
BEVARINGSFORENINGEN I  NÆSTVED  KOMMUNE   

      En forening til udvikling og bevaring af BY og LANDskabskultur 

Bestyrelse 2011:        Ole Kjærulff, Peter Engberg, Jonna Arentsen, Susanne Outzen,        
Lars Noltensmeier og Frank Rasmussen. 

 

             Beretning 2011  
 
Bestyrelsesmøder 
 I 2011 har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder, heraf 3 før sidste generalforsamling.  
  
 På mødet i september konstituerede foreningen sig med Ole Kjærulff som formand, Peter Engberg som næstformand, 
 Jonna Arentsen som kasserer og Susanne Outzen som sekretær. Med andre ord ingen ændringer 
  
 I 2012 har bestyrelsen indtil nu været samlet 1 gang. 
 
 
By- og Land 
 Kontakten til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, almindeligvis betegnet By & Land, er i det forgangne 

år udelukkende varetaget af kassereren. 
 
 
Udvikling af foreningen. 
 Vi agerer i bremsesporene fra den økonomiske krise, som stort set har standset byggeri og handel med huse.  
  
 Mængden af anmodninger om "indgreb" mod eksisterende bygningsbevaringsværdier er samtidigt faldet drastisk., hvil-

ket har gjort bestyrelsens arbejde i 2011 meget lettere.  
  
 Vi må tage til efterretning, at der ikke fra politisk side i Næstved Kommune har været interesse for at udbygge et samar-

bejde med os. Men det lader vi os ikke kue af. 
  
 Det overvejes,  hvordan foreningen kan gøre sig mere synlig i lokalsamfundet, bl.a. har vi løbende diskussion om be-

søgs-, diskussions- og oplysningsarrangementer, emner for tildeling af diplom samt, hvorledes vi kan få fat i ildsjæle fra 
de 16 lokalråd, som geografisk dækker hele kommunen. 

   
 
Diplom  
 Der blev heller ikke uddelt diplom for veludført bevaring i 2011.  
  
 Sidste gang, vi uddelte et diplom, var til Rønnebæksholm (Grundtvigs pavillon "Venligheden") -  og vi fandt i bestyrel-

sen, at nok fortjener Herskabsstalden stor ros, men kun at præmiere kommunale renoveringer er ligesom for ensidigt. 
 
 
Sager – lokalplanforslag, nedrivninger mv. 
 Bevarende lokalplaner: I 2011blev der ikke udarbejdet bevarende lokalplaner. I starten af 2012 har der været høring på 

en udmærket lokalplan for Brandelev landsby. Der er endvidere en analog for Gallemarkskvarteret på vej. 
  
  
 Lokalplaner, der kun omhandler en eller et par bygninger:  Hovedparten har ikke givet anledning til initiativer, kun en en-

kelt skal nævnes.   
  
 I april 2011 fremsendte vi indsigelse mod lokalplanforslag 033 for et område til boliger, havn og rekreative formål  i Ap-

penæs. 
   
 Vi anbefalede, at der blev udarbejdet en bevarende lokalplan for Appenæs, specielt for den gamle del med Bygaden og 

fiskermiljøerne ved åen - den del af Appenæs, som allerede i "100 kulturmiljøer i Næstved Kommune" er udpeget til at 
kræve stor opmærksomhed. Vor indsigelse, vort forslag om først at udarbejde en bevarende lokalplan, blev ikke fulgt.   

   



BEVARINGSFORENINGEN I  NÆSTVED  KOMMUNE   

      En forening til udvikling og bevaring af BY og LANDskabskultur 

Bestyrelse 2011:        Ole Kjærulff, Peter Engberg, Jonna Arentsen, Susanne Outzen,        
Lars Noltensmeier og Frank Rasmussen. 

 
 
 Efterfølgende har det vist sig, at vi ikke stod alene i vor modstand mod lokalplanforslaget - Såvel Bylauget i Appenæs 

som lokalrådet havde protesteret mod det fremlagte lokalplanforslag. 
 
 Næstved Kommune vedtog lokalplan 033 den 21.06.2011, d.v.s. så hurtigt som overhovedet muligt - og undlod totalt at 

tage indsigelserne fra såvel lokalråd, Bylaug som Bevaringsforeningen i betragtning.  
 Det giver stof til eftertanke.       Lytter man overhovedet ikke til de lokale indsigelser?          Hvor er demokratiet henne?  
  
  
 I den forbindelse er det tankevækkende at se i Forslag til Kommuneplanstrategi 2012-2024, som netop er i høring.  
  
 Under overskriften MÆRK NÆSTVED står der: "I Næstved er vi åbne og imødekommende. Her er plads til alle. Det skal 

mærkes, at vi står sammen og gør tingene sammen. Demokrati er ikke en tilskuersport."  
 Senere hedder indledningen til et hovedafsnit: "Lokalrådene arbejder for det lokale demokrati". 
 
 Vi kan oplyse, at Bevaringsforeningen i april 2012 har kommenteret forslaget - og understreget behovet for en arkitek-

tur- og bypolitik, der udvikler byen og sikrer et godt urbant miljø - samt indbudt til samarbejde og en bedre dialog. 
  
 
 I september 2011 fremlagde Næstved Havn planer om et butiksbyggeri på Stejlepladsen mellem Langelinie og Lodsha-

ven i Karrebæksminde. Projektet blev heldigvis ikke til noget grundet massiv folkelig modstand og stor pressedækning, 
læserbreve, underskriftindsamling mv. 

 
 
 I 2010 kæmpede vi aktivt for at få ændret lokalplanen for boligejendom på Amtmandsstien. Vi tabte - og kan ved selv-

syn nu se, at vore bange anelser desværre ser ud til at holde. Bygningen er endnu ikke helt færdig, så vor endelige dom 
må vente til april næste år. 

 
 
 Ansøgninger om nedrivninger: Bestyrelsen har i den forbindelse trukket på Susanne Outzens arbejde med de samme 

bygninger, men med Næstved Museums kasket på.   
  
 Der var ikke mange ansøgninger i 2011 - nævnes kan Danavej 13, Gl. Holstedvej 14, Præstø Landevej 23 og Ringsted-

gade 73 i Næstved. Endvidere Trælløse Bygade 23 og Tvedevej 16 i Herlufmagle. 
 
 Sidste år havde vi spurgt ind til nedrivning på Bryggerlodden 2 i Karrebæksminde. Svaret lød, at der var givet tilladelse 

hertil - efter at sagen havde været behandlet i Facaderådet!? 
 
 Specielt nedrivninger af ejendomme på landet er det vanskeligt med held at gøre indsigelse mod. Det er nemmere at få 

folkelig opbakning, når det drejer sig om byhuse. Vi har derfor i bestyrelsen valgt at prioritere vor indsats. 
 
 
 Axelhus. Kulturarvstyrelsen er i gang med at ophæve fredningen af bygningen - og det kan vi ikke gøre noget ved.  
 
 (Axelhus 9, Wulfs Gård fra 1784, er det største af Næstveds to rokokohuse - eller har været, for bygningen er ombyg-

get adskillige gange) 
 
 
Næstved Bygningsbevaringsfond 
 Peter Engberg er medlem af fondsbestyrelsen, som har afholdt et møde i 2011. 
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Arbejdsgruppen for Stadsgruppen 
 Lars Noltensmeier repræsenterer foreningen og er netop blevet  tilknyttet "Axeltorv-gruppen".  
  
 
Forlader bestyrelsen 
 Heldigvis ingen - men krisetiderne, specielt i byggesektoren,  har kunnet mærkes i bestyrelsen, hvor de medlemmer, 

som tjener til deres udkomme i "den pulserende verden", naturligt har måttet give den daglige og fremtidige indkomst 
første prioritet. 

 
08.04.2012 / Peter Engberg  
 
  


