Sjællands erhvervs-
mæssige centrum på en lang række områder. Næs-
tved kommune er centrum for mere specialiserede 
offentlige ydelser som sygehus, sundhed, omsorg, 
pleje, uddannelse, Vejdirektorat, beredskab, rets-
væsen, politi samt Skat. De private erhverv trives 
også i Næstved, særligt indenfor detailhandel, råd-
givning, service og den fi nansielle sektor. 

Byrådet tror på, at det at bygge på allerede eksiste-
rende erhvervsmæssige styrker skaber de bedste 
forudsætninger for fortsat udvikling. Det betyder, at 
vi vil fokusere på støtte og udvikling i eksisterende 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organi-
sationer; men det betyder også en særlig indsats 
for iværksætteri og udvikling af nye virksomheder 
indenfor de områder, hvor vi i forvejen er stærke. 

Byrådet markerer dette fokus med et ønske om at 
kvalitetsudvikle og ensrette den kommunale er-
hvervsservice, støtte udviklingen af et Innovations-
hus og et Udviklingshus i Næstved Kommune, vort 

engagement i Vækstforum Sjælland og det etable-
rede samarbejde med Væksthus Sjælland.

Næstved by er detailhandelscentrum for Region 
Sjælland og har en af landets største omsætnin-
ger i detailhandlen målt i forhold til indbyggertallet. 
Denne position er vigtig og skal udbygges i årene 
fremover. Satsningen på Storcentret, Arena-pro-
jektet og en målrettet indsats i bymidten skal fast-
holdes, udbygges og samordnes. Der skal skabes 
synergi mellem detailhandlen i City og i Stor- og 
Megacentret, og de nye muligheder for detailhan-
delsudvikling i byer med mere end 40.000 indbyg-
gere skal udnyttes. Byrådet er opmærksomt på, at 
den lokale dagligvareforsyning er en af de vigtigste 
støtter for livet i lokalsamfundene. Den nuværende 
lokale detailhandelsstruktur i kommunen skal be-
vares og gerne udbygges. 

Byrådet vil i samarbejde med det private erhvervs-
liv samt områdets regionale og statslige institutio-
ner satse på fortsat udvikling og tiltrækning af virk-
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dan vi udbygger vores position som de-
tailhandelscentrum i Region Sjælland.

• Undersøge hvor i Næstved bymidte der 
kan placeres op til 3 nye udvalgsvare-
butikker på mere end 2.000 m2 brut-
toetageareal og indarbejde placerings-
mulighederne i Kommuneplanen.

• Sikre at detailhandelsplanen kortlæg-
ger detailhandlen i vore centerbyer og 
mindre bysamfund, samt giver bud på, 
hvorledes denne detailhandelsstruktur 
bedst opretholdes gennem byudvikling 
og bosætning.

• Være en succesrig udbyder af speciali-
serede institutionspladser. Dette vil 
skabe arbejdspladser og understøtte 
Næstveds profi l som en kommune, der 
har særlige kvaliteter indenfor sundhed 
og sundhedsuddannelser.

• Intensivere samarbejdet med de sund-
hedsfaglige uddannelsesinstitutioner. 
På den måde kvalitetssikrer vi uddan-
nelserne – bl.a. med udfordrende prak-
tikforløb – og markedsfører de kom-
munale arbejdspladser.

• Sikre at Næstved Arena bliver et eksem-
pel på, hvordan vi aktivt kan skabe sy-

nergi ved at koble offentlige og private 
interesser i et erhvervsudviklingsprojekt.

• Styrke samarbejdet mellem forsknings- 
og uddannelsesinstitutioner og erhvervs-
livet til gensidig udvikling og innovation. 
Det skal ske gennem konkrete invitati-
oner og projekter.

Tiltrække nye virksomheder
til Næstved Kommune

Byrådet ønsker først og fremmest at un-
derstøtte vort eksisterende erhvervslivs 
udviklingsmuligheder. Men det er også 
vigtigt, at vi kan imødekomme og ser-
vicere virksomheder, der måtte gå med 
tanker om at etablere sig. Også denne 
indsats skal foregå i samarbejde mellem 
Næstved Kommune, Næstved Egnens Ud-
viklingsselskab, erhvervslivets organisa-
tioner og vore uddannelsesinstitutioner.
Indsatsen bør tage udgangspunkt i de 
sektorer, hvor vi har vore styrker og an-
slag til erhvervsmæssige klynger – f.eks. 
sundhedssektoren, detailhandlen, ople-
velsesindustrien og offentlig og privat 
service. I den forbindelse er det vigtigt, at 

vi samarbejder med de nationale investe-
ringsfremmeorganisationer, så de kender 
vore kompetencer og tilbud og kan mar-
kedsføre os overfor virksomheder der 
overvejer at etablere sig i Danmark.

Det vil vi gerne:
• Udpege en række sektorer, hvor Næst-

ved Kommune har særligt potentiale 
for tiltrækning af nye virksomheder. 
Det skal ske på baggrund af viden om 
arbejdsmarked og erhvervsmæssige 
styrker og potentialer, samt en kort-
lægning af de lokale kompetencer.

• På den baggrund indbyde de relevante 
lokale parter til en forberedende og op-
søgende indsats med henblik på at 
kunne gå i dialog med virksomheder, 
der viser interesse for at etablere sig i 
Næstved. 

• Starte med at kontakte de nationale og 
regionale erhvervs- og investerings-
fremmeorganisationer for dialog og 
synliggørelse af Næstved Kommunes 
muligheder.

somheder og attraktiv arbejdskraft. Byrådet ser 
en succesfuld bosætningsindsats, et blomstrende 
kulturliv og erhvervsmæssig udvikling, som hinan-
dens forudsætninger. I den forbindelse er det et 
mål, at stadig fl ere af de borgere, der pendler ud 
af kommunen for at passe deres arbejde, i stedet 
får mulighed for at arbejde lokalt. Samtidig skal 
kommunens servicetilbud tilpasses så de også til-
godeser pendlerne i erkendelse af, at en stor del af 
vor arbejdsstyrke henter deres indkomst uden for 
kommunen.

Byrådet ønsker at Næstved skal have en aktiv ar-
bejdsmarkedspolitik, præget af helhedssyn og fo-
kus på alle. Vi skal være kommunen, der evner at 
skabe arbejdspladser og hjælpe de, der er udenfor 
arbejdsmarkedet i kortere eller længere perioder i 
gang igen med selvforsørgelse. Vi vil sikre at bor-
gere med funktionsnedsættelse også får tilbud om 
uddannelse og beskæftigelse. Ingen bliver efterladt. 
Sikringen af dette vil ske i den løbende udvikling af 
kommunens erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik. 

En aktiv arbejdsmarkedspolitik er nødvendig, hvis 
man vil udvikle lokalområderne, sikre livskvalitet 
for borgerne og ekspandere i bosætning, sundhed, 
kultur og uddannelse. 

Omdannelse af ældre industriområder til andre er-
hvervstyper, service og uddannelse har stor betyd-
ning for den fortsatte udvikling af Næstved som lo-
komotiv. Udvikling af nye erhvervsområder vil ske 
under hensyntagen til, at virksomhederne har for-
skellige lokaliseringsbehov.

I den forbindelse er det vigtigt, at erhvervsudvik-
ling omfatter hele kommunen. Derfor skal vi have 
fokus på de erhvervsmæssige udviklingsmulig-
heder i vore centerbyer og landdistrikter. I vore 
styrker inden for turisme, bygge-anlæg og anden 
håndværksvirksomhed ligger et stort potentiale 
for erhvervsudvikling på landet. I den kommende 
landdistriktspolitik vil byrådet lægge en strategi 
for erhvervsmæssig udvikling i kommunens land-
distrikter.



Helårsdestination Næstved 
– Dobbelt op 2015

Næstved Kommune har indbudt 
Næstved-Egnens Udviklingsråd, Tu-
ristforeningen, Næstved Handelsråd 
samt en kreds af virksomheder til at 
samarbejde om at gøre Næstved 
kommune til en af landets førende 
destinationer, når det gælder helårs-
turisme. Blandt virksomhederne
er Holmegaard Glasværk, Gavnø 
Slot, Herlufsholm, BonBon-Land, 
Næstved Havn og Næstved Kultur-
center.

Målsætningen er inden 2015 at for-
doble beskæftigelsen og den økono-
miske effekt inden for turisme og 
oplevelsesindustrien, at fordoble 
besøgstal og omsætning i kulturin-
stitutioner, restauranter, cafeer, bu-
tikker og oplevelsesvirksomheder, 
samt en fordobling af overnatnings-
kapaciteten og -omsætningen.

Det vil vi gerne:
• Ud fra en interessent-analyse vil 

vi invitere relevante parter til et 
samarbejde om formulering af en 
fælles udviklingspolitik for turis-
me, der skal udvikle og binde hele 
kommunen sammen som turist-
destination.

• På baggrund af analyser af præ-
stationer og målgrupper på tu-
rismeområdet skal den fælles
udviklingspolitik for turisme be-
skrive, hvordan vi skaber sy-
nergi mellem de eksisterende til-
bud og udvikler nye produkter, 
der er målrettet mod helårstu-
risme 

• I turismesamarbejdet vil vi ud-
vikle fælles kvalitetsudviklings-
værktøjer og en fælles kvalitets-
udviklingsnorm for turismevirk-
somheder i Destination Næstved. 
Samarbejdet vil også omfatte en 
fælles brandingstrategi for Hel-
årsdestination Næstved.

Indsatsområder
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Turisme

Næstved kommunes mange attraktioner som BonBon-land, 
Holmegaards Glasværk, Karrebæksminde, Tystrup-Bavelse 
søerne og Susåen, Gavnø Slot, Rønnebæksholm og Næstved 
by er kendt af mange. Næstved kommune er en mellemstor 
overnatningsdestination og har turisme til alle årstider; men 
få identifi cerer Næstved som en turistdestination.

Selv om vi i dag har mange store oplevelsesvirksomheder med 
mange besøgende, er der ofte kun tale om endags-besøg, og 
ofte kun besøg til en enkelt attraktion. Ambitionen er at gå fra 
at have mange endags-besøgende til også at have fl ere turi-
ster, der bliver her længere tid. 

Kommunens attraktioner og muligheder skal ses og markeds-
føres som en helhed, der gør Næstved mere synlig som ud-
fl ugts- og feriemål året rundt. Dette potentiale, koblet med 
placeringen som Sjællands mest attraktive bosætnings- og 
indkøbssted, skal udnyttes til at skabe en af landets førende 
destinationer for helårsturisme. En turistdestination, der til 
stadighed øger kvaliteten i udbud og omgivelser. 

Det kræver en ekstraordinær og koordineret indsats mellem 
kommunen, turistforeningen, udviklingsrådet, handelsrådet 
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• Vi vil gøre en særlig indsats for at 
fremme erhvervsturismen – herunder 
overnatningsmuligheder og konferen-
cefaciliteter.

• Der skal formuleres en fælles plan mel-
lem erhvervet, kommunen og de rele-
vante uddannelsesinstitutioner for, 
hvordan vi kompetenceudvikler de an-
satte i tursimeerhvervet, og etablerer 
et uddannelsesprogram for rekrutte-
ring af ny arbejdskraft.

Planlægning for overnatning 
og attraktioner

Kommuneplanen skal sikre rammer for 
udvikling af overnatning og attraktioner, 
uden at det sker på bekostning af områ-
dets natur- og kulturværdier. Det sikres 
gennem en helhedsorienteret plan for 
områdets naturlige kvaliteter, byudvik-
ling, aktiviteter og attraktioner. Mulighe-
derne for at udvikle tilbud inden for ”akti-
vitetsturisme” skal sikres, og der skal 

arbejdes på at servicetilbud fi ndes der 
hvor turisterne er.

Udbygningen af turismen skal understøtte 
offentlighedens adgangs- og opholdsmu-
ligheder til kystområder, åer og andre na-
turområder i overensstemmelse med 
strategien for natur. Turismens udvikling 
skal afstemmes i forhold til lokalsamfun-
dene. Det vil sige at turisttilbuddene skal 
være i samklang med de tilbud lokalbe-
folkningen prioriterer, og at de skal give 
udviklingsmuligheder for det lokale er-
hvervsliv. 

Det vil vi gerne:
• Indarbejde den tidligere gennemførte 

dialogplanlægning for Karrebæk, Kar-
rebæksminde og Enø i kommunepla-
nens retningsliner for ferie og turisme.

• Gennemføre fl ere dialogplaner for ud-
vikling af turisme, ferie og fritid i andre 
af kommunens lokalsamfund. Eksem-
pelvis for hele området omkring Ty-
strup-Bavelsesøerne med centerbyerne 

Fuglebjerg og Glumsø i baglandet, og 
områderne omkring Fladsåen. Dialog-
planen koordineres med arbejdet med 
grøn plan.

• På baggrund af natur og landskabs-
kortlægningen identifi ceres der områ-
der, hvor der kan planlægges for nyud-
læg til forskellige former for ferie og 
fritidsanlæg.

• Følge op på arbejdet med projekt 
Næstved Arena, idet arealer der endnu 
ikke er optaget i gældende kommune 
og regionplanlægning udlægges til fri-
tidsaktiviteter. Mulighederne for at lave 
en samlet plan for udvikling af Rønne-
bæksholm-kilen i grøn plan, som sær-
ligt ferie, fritids og oplevelsesområde 
undersøges. 

• Overveje behovet for udvidelse af eksi-
sterende ferieområder og attraktioner i 
forlængelse af turismepolitikken.
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og alle vores førende virksomheder indenfor over-
natninger og oplevelsesindustrien. Første skridt er 
i fællesskab at formulere en udviklingspolitik for 
turisme, hvor det langsigtede mål er at fordoble 
omsætningen ved turisme inden 2015.

Naturen er et af kommunens største aktiver og by-
der bl.a. på alle facetter af vand: hav, fjorde, søer 
og åer. Den grønne og blå turisme skal fremmes 
med udgangspunkt i, at naturen på samme tid skal 
benyttes og beskyttes. I den sammenhæng spiller 
strategien for at skabe mere natur af høj kvalitet 
og øge adgangen til naturen en stor rolle for vores 
potentiale indenfor turisme.

Næstved bymidte rummer stort turismemæssigt 
potentiale; men især kommunens mindre byer og 
landområder spiller en stor rolle i udviklingen af 
Næstved kommune som turistdestination. Kommu-
nens kommende landdistriktspolitik vil indeholde 
en strategi for, hvordan turismeerhvervet udvikles i 
kommunens landdistrikter. 

Vi vil fastholde vores fokus på børnefamilier og 
sommerturisme; men samtidig iværksætte en mål-
rettet udvikling af tematiserede helårsprodukter. 
Målet er at tiltrække nye målgrupper, ikke mindst 
målgruppen voksne uden børn. 

Det nye arenaområde med overnatnings- og konfe-
rencefaciliteter gør, sammen med vores geografi ske 
placering i Øresundsregionen og Næstved Kommu-
nes satsninger på sundhedsområdet, uddannelses-
området og innovation, kommunen til en oplagt de-
stination for erhvervsturisme. Det er ambitionen at 
udvikle dette potentiale kraftigt.

Endelig muliggør Næstveds kompetencer inden-
for de merkantile uddannelser en kobling mellem 
uddannelsesinstitutionerne og turismeerhvervet. 
Handelsskolen Sjælland Syd og EUC Sjælland skal 
involveres i udviklingen af nye produkter, og i sam-
arbejde med erhvervet er det ambitionen at skabe 
et uddannelsesprogram målrettet oplevelsesøko-
nomien og de ansatte i turismebranchen.

9



Bymidten

Opfattelse
Samarbejde og fælles ejerskab mellem 
alle aktører om den fremtidige udvikling i 
bymidten er det vigtigste at få etableret. 
Vi skal være stolte af vores bymidte og 
have en fælles plan for, hvordan bymidten 
skal udvikle sig i fremtiden.

Det vil vi gerne:
• Etablere et formaliseret offentligt-pri-

vat bymidtesamarbejde. Der inviteres 
bredt til samarbejde blandt bymidtens 
interessenter med henblik på at frem-
me synergien af de forskellige indsat-
ser.

• Afholde tilbagevendende bymidtekon-
ferencer for borgere og alle aktører i 
bymidten for at skabe fælles begej-
string og fastsætte målbare succeskri-
terier. 

• Bymidtesamarbejdet skal fremme sy-
nergien af de forskellige indsatser i by-
midten omkring f.eks. tilladelser og in-
formation, cityforening, markedsføring, 
turisme, planlægning og koordinering 
af events og kulturbegivenheder. 

• Bymidtesamarbejdet igangsætter akti-
viteter med henblik på markedsføring 

af bymidten internt i kommunen og 
indleder samarbejde med pressen om 
bymidtens image.

• Gennemføre eksempler på anlægspro-
jekter med sponsering fra borgere og 
fra bymidtens erhvervsdrivende.

Oplevelser  
Antallet af mennesker der besøger og op-
holder sig i bymidten øges. Bymidten skal 
fyldes med formelle og uformelle opholds-
muligheder og oplevelser i form af store 
og små begivenheder i gadebilledet. De-
tailhandelen, der mere end noget andet 
skaber livet i bymidten, skal være regio-
nens mest attraktive.

Det vil vi gerne:
• Udføre en byrumsanalyse med henblik 

på at lokalisere mulighederne for at 
forbedre oplevelsesværdien af byrum-
mene. Der iværksættes elektronisk be-
søgstælling i bymidten. 

• Bymidtesamarbejdet sikrer en større 
koordinering af events i bymidten med 
henblik på at opnå den størst mulige 
synergieffekt. Store kulturbærende in-

stitutioner i bymidten, som Grønnega-
des Kaserne og Biblioteket inddrages i 
denne indsats. 

• Øge antallet af events som involverer 
mange parter i bymidten, for eksempel 
i form af årstidsmarkeder eller interna-
tionale events. Bymidtens oplevelses-
muligheder markedsføres også inter-
aktivt f.eks. via SMS.

• Gøre en særlig indsats for at skabe 
plads til ”skæve”, anderledes oplevel-
ser i bymidten, for eksempel ved at 
indrette byrummene, så de er variere-
de og fl eksible og ved at anvende mo-
bile scener i bymiljøet.

• Gøre en særlig indsats for at fremme 
børns oplevelsesmuligheder i bymidten 
og i tilknytning til de grønne områder, 
f.eks. ”Drage-skattejagt og indretning 
af Munkebakken til ”Børnebakken”. 

• Føre en aktiv planlægning for detail-
handelsområdet med henblik på at for-
øge attraktiviteten og detailhandelens 
udviklingsmuligheder. Der skal arbej-
des med synergieffekt ved placering af 
detailhandel og cafémiljøer.

• Havnearealerne skal indgå i oplevel-
sesmulighederne med tilbud om mere 

Indsatsområder

Bymidten i Næstved er unik: kirkerne, gaderne 
med gamle huse, Susåen, de grønne kiler og det 
alsidige handelsliv med de mange specialbutikker. 
Bymidten skal fortsat udvikles på fl ere niveauer. 
Hensynet til historien og kulturarven skal være be-
stemmende for kvaliteten i nye anlæg. 

Detailhandelen er motoren i bymidten. Derfor skal 
kommunen og Cityforeningen have en fælles vision 
om at gøre bymidtens detailhandel til den mest at-
traktive i regionen. Detailhandel koblet med andre 
oplevelsesmæssige værdier i form af historiske om-
givelser eller spændende oplevelser er efterspurgt, 
og her er der store muligheder i bymidten og i de 
bynære havnearealer. 

Valg af trafi k- og parkeringsløsninger skal med-
virke til at forøge den samlede kvalitet af et be-
søg i bymidten. Bæredygtighed, tilgængelighed og 
en attraktiv fysisk udformning skal vægtes meget 
højt. 

Kulturen skal være mere synlig i gadebilledet end 
i dag. Der skal være plads til mere af det skæve, 
det uformelle, det selvgroede, det uventede og ikke 
mindst det internationale. Alt hvad der kan give et 
besøg i bymidten en ny dimension og en fornem-
melse af, at Næstved er en by, der kigger ud over 
sine egne grænser og søger sin inspiration fra man-
ge forskellige kilder, hilses velkommen.

Når vi indretter byen, skal vi være opmærksomme på 
mulighederne for ophold, oplevelser og events. Til-
bud og aktiviteter, som efterspørges af de unge skal 
vægtes højt og ses i sammenhæng med strategien 
for uddannelsesbyen Næstved. Der skal arbejdes ak-
tivt for at nytænkning og tradition går hånd i hånd. 

Flere mødesteder, fl ere events og en endnu mere 
attraktiv detailhandel vil generelt øge bymidtens 
attraktion, også for unge. Men herudover har Mag-
lemølle og området ved Skellet et særligt poten-
tiale som ungdomskultur-område med plads til det 
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”vilde” og pladskrævende oplevelser,
f.eks. vandsport, fysiske aktiviteter for 
unge, restauranter, kunstnermiljøer og 
belysningsprojekter. 

Omgivelser

Bygninger, gader, pladser og parker skal 
danne en smuk og velfungerende ramme 
om livet i bymidten. Vi skal bevare det 
historiske særpræg samtidig med, at der 
skabes plads til nyt indhold. Der skal være 
god tilgængelighed til bymidten. Der skal 
skabes visuel og funktionel sammenhæng 
mellem bymidten og havnen. De steder, 
hvor mange mennesker færdes bør mar-
keres med skulpturer eller lignende, der 
skaber oplevelser og forundring.

Det vil vi gerne:
• Bevare og synliggøre Bymidtens histo-

riske træk i gadebilledet f.eks. ved
åbning af gårdrum, vedligeholdelse af 
facader, belysningsprojekter og skilt-
ning. 

• Stille høje kvalitetskrav til udformning 
af facader ved nybyggeri og ombyg-
ning, således at det sikres, at alle byg-

geprojekter tilfører en ekstra kvalitet til 
omgivelserne.

• Arbejde med at øge antallet af formelle 
opholdsmuligheder i form af cafeer, re-
stauranter og lignende. Og antallet af 
uformelle opholdsmuligheder i form af 
trapper, springvand, bænke, kunstvær-
ker og lignende øges også overalt, hvor 
det er muligt.

• Opkvalifi cere den centrale del af by-
midten, som indeholder den største 
koncentration af detailhandel, herun-
der Axeltorv, med hensyn til belægning 
og inventar med vægt på at skabe sær-
ligt attraktive rammer for detailhande-
len. 

• Når der planlægges for tiltag i bymid-
ten og på havnen skal det nøje overve-
jes om aktiviteten vil kunne understøt-
te visionen om at binde by og havn 
sammen som en kulturrambla mellem 
stationen og havnen. Visionen om kul-
turramblaen er et sammenhængende 
strøg med opholds- og oplevelsesmu-
ligheder. Ikke mindst skal der arbejdes 
med at udvikle den genåbnede Suså 
som et samlende element mellem havn 
og ciytområde.

• Øge tilgængeligheden til bymidten ved 
at etablere fl ere attraktive parkerings-
muligheder. Der anlægges parkerings-
plads på Høje Plads på Grønnegades 
Kaserne med adgang fra Jernbanegade 
og Kvægtorvet. Den eksisterende sti-
bro forlænges fra stationsforpladsen til 
Høje Plads, så der skabes gående og 
cyklende adgang fra stationen og Kil-
demarkskvarteret til Høje Plads og by-
midten.

• Omdanne den smukke lave ridebane 
på Grønnegades Kaserne til et kulturelt 
samlingspunkt med mulighed for for-
skellige udendørs arrangementer og 
med skøjtebane om vinteren. 

• Opkvalifi cere de grønne områder i og 
omkring bymidten, så de kan anvendes 
til rekreative formål og til aktiviteter.

• Føre en aktiv indsats mod hærværk i 
form af f.eks. kampagner og videoover-
vågning på udsatte steder. 

• Mulighederne for at skabe passager for 
bløde trafi kanter ved Havnegade syd 
for boderne skal fortløbende overvejes 
i takt med at middelalderbyen, det nye 
centerområde ved Kanalvej og Magle-
mølle-området udvikles.

kreative og skæve. Det skal tænkes ind i en samlet 
strategi for at øge Næstveds attraktion for unge.

Udviklingen af bymidten og havnen skal ses i sam-
menhæng. Vi har en unik mulighed for at placere 
mere pladskrævende aktiviteter på de havnenære 
arealer, som kan supplere aktiviteterne i bymidten 
og dermed udvide bymidtens samlede attraktion, 
uden at det sker på bekostning af den egentlige 
havnedrift i området. Men det medfører to væsent-
lige udfordringer. Der må ikke placeres nye aktivite-
ter i nærheden af havnen som medfører miljømæs-
sige begrænsninger i driften af havnen og der skal 
skabes en god sammenhæng mellem bymidten og 
havnen, især for de bløde trafi kanter.

Udviklingen i bymidten kan ikke gennemføres af 
kommunen alene, men skal ske i samarbejde med 
de mange parter, der har berøring med området. Vi 
skal hele tiden arbejde på at løfte overliggeren og 
være ambitiøse, når vi vælger strategien for den 

fremtidige udvikling. Bymidten skal først og frem-
mest fyldes med liv. Borgerne skal have lyst til at 
komme i bymidten, bruge den og nyde den, og de 
skal være stolte af at vise den frem for gæster.

Naturen er tæt på Næstveds bymidte. De grønne 
kiler starter i tilknytning til bymidten og fortsæt-
ter ud i landskabet. Det tilfører unikke kvaliteter 
til bymidten, som skal udnyttes aktivt. De grønne 
områder i og omkring bymidten skal tages i brug, 
både til rekreative formål for bymidtens beboere og 
gæster og til aktivitets- og oplevelsesmuligheder, 
specielt for børnefamilier. 



Bosætning

Bosætning for at understøtte 
og udbygge vores service

I strategien om at bosætning skal under-
støtte den eksisterende servicestruktur lig-
ger et behov for at vælge de byer ud, hvor 
en aktiv bosætningsindsats vil medføre 
øget udvikling og synergi i lokalområdet. 
De mange mellemstore byer i kommunen 
vurderes at have særligt godt underlag for 
en styrket indsats for øget bosætning, også 
til gavn for disse byers naturlige oplande. 
Det er Byrådets mål, at borgerne skal have 
et bredt udbud af basal offentlig og privat 
service i lokalområderne. 

Det vil vi gerne:
• Udpege de byer, hvor en bosætnings-

indsats skal fremmes i den nye kom-
muneplan. Vurderingen vil ske på bag-
grund af institutions- og skolestrukturen, 
forekomsten af anden service, daglig-

varehandel og adgangen til offentlig 
transport.

• Sikre et overordnet, tværgående sam-
arbejde mellem kommunens forvalt-
ninger i forbindelse med Kommunepla-
nens vurdering af bosætningspoten-
tialet i lokalområderne.

• Opdele Kommunen i lokalområder med 
centerbyer. Centerstrukturen skal sikre 
det enkelte lokalområde udviklingsmu-
ligheder i overensstemmelse med om-
rådets særlige karakter.

Variation og kvalitet i by- og 
boligområderne

Ved at indarbejde fl ere kvaliteter i eksi-
sterende og nye by- og boligområder kan 
værdien hæves til gavn for de kommende 
beboere og kommunens borgere gene-
relt. Kvalitetskravene skal tage udgangs-
punkt i nytænkning, stedets identitet, 

borgernes ønsker, kulturmiljøer, natur, 
sundhed, stisystemer og kollektiv trans-
port. 

Det vil vi gerne:
• Vi vil i dialog med beboere og andre 

relevante interessenter fokusere på at 
indarbejde kvaliteter, skabe synergi 
med lokalområdet og hæve værdien i 
udviklingen af eksisterende og nye by- 
og boligområder.

• Vi vil gennem en boligpolitik lægge en 
strategi for at øge mobiliteten på bolig-
markedet, så vi sikrer et varieret ud-
bud af boliger og befolkningsmæssig 
variation i kommunens boligområder. 
Eksempelvis kan der udvikles et at-
traktivt seniorboligmarked, der giver 
rammer for et seniorliv med høj livs-
kvalitet og skaber mobilitet i den eksi-
sterende boligmasse.

Indsatsområder

Næstved Byråd vil fortsat føre en aktiv bosætnings-
strategi – ikke for vækstens egen skyld, men for at 
skabe grundlag for udbygning af den service og det 
serviceniveau, der skal være i en konkurrencedyg-
tig kommune. 

Det betyder, at planlægning for tilfl ytning og by-
vækst er et værktøj til at understøtte den eksiste-
rende servicestruktur. Skal værktøjet virke, må vi 
prioritere indsatsen der, hvor bosætning kan un-
derstøtte funktioner og bidrage til udvikling. Der 
skal derfor laves en centerstruktur til gavn for hele 
Næstved kommune.

Næstved Kommune har et ansvar for at sikre 
grundlaget for fremtidens service og erhvervslivets 
konkurrencedygtighed i en globaliseret verden. I 
den forbindelse skal det indtænkes, at bosætnings-
strategien kan være en genvej til det ønskede hø-
jere uddannelsesniveau og innovationskraft. Det er 
derfor et mål at tiltrække ressourcestærke borgere 
til kommunen. Samtidig ønsker byrådet, at stadig 
fl ere af de personer, der uddanner sig i Næstved 
kommune, bosætter sig og anvender deres kompe-
tencer her hos os. 

Bosætningsstrategien skal sikre attraktive og vari-
erede boligtyper og -områder i by og på land rettet 
mod forskellige interessegrupper. Kvalitet er nøgleor-
det i udviklingen af nye boligområder. Vi skal tænke 
anderledes, og øge værdien af eksisterende og nye 
boligområder ved at indarbejde naturnærhed, sund-
hed, udfoldelsesmuligheder og innovative og bære-
dygtige løsninger. 

Samtidig vil vi føre en aktiv boligpolitik, der skaber 
mobilitet på boligmarkedet, sikrer den befolknings-
mæssige variation i kommunens boligområder og 
skaber rammerne for forsøg med nye former for 
bolig og byggeri. 

Bæredygtighed skal have fokus i bosætningsarbej-
det gennem en samlet vurdering af demografi ske, 
miljømæssige, økonomiske og landskabelige for-
hold. Næstved Kommune vil arbejde målrettet med 
at udnytte tilfl ytternes ressourcer på det lokale 
arbejdsmarked, øge tilgængeligheden til kollektiv 
transport og skabe faciliteter for hjemmearbejde 
og fjernundervisning. 
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• Vi vil udvikle attraktive boligområder 
med god beliggenhed, storslåede natur-
værdier og vidde planlægningsmæssige 
rammer møntet mod de ressourcestær-
ke målgrupper, vi ønsker at tiltrække.

• I kommuneplanen vil vi udpege særlige 
nye boligområder til eksperimenteren 
med planrammer og boligbyggeri. For-
målet med byggeriet skal være at af-
prøve nye bo- eller byggeformer tilpas-
set stedets naturmæssige, kultur-
historiske, landskabelige og rekreative 
værdier.

• Udarbejde dialogplaner for udviklingen 
af kommunens kommende centerbyer. 
Muligheder for fornyelse og omdannel-
se af de centrale områder i eksempel-
vis Fuglebjerg, Glumsø, Fensmark, 
Karrebæksminde og Mogenstrup vil 
kunne støtte op om disse byers bosæt-
ningspotentiale.

• Udarbejde en landdistriktspolitik for 
Næstved. Landdistriktspolitikken skal 
udarbejdes i samarbejde med borgerne 
og fokusere bredt på levevilkår, bosæt-
ning, erhverv, kulturmiljøer, natur, sti-
planlægning m.v. 

Dialog og nye værktøjer til 
borgerinddragelse

Vi tror på, at vi ved at involvere befolk-
ningen i lokalområdernes udvikling ska-
ber de mest attraktive og bæredygtige 
bosætningsmiljøer. Vi tror også på at en 
aktiv politik for borgerinddragelse er en 
attraktiv kvalitet i bosætningsøjemed. 

Derfor vil vi gå nye veje i dialogen for at 
sikre, at borgerne, med deres kendskab 
til de lokale værdier og visioner for deres 
nærmiljø, bliver udgangspunktet for ud-

viklingen i lokalområderne. Det skal kun-
ne betale sig at tage initiativ og deltage i 
udviklingen af sit lokalområde i Næstved 
Kommune.

Det vil vi gerne:
• Vi vil udvikle nye værktøjer til borger-

inddragelse, med udgangspunkt i lo-
kalområdernes forskellighed.

• Vi vil støtte etableringen af organer til 
varetagelse af de lokale borgeres inte-
resser og ønsker for udviklingen af de-
res lokalområde.

• Vi vil formidle lokalområdernes kultur-
historie til beboerne for at skabe det 
rette fundament for udviklingen.

• Vi vil etablere en udviklingspulje, der 
årligt indkalder forslag og præmierer 
lokale udviklingsprojekter fra borger-
ne. Vi vil bidrage til de bedste projek-
ters realisering.

Bosætningsstrategien skal desuden kobles sam-
men med en aktiv erhvervsudviklingsstrategi, så 
den ikke alene baserer sig på pendling.

Bosætningsstrategien dækker hele kommunen med 
virkemidler tilpasset de lokale forudsætninger. Næst-
ved by er i bosætningssammenhæng hele kom-
munens lokomotiv. I Næstved by skal udbygningen 
danne grundlag for stadig mere specialiserede og 
varierede tilbud. Arbejdet med Næstved bymidtes 
attraktivitet og kulturelle tilbud, styrkelsen af han-
delslivet og udviklingen af Næstved kommune som 
sundhedsmekka skal profi lere Næstved som bosæt-
ningskommune. Der skal sættes særligt fokus på at 
udvikle Næstveds by’s som bosætningsby for unge.

I oplandsbyerne skal bosætningsstrategien mulig-
gøre øget tilfl ytning, så udhulning af underlaget for 
service modvirkes. Dette kræver samtidig en aktiv 
indsats fra beboernes side, så et attraktivt kulturelt 
og socialt liv fastholdes og udbygges. Byrådet vil 
således støtte initiativer, der kommer nedefra, byg-
ger på et lokalt engagement og er i overensstem-
melse med strategierne for borgerinddragelse og 
lokaldemokrati samt for Agenda 21 arbejdet.

I landsbyerne skal der være mulighed for en fortsat 
boligudbygning, som skal være med til at fastholde 
og udvikle disse bysamfunds mangfoldighed. Byrå-
det ønsker imidlertid, at planlægningen i landsby-
erne skal baseres på en undersøgelse af det enkelte 
steds kulturmiljø og landskabelige beliggenhed og 
nye byggemuligheder skal fastlægges i samarbejde 
med beboerne. Byggemulighederne i landsbyerne 
vil således ikke være ens, men vil tage afsæt i det 
enkelte steds særegne karakter.



Beslutning om revision af Kommuneplanen

Den gældende kommuneplanlægning for Næstved Kommu-
ne består af de 5 sammenlagte kommuners kommuneplaner,
og med hensyn til planlægningen af det åbne land af 2 region-
planer.

Byrådet ønsker at gennemføre en fuldstændig revision af den 
gældende kommuneplanlægning, der tager højde for Næstved 
Kommunes nye geografi ske afgrænsning og som inddrager de 
nye opgaver som kommunerne har fået i forbindelse med struk-
turreformen, eksempelvis planlægningen af det åbne land.

Bilag 1
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Tillæg til Fladså kommuneplan 2005 - 2017

Tillæg til Fuglebjerg kommuneplan 2002 - 2009

Bilag 2 B2

Tillæg nr. 1
Endeligt vedtaget 14.september 2006 

Tillæg nr. 2 Vester Egesborg
Forslag er i høring

At udlægge et nyt rammeområde 6.L7.9, som muliggør
etablering af offentlige formål i form af en genbrugsplads.

At udvide landsbyafgrænsningen med en enkelt parcel.

Tillæg nr. 1/2 Fuglebjerg
Endeligt vedtaget 5. december 2002

Tillæg nr. 4 Fuglebjerg
Endeligt vedtaget 10. februar 2005

Tillæg nr. 5 Fuglebjerg
Endeligt vedtaget 10. februar 2005

Tillæg Holløse
Endeligt vedtaget november 2003

Tillæg Fuglebjerg
Endeligt vedtaget 16. juni 2006

Tillæg
Endeligt vedtaget 19. august 2004

Tillæg nr. 6 Fuglebjerg øst
Endeligt vedtaget 8. juni 2006

At udlægge et nyt erhvervsområde 1.E.6 

At udvide centerområde 1.C til også at omfatte en mindre del 
af område 1.D.1.

At beskrive retningslinierne for detailhandelsplanlægning i 
Fuglebjerg by.

At afgrænse Holløse og fastsætte bestemmelser for områdets 
planlægning.

At ændre rammebestemmelser for boligområdet mellem 
Sorøvej og Rolighedsvej.

At sammenlægge rammeområde 1.B.11 med rammeområde 
1.B.10. hele området hedder herefter 1.B.10.

At udlægge et skovrejsningsområde på ca. 130 ha. samt at 
udlægge et nyt større boligområde, jordbrugsparceller og 
et erhvervsområde og at ændre rammebestemmelserne for 
områdernes planlægning.

Tillæg til Holmegaard kommuneplan 2000 - 2012

Tillæg nr. 1 Holme-Olstrup
Endeligt vedtaget 28. marts 2002

Tillæg nr. 2 Fensmark
Endeligt vedtaget 30. april 2003

Tillæg nr. 4 Fensmark
Endeligt vedtaget 25. marts 2004 

Tillæg nr. 5 Fensmark
Endeligt vedtaget 25.februar 2004

At ændre afgrænsningen af delområde 15 ved Holme-Olstrup 
station.

At ændre afgrænsningen af rammeområde F.11 ved Folkemu-
sikhuset.

At udvide rammeområde F.4.6 samt at ændre det særlige 
område C fra blandet bolig/erhverv til boligområde

At ændre en del af område F-16 til tæt/lav boligområde F-5
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Tillæg til Holmegaard kommuneplan 2000 - 2012

Tillæg nr. 6 Glasværket
Endeligt vedtaget 25. januar 2006

Tillæg nr. 7 Dysted
Endeligt vedtaget 21. december 2005

Tillæg nr, 8 Holme-Olstrup
Endeligt vedtaget 30. august 2006 

Tillæg nr. 9 Fensmark
Endeligt vedtaget 18. april 2006

Tillæg nr. 10 Holme-Olstrup
Endeligt vedtaget 26. oktober 2005

Tillæg nr. 11 Detailhandelsplan
Endeligt vedtaget 28. juni 2006

Tillæg nr. 12 Holmegård Høj
Endelig vedtaget 28. juni 2006

Tillæg nr, 13 Holmegaard Høj
Endeligt vedtaget 27. august 2007

At ændre områdets opdeling således, at glasværket og glas-
værksbyen udskilles som et selvstændigt område (F17a), 
mens de øvrige arealer på begge sider af Ny Glasværksvej 
udgør et andet selvstændigt område (F17).

At udvide Dysted med to mindre arealer.

At udvide område H.9 samt at overføre en del af område 
H.15 til område H.9.

At udvide område F.1 med et mindre areal til boligformål.

At udvide område H.9 med et mindre areal.

At fastsætte retningslinier for den samlede detailhandels-
struktur i Holmegaard kommune.

At udlægge areal til et nyt stort boligområde i Fensmark

At udvide det nye boligområde Holmegaard Høj med et mindre 
areal til boliger samt at udlægge areal til en ny bydelspark.

Tillæg til Næstved kommuneplan 2001 - 2012

Tillæg nr. 1 Detailhandelsplan
Endeligt vedtaget 14. december 2004

Tillæg nr. 2
Boliger for enden af Nygårdsvej
Endeligt vedtaget 28. januar 2003

Tillæg nr. 3 Næstved Kaserne
Endeligt vedtaget 8. april 2003

Tillæg nr. 5 Næstved Gymnasium
Endeligt vedtaget 11.marts 2003

Tillæg nr. 6 Sneppevej
Endeligt vedtaget 10. december 2002

At styrke Næstveds position som Sydsjællandsprimære
regioncenter.
At sikre, at der fortsat er basis for at udvide den lokale
dagligvareforsyning suppleret med mindre udvalgsvare
butikker i de enkelte bydel og i lokalcenter byerne.

At reducere etagehøjden fra 2½ etage til 1½ etage.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan B38.1-2)

At omdanne gardehusarkasernen til en ny og aktiv bydel.
At ændre områdets anvendelse fra offentlige formål til cen-
terformål.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan C8.1-1)

At øge etagehøjden for en del af området
(Kommuneplantillægget følger lokalplan D11.1-2)

At åbne mulighed for etageboliger i 3 etager.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan B17.4-1)
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Tillæg til Næstved kommuneplan 2001 - 2012

Tillæg nr. 8 Fasan
Endeligt vedtaget 11. marts 2003 

Tillæg nr, 9 Butik på Karrebækvej
Endeligt vedtaget 10. august 2004

Tillæg nr. 10 Fensmarkvej
Endeligt vedtaget 12. oktober 2004

Tillæg nr. 11 Vordingborgvej 68
Endeligt vedtaget 10. august 2005

Tillæg nr. 13 Grøn Plan
Endeligt vedtaget 22. september 2004

Tillæg nr. 12 Område ved Præstøvej
Endelig vedtaget 9. november 2004

Tillæg nr, 14 Hyllinge
Endeligt vedtaget 28. juni 2005

Tillæg nr. 15 Svenstrup efterskole
 Endeligt vedtaget 14.juni 2005

Tillæg nr. 17 Jernbanegade
Endeligt vedtaget 10. maj 2005

Tillæg nr. 18
Beplantningsbælte langs Østre Ringvej
Endeligt vedtaget 13.12.2005

At reducere det udlagte ubebyggede areal langs områdets 
øst-vestgående skel til 3 meter.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan E11.1-2)

At udlægge området til lokalcenter, hvor der kan placeres 
butikker til bydelens daglige forsyning.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan B10.2-2)

At øge bebyggelsesprocenten til 40 for etagebebyggelse og 
50 for tæt-lav. Etagehøjden øges til 3 for etagebebyggelse og 
2 for tæt-lav.
At indskrænke byggeafstanden i forhold til større veje.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan B51.1-1)

At åbne mulighed for etablering af boliger i området,
og tillade en højere bebyggelsesprocent, samt lempede
krav til parkering og friarealer.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan C1.1/30-1)

At medvirke til at skabe en rigere og biologisk mangfoldig 
natur med øgede oplevelsesmuligheder for mennesker og 
bedre levevilkår for plante- og dyreliv.
At forbedre de rekreative muligheder gennem fastholdelse
og udvikling af grønne nærområder og etablering af et
sammenhængende stisystem.

At ændre områdets anvendelse fra offentlige formål
til centerformål.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan C12.1-1)

At ændre byen afgrænsning.
At åbne mulighed for at ejendomme, som helt eller
delvist anvendes til erhvervsformå og offentlige formål
kan bebygges op til max.40 %.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan BB22.1/E9.1-2)

At afgrænse skolen og idrætsforeningen, som et område
til offentlige formål i kommuneplanen.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan D43.1-1)

At åbne mulighed for at øge etageantallet fra 3 til 5 og
reducerede krav til friarealer.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan C1.1/23-1)

At friholde et areal langs Østre Ringvej for bebyggelse,
som etableres som beplantningsbælte efter en samlet plan 
der skal godkendes af kommunen.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan C10.1-1)

B2



30

B2

Tillæg til Næstved kommuneplan 2001 - 2012

Tillæg nr. 20 Handelsskolen Sj. Syd
Vedtaget 13.12.2005

Tillæg nr. 21 Jernbanegade
08. november 2005

Tillæg nr. 22 Erhverv på Ydernæs
Endeligt vedtaget 11. april 2006

Tillæg nr. 23 Fritidsformål og
dyrepark ved Ålestoksgården
Endeligt vedtaget 9. maj 2006

Tillæg nr. 24 Digtervejens skole
Endeligt vedtaget 11. april 2006

Tillæg nr. 25
Område mellem Kanalen
og Vordingborgvej
Endeligt vedtaget 26. oktober 2006

Tillæg nr. 26
Syd for Rønnebækken i Næstved syd
Endeligt vedtaget 10. oktober 2006

Tillæg nr. 27
Endeligt vedtaget 12. december 2006

Tillæg nr. 28 Holsted Allé
Endeligt vedtaget 12. december 2006

Tillæg nr. 29
Jeshøjgård i næstved nord
Endeligt vedtaget 12. december 2006

Tillæg nr. 30 Område til boliger
i vestlige del af Vallensved
Endeligt vedtaget 12. marts 2002

Tillæg nr. 31 Vest for Digtervejskvarter
Endeligt vedtaget 23.april 2007

At øge etageantallet fra 3 til 5.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan C3.1-3)

At øge bebyggelsesprocenten for enkeltområde 23 i bymidten 
fra 100 til 115 for området under ét.
(Kommuneplantillægget følger tillæg til lokalplan C1.1/23-1)

At øge byggehøjden fra 16 meter til 23 meter.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan E4.1-1)

At åbne mulighed for at etablere en dyrepark i områdets 
nordlige del og at fastholde den sydlige del til forskellige
fritidsaktiviteter.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan D3.1-1)

Udvidelse af skole og børnehave m.v. 
(Følger lokalplan D5.1-2).

At udlægge området til center- og erhvervsformål. At sikre 
den fortsatte drift af Næstved erhvervshavn. At sikre at kon-
torvirksomheder og lign. støjskærmes.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan
C1.1/30-3/E28.1-1/E3.1-1)

At udlægge området til boligformål og bebyggelse til
offentlige formål.
(Kommuneplantillæg følger lokalplan B.33.1-1)

At udlægge erhvervsområde ved Næstved havn til biograf m.v.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan E29.1-1)

At udlægge område til offentlige formål, plejecenter
samt areal til serviceerhverv i Næstved nord.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan E20.1-1/D44.1-1).

At udlægge området til boligformål. Området, på ca. 13 ha 
indgår ikke i kommuneplan 2001-2012. Området er optaget
i regionplan 2005.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan B53.1-1/D45.1-1)

Område B36.1 udvides med et areal på 2.5 ha. i den
vestlige udkant af Vallensved. Området overføres til byzone 
ved en lokalplan.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan B36.1-2).

At udlægge nyt boligområde med vejforsyning fra
Chr. Winthers Vej.
(Kommuneplantillægget følger lokalplan B.54.1-1).
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Tillæg til Suså kommuneplan 2000 - 2004

Tillæg til Næstved kommuneplan 2001 - 2012

Tillæg nr. 32 Ladby
Endeligt vedtaget 27. august 2007

Formål med tillægget er at fastlægge en klar afgrænsning 
mellem landsbyen og det åbne land, sikre at forten i landsby-
ens midte bevares, og at fremtidig bebyggelse og tilbygnin-
ger udføres med respekt for den stedlige byggetradition.

B2

Tillæg nr. 1 Tybjerglille Bakker
Endeligt vedtaget 17. maj 2001

Tillæg nr. 3 Gelsted
Endeligt vedtaget 20. marts 2003

Tillæg nr. 4 Glumsø
Endeligt vedtaget 18. december 2003

Tillæg nr. 5 Glumsø
Endeligt vedtaget 17. marts 2005

Tillæg nr. 6 Gelsted
Forslag har været i høring

Tillæg nr. 7 Glumsø
Endeligt vedtaget 16. november 2006

Tillæg nr. 8 Glumsø
17. november 2005

Tillæg nr. 9 Glumsø
Endeligt vedtaget 23. marts 2006

Tillæg nr. 10 Glumsø
Endeligt vedtaget 12. oktober 2006

Tillæg nr. 11 Tybjerglille bakker
Forslag har været i høring

Tillæg nr. 12 Skelby
Forslag har været i høring

Tillæg nr. 13 Spragelse
Endeligt vedtaget 21. september 2006

Tillæg nr. 14 Orup
Endeligt vedtaget 10. september 2007

At udlægge et nyt område til boliger syd for bjergbakken.

At ændre område GE.0.1 offentligt område til boligområde 
GE.B.1

At ændre en del af det offentlige område GL.O.3 til
boligområde med mulighed for at opføre en butik.
Tillægget erstatter tillæg nr. 2.

At ændre områdegrænser og rammebestemmelser for
områderne GL.B.3 og GL.O.5.

At ændre områdegrænser og rammebestemmelser for ram-
meområde GE.B.4.

Forslaget er henlagt med henblik på genovervejelse af plan-
forholdene.

At omdanne et ældre erhvervsområde (spånpladefabrikken) 
til boligområde.

At udlægge nyt boligområde ved Sorøvej/Drosselvej.

At udlægge nyt område til offentlige formål, børneinstitutio-
ner med tilhørende faciliteter.

At udlægge nyt boligområde. 
Den endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan 
afventer afklaring af vejforsyningen.

At udlægge et større område til jordbrugsparceller.
Den endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan 
afventer afklaring af forhold til regionplanen.

At udlægge et område til jordbrugsparceller.

At ændre rammebestemmelserne erhvervsområdet således, at 
det er muligt at drive anden form for virksomhed end savværk.



Kommuneplan
og Regional Udvikling 

Næstved Kommune
Teatergade 8
4700 Næstved 

www.naestved.dk 


