


Borgermøde om Lokalplan 063  

for sommerhusområderne Enø Strand, Lungshave, 

Højboparken og Lundegården 

og Kommuneplantillæg nr. 12 

 

05.01.2017, kl. 17:00 



Dagsorden: 

 

 

1. Velkomst ved formand for Plan- og 
Ejendomsudvalget Daniel Lillerøi 

 

2. Gennemgang af lokalplanen v/ Byplanarkitekt 
Anja Andersen, Center for Plan og Miljø, Næstved 
Kommune 

 

3. Diskussion og spørgsmål 

 

 

 
 

 



Hvad indeholder lokalplanen? 

Bestemmelser Redegørelse Kortbilag 



Lokalplanprocessen? 

Lokalplanforslag 

godkendes i Byrådet Endelig vedtagelse i Byrådet 

Offentlig høring i 8 uger Offentliggørelse 

Behandling af indsigelser 

Borgermøde 

Evt. ændringsforslag eller indsigelser skal være Center for Plan og Miljø i 

hænde senest d. 23. januar 2017.   

Forventet vedtagelse i Byrådet  28. marts 2017  

4 uger 



  Lokalplanens baggrund 

 Manglende juridisk bindende plangrundlag.  

 

 Administrative regler gældende.  

 

 Vanskelige byggeforhold på de små  

   eller smalle grunde (BR´s regler kunnen ikke 

   overholdes). 

 

 Flere uansøgte byggerier. 

 

 Udvikling af områderne uden egentlig retning.  

 

  Kulturmiljø og bevaringsværdierne  ikke 

beskyttet  mod nedrivninger og uhensigtsmæssige 

ændringer. 

 

  Grundejerforeningernes ønske om klare regler 

der tager hensyn til de mindste grunde.  

 

 



Eksisterende forhold 
 Lokalplanen omfatter de ældste  kystnære  og 

fuldt udbyggede sommerhusområder. 
 

 De første badehuse og små sommerhuse er fra 
30érne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 



De første sommerhuse på Lungshave og Enø   



 Forskellige ejerforhold: ejere - lejere og andelsgrunde. 

 

 Varierende grundstørrelser der spænder fra 75 m2 til over 600 m2.  

 

  Mange små grunde. 

    De mindste grunde på under 100 m2 (Enø Strand).  Flere små grunde på 

100- 150 m2 på Lungshave og i Højboparken.  

    Mindste grunde i Lundegården over 200 m2.  

Eksisterende forhold 

 Sommerhusene repræsenterer forskellige 

tidsperioder: fra moderne sommerhuse til små 

træbeklædte  beskedne huse 

 

Arkitektonisk og materialemæssigt uensartet 

bebyggelse.  

 



Eksisterende forhold  

Kulturmiljø. Den kystnære, ældste del af Enø Strand og  

 Lungshave er et  Kulturmiljø .  

 

  Bevaringsværdig bebyggelse – Enø Strand, Lungshave, 

Lundegården.  

 

Bevaringsværdigt landskab - Enø Strand, Lungshave,  

 Højboparken og Lundegården) indeholder vigtige  

 naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier i 

kommunen.  

 

 Naturområder –natur beskyttet efter NBL ( strandeng,  

 overdrev og sø)  gennemskærer områderne. 

 

 Strandbeskyttelseslinje i udkanten af Enø Strand,  

 Lundegården og Højboparken. Forbud mod bebyggelse og 

ændringer af tilstanden.  

 

 Landzone. En stribe sommerhusgrunde i Enø Strand,  

 Højboparken og Lundegården ligger i landzone.   



Eksisterende forhold mv. Kortbilag 2 og 3. Enø Strand 

 



Eksisterende forhold mv. Kortbilag 4 og 5. Lungshave 

 



Eksisterende forhold mv. Kortbilag 6 og 7. Højboparken 

 




