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I har fået landzonetilladelse til opførelse af en beholder til afgasset 
biomasse på Saltø Gods, Saltøvej 61, 4700 Næstved. 

 
Kære Peter Nygaard 

Vi skriver til dig for at meddele dig vores afgørelse på jeres ansøgning om 
landzonetilladelse. 

 

Næstved Kommune giver jer landzonetilladelse 

I får landzonetilladelse til at opføre en fritliggende, decentral 5000 m3 stor 
beholder til opbevaring af afgasset biomasse fra Køng Biogas på Saltø 
Gods, Saltøvej 61, 4700 Næstved, matr. nr. 1a, Saltø Hgd., Karrebæk. 

Beholderen skal anvendes til midlertidig opbevaring af afgasset biomasse 
inden udbringning på arealer i omdrift på Saltø Gods og tilforpagtede 
arealer. 

Beholderen opføres med en diameter på ca. 35 meter i grå betonelementer 
med en sidehøjde på 3,5 meter over terræn og en dybde på 1,5 meter 
under terræn. Beholderen dækkes med en grøn teltdug, der når op i en 
højde på ca. 6,6 meter over beholderen, dvs. i alt ca. 10,1 meters højde 
over terræn. 

 
Tilladelsen får du på vilkår af, at: 

 Overskudsjord fra etablering af anlægget skal ved fordeling på de 
omkringliggende arealer indpasses i landskabet ved at følge 
terrænets kurver. Evt. jordvolde må kun etableres såfremt anden 
lovgivning kræver det.  

 Omkring beholder og arbejdsarealer skal der mod vej og åbent 
land senest ½ år efter beholderens ibrugtagning etableres ny, 
skærmende beplantning i form af et minimum fem-rækket læhegn, 
bestående af hjemmehørende arter af træer og store buske. 

http://www.n%C3%A6stved.dk/
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 Beplantningen omkring anlægget skal stedse vedligeholdes og om 
nødvendigt fornyes, så den fremstår i god vækst, tæt og 
skærmende. 

 Beholderen skal nedtages og fjernes og arealet retableres senest 
1 år efter den tilladte anvendelses ophør.  

 

Ansøger skal sørge for at tinglyse de ovennævnte vilkår på ejendommen 
senest 1 år efter, at tilladelsen er udnyttet. Det gøres på tinglysning.dk 

 

Lovgrundlag 

Afgørelsen er meddelt med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1. 

Tilladelsen gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven. 

 

Hvornår gælder tilladelsen 

Vær opmærksom på, at tilladelsen først er gyldig, når klagefristen er 
udløbet den 14. januar 2022 kl. 23.59, og der ikke er klaget over den. Du 
vil høre fra os inden for en uge efter klagefristens udløb, hvis der er 
kommet en klage. 

 
Tilladelsen gælder i 5 år fra offentliggørelsen.  

Bemærk at opførelse af beholderen også kræver byggetilladelse, og at 
anlægsarbejdet ikke gå i gang, før I har fået den. Hvis I ikke har søgt 
byggetilladelse, skal I gøre det via den digitale selvbetjeningsløsning 
www.bygogmiljo.dk. 

 
Hvad ligger til grund for afgørelsen 

I har fået tilladelse, fordi opbevaring af afgasset biomasse til udbringning 
på landbrugsarealer i området betragtes som et samfundsmæssigt set 
miljøvenligt alternativ til udbringning af kunstgødning. Du kan læse mere 
om, hvorfor vi har givet dig denne tilladelse under afsnittet ”Vores 
vurdering”. 

Plan- og Erhvervsudvalget i Næstved Kommune har d. 6. december 2021 
godkendt, at der meddeles landzonetilladelse til anlægget. 

 

Offentliggørelse og klage 

Landzonetilladelsen skal offentliggøres. Vi annoncerer den på kommunens 
hjemmeside den 17. december 2021 på https://www.naestved.dk/hoeringer 

Der kan klages over tilladelsen til Planklagenævnet via deres klageportal. 
Du kan læse mere i klagevejledningen på sidste side i tilladelsen.  

 

  

http://www.bygogmiljo.dk/
https://www.naestved.dk/hoeringer
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Redegørelse for sagen 

Saltø Gods, Saltøvej 61, 4700 Næstved, ligger i landzone, hvor opførelse 
af ny bebyggelse som udgangspunkt kræver en landzonetilladelse.  

Vi har vurderet, at opførelse af en beholder til midlertidig opbevaring af 
afgasset biomasse fra Køng Biogasanlæg ikke er omfattet af 
undtagelsesbestemmelserne i planlovens § 36, stk. 1, nr. 3 og dermed 
heller ikke fritaget for kravet om landzonetilladelse, idet der teknisk set er 
tale om opførelse af en beholder til bortskaffelse af affald fra en 
biogasproducent.  

 

Ansøgning  

I har på vegne af Nature Energy Køng ApS søgt landzonetilladelse til at 
opføre en 5000 m3 stor, fritliggende decentral beholder til afgasset 
biomasse fra det nye biogasanlæg i Køng i Vordingborg Kommune på 
Saltø Gods, Saltøvej 61, 4700 Næstved, matr. nr. 1a, Saltø Hgd., 
Karrebæk.  
 
Fra Rappenborgvej etableres ny overkørsel til anlægget, og der etableres 
et befæstet grusareal og vendeplads for lastbiler, hvorved i alt ca. 1000 m2 

hidtil dyrket landbrugsareal udtages af omdrift og ændrer anvendelse. 
 

 
Placering af beholder til afgasset biomasse ved Rappenborgvej på Saltø 
Gods. Kortbilag fra ansøgningens projektbeskrivelse. 
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Beholderens udformning og placering 
 
Den ansøgte beholder har en diameter på ca. 35 meter, opføres i beton 
med en højde på 3,5 meter over jorden og ca. 1,5 meter under terræn, og 
dækkes med en grøn teltdug, der når op i en højde på ca. 6,6 meter over 
beholderen, dvs. i alt ca. 10,1 meters højde over terræn. 
 
 

Principsnit af delvist nedgravet biomasse-beholder med teltoverdækning.  
 

Den ansøgte, fritliggende placering ca. 1 km syd for godset og 
avlsbygningerne, hvor beholderen til afgasset biomasse ønskes opført 
mellem skoven Lungens skovbryn og bakken Lunghøj, er primært valgt ud 
fra driftsmæssige hensyn, idet den er beliggende centralt mellem 
udbringningsarealer, således at transportbehovet i forbindelse med 
udbringningen formindskes.  
 
Placeringsmuligheder i tilknytning til ejendommens hidtidige 
bebyggelsesarealer på Saltø Gods er undersøgt. Det har ikke vist sig 
muligt at indpasse beholderen i det bevaringsværdige kulturmiljø omkring 
hovedbygningen, hvor der i øvrigt er flere udlejningsboliger.  
 
En stor del af godsets arealer syd for Saltø Å planlægges udlagt til ent ca. 
100 ha stor solcellepark, og der er allerede opført 3 vindmøller i området 
mellem godset og den ansøgte placering.  
 
Den valgte placering ligger udenfor det område, der ved lokalplan 
udlægges til en kommende solcellepark på Saltø Gods.  
 
Transport af biomasse til beholderen kan i øvrigt ske ad eksisterende, 
overordnede veje fra Skælskørvej mod syd via Saltøvej.  
 

Placering 

Saltø Gods er en ca. 416 ha stor landbrugsejendom, der er beliggende i 
landzone, frit i det åbne land, ca. 8 km vest for Næstved, nord for 
Karrebæksminde. Den afgassede biomasse ønskes anvendt til udbringning 
på de i alt ca. 645 ha, der inkl. forpagtede arealer udgør bedriftens 
samlede areal under omdrift.  
 
Det bemærkes, at der p.t. planlægges for etablering af en ca. 100 ha stor 
solcellepark, hvilket - såfremt projektet godkendes - vil nedbringe 
bedriftens samlede omdriftsarealer til ca. 545 ha.  
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 Placering af fritliggende beholder til afgasset biomasse på Saltø Gods, 
Saltøvej 61, 4700 Næstved. Oversigtskort fra ansøgningens 
projektbeskrivelse 
 
 
Planforhold og miljøvurdering  

Saltø Gods ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som 
Jordbrugsområde. Formålet med udpegningen som Jordbrugsområde er at 
sikre, at arealerne kan bruges til landbrugsdrift, og at de anlæg, der af 
tekniske, miljømæssige eller lignende årsager ikke kan placeres i planlagte 
erhvervsområder, kan placeres i Jordbrugsområde. Dette skal ske under 
hensyntagen til de kulturhistoriske og landskabelige værdier i det konkrete 
område  

Den ansøgte placering ligger inden for kystnærhedszonen, ca. 3 km NV for 
Karrebæk Fjord og ca. 3,6 km NØ for Karrebæksminde Bugt. Formålet 
med kystnærhedszonen er at beskytte de danske kystlandskaber mod 
unødige ændringer. 
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Ejendommen Saltøvej 61, 4700 Næstved vist med mørk grøn.  
Ansøgt placering af beholder til afgasset biomasse vist med klar rød prik.  
Baggrundskort viser, at ejendommen ligger i KP21 Jordbrugsområde. 
Bevaringsværdige landskaber er vist med grøn farve. Ejendommen ligger 
indenfor Kystnærhedszone. 
 

 
Vi har vurderet, at den valgte placering af anlægget i et Jordbrugsområde 
er i tråd med kommuneplanens retningslinjer, og at placeringen min. 3 km 
fra kysten pga. afstanden ikke strider mod kystnærhedszonens formål.  
 
Vi har i forbindelse med sagsbehandlingen endvidere vurderet, at der med 
opførelse af beholderen ikke er tale om en så væsentlig ændring i det 
bestående miljø, at det udløser lokalplanpligt.  
 
Da beholderen teknisk set er en beholder til bortskaffelse af affald, er 
projektet inden meddelelse af landzonetilladelsen screenet efter 
miljøvurderingsloven. Næstved Kommune har ved brev af 16. december 
2021 truffet afgørelse om, at etablering af beholderen ikke kræver, at der 
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.  
 
 

Natura 2000 

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt. Den ansøgte beholder opføres ca. 2,5 km NV for 
det nærmeste Natura 2000 område N169 Havet og kysten mellem 
Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. Det er vores vurdering, at det 
ansøgte ikke påvirker Natura 2000 området væsentligt grundet afstanden 
og anlæggets karakter. 
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Beskyttede dyr og planter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 11 – de 
såkaldte bilag IV-arter. Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis projektet 
kan påvirke de beskyttede arter negativt.  

Den ansøgte beholder til afgasset biomasse opføres på et landbrugsareal, 
der hidtil har været i omdrift. Vi har ingen oplysninger om observationer af 
beskyttede dyre- eller plantearter på det aktuelle areal.  

I området omkring arealet, hvor beholderen til afgasset biomasse skal 
etableres, er der flere § 3-beskyttede vandhuller, se figur herunder. 
 

 
Luftfoto 2021, hvor beholderen til afgasset biomasse er vist med rød prik. 
Med skraveret blå er vist § 3-beskyttede vandhuller og med skraveret rødt 
er vist beskyttede moser. 
 
På egnede levesteder kan der være forekomster af bilag IV-arterne: 
spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander samt forskellige arter af 
flagermus. I de to vandhuller hhv. ca. 280 m SØ for og 230 m SV for den 
ansøgte placering er det vurderet sandsynligt, at der er forekomst af  
padder, mens der i vandhullet ca. 150 m nord for beholderen ikke vurderes 
at være forekomst af padder. 
 
Padder som f.eks. springfrø og spidssnudet frø kan vandre til 
ynglevandhuller via dyrkede arealer. Stor vandsalamander opholder sig 
efter yngleperioden fortsat lige omkring vandhullet eller 200-300 m derfra. 
 

Vi har vurderet, at opførelse af beholderen på den ansøgte placering ikke 
vil påvirke de beskyttede arter, deres spredningsmuligheder eller deres 
yngle-, raste- og levesteder negativt, idet beholderen opføres på et areal, 
der hidtil har været under omdrift og med en afstand til beskyttet natur på 
minimum 150 m.  
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Etablering og drift af beholderen til afgasset biomasse medfører heller ikke 
fældning af træer eller andre aktiviteter, der kan påvirke flagermus yngle- 
og rasteområder. 
 
Nabohøring 

Ansøgningen om opførelse af en 5000 m3 stor beholder til afgasset 
biomasse på Saltøvej 61, 4700 Næstved, har været i 14 dages nabohøring 
hos ejerne af de nærmeste, omkringliggende ejendomme.  
 
Indenfor høringsperioden har vi modtaget ét høringssvar. Naboen, der har 
indsendt høringssvar, har ingen bemærkninger til hverken opførelse eller 
placering af beholderen som ansøgt, men bekymrer sig for den øgede 
lastbiltrafik på ca. 200 lastbiler/år ad Saltøvej. 
 
Vi har med henvisning til Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis 
vurderet, at en øget trafikmængde på ca. 200 lastbiler/år ikke ligger ud 
over, hvad man må forvente i landzonen. Transporten af afgasset 
biomasse vurderes i øvrigt for en stor del at ske som erstatning for anden 
transport, f.eks. transport af andre former for gødning, der udfases med det 
nye anlæg. 
 

Vores vurdering 

Vi har ved afgørelsen især lagt vægt på, at:  

 Anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg som gødning 
på landbrugsejendomme betragtes som et miljømæssigt godt 
alternativ til anden gødning, f.eks. importeret kunstgødning,  

 Opførelse af beholderen med den valgte placering i et 
Jordbrugsområde er i overensstemmelse med formålet i 
planlovens landzonebestemmelser, efter hvilke det åbne land 
primært er forbeholdt jordbrugserhvervet. Byggeri, der er 
nødvendigt for udøvelse af landbrugserhvervet, tillades normalt 
opført med driftsmæssigt velbegrundede placeringer under 
hensyntagen til natur, kulturmiljø, landskab og miljø i bred forstand.  

 Beholderen til afgasset biomasse tillades opført frit i det åbne land,  
relativt centralt i forhold til udbringningsarealer, idet det ikke er 
muligt at placere anlægget i umiddelbar tilknytning til øvrige 
driftsbygninger på Saltø Gods 

 Den ansøgte beholder til afgasset biomasse, der skal opbevares 
midlertidigt inden udbringning på jorder, der drives af Saltø Gods, 
vil visuelt få samme karakter som en ”almindelig”, decentral 
gyllebeholder, som der normalt gives tilladelse til iht. vores 
administrationsgrundlag for landzonesager. Vi har behandlet 
ansøgningen efter samme planlægningsmæssige principper og 
retningslinjer, som vi normalt bruger når udformning og placering 
af sådanne fritliggende beholdere kræver landzonetilladelse. 

 Opførelse af den decentrale beholder vurderes at kunne ske uden 
at være i strid med de naturmæssige, kulturmiljømæssige, 



 
Side 9 af 11 

 

landskabelige og miljømæssige hensyn, som byrådet skal 
varetage. Vilkåret om etablering af skærmende beplantning i form 
af et kraftigt læhegn omkring anlægget understøtter indpasningen 
af anlægget i landskabet og skaber et nyt, forlænget skovbryn 

 Transport til og fra beholderen kan ske ad det eksisterende, 
overordnede vejnet. Det er vores vurdering, at opførelse af 
beholderen ikke giver anledning til en ændring i trafikken ad 
Saltøvej, der ligger ud over, hvad man må forvente i landzonen. 
Opførelse af beholderen som ansøgt kan derfor ske uden 
væsentlig gene for de omkringboende.  

 

Øvrige tilladelser 

Etablering af en ny overkørsel til Rappenborgvej kræver særskilt tilladelse 
fra vejmyndigheden på baggrund af en konkret ansøgning herom. 

Opførelse af beholderen kræver også byggetilladelse, og I må ikke gå i 
gang, før I har fået den. Hvis I ikke har søgt byggetilladelse, skal I gøre det 
via den digitale selvbetjeningsløsning www.bygogmiljo.dk. 

 
Opførelse af beholderen til det ansøgte formål forudsætter i øvrigt en 
miljøgodkendelse til midlertidig affaldsopbevaring forud for nyttiggørelse.  
 
Med en placering umiddelbart i kanten af skoven Lungens skovbryn er det 
aktuelle areal i øvrig omfattet af naturbeskyttelseslovens § 17, 300 meter 
skovbyggelinje. Byggeri, der kræver landzonetilladelse, er dog jf. 
naturbeskyttelseslovens §17, stk. 2, nr. 6. undtaget fra kravet om 
dispensation fra skovbyggelinjen.  
 
Bakken Lunghøj, som beholderen ønskes opført i nærheden af,  
er en overpløjet rundhøj, som ikke er registreret som fredet og ej heller 
afkaster fortidsmindebeskyttelseslinje. Bakken/resterne af fortidsmindet 
bliver ikke direkte berørt hverken i beholderens anlægs- eller driftsfasen, 
og projektet kræver ingen særskilt tilladelse eller dispensation 
 

Andre forhold, I skal være opmærksomme på  

Før arbejdet 

Hvis projektet indebærer ændring af markdræn eller rørlagte vandløb på 
stedet, skal I kontakte kommunen først, da det kan kræve en tilladelse. I 
kan skrive til os på vandloeb@naestved.dk. 

Vi opfordrer til, at ejer eller bygherre indhenter udtalelse hos Museum 
Sydøstdanmark om eventuelle fortidsfund, inden anlægsarbejdet 
igangsættes. På denne måde har I de bedste forudsætninger for at undgå, 
evt. at måtte standse projektet midt i anlægsarbejdet med udgifter til 
arkæologisk undersøgelse til følge. 

 

  

http://www.bygogmiljo.dk/
mailto:vandloeb@naestved.dk
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Under arbejdet 

Hvis I i forbindelse med anlægsarbejdet finder arkæologiske levn som 
f.eks. samlinger af sten, sortfarvet jord, knogler, potteskår eller mønter, 
skal arbejdet straks standses og Museum Sydøstdanmark skal kontaktes. 
Man er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom man har fået en 
udtalelse.  

Opdager I en forurening ved arbejdet, skal kommunen straks kontaktes, så 
vi kan vurdere, hvad der skal gøres. I kan skrive til os på 
jordforurening@naestved.dk. 

 

Lovgrundlag 

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet: 

Landzonetilladelsen er givet efter planlovens § 35, stk. 1. 

Projektets relation til krav om miljøvurdering er beskrevet i 
miljøvurderingsloven bilag 2, punkt 11b for anlæg til bortskaffelse af affald 

Skovbyggelinjen er beskrevet i naturbeskyttelseslovens § 17 

Kravet om miljøgodkendelse er hjemlet i miljøbeskyttelseslovens § 33 og 
skal ske efter listepunkt K212  

Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7. 

Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10. 

Ændringer af dræn og vandløb er reguleret af vandløbslovens §§ 6 og 17. 

Forurening skal anmeldes til os efter miljøbeskyttelseslovens § 21. 

Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er reguleret af 
museumslovens §§ 25 og 27. 

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk 

 

Klagevejledning 

Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til 
Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.  

Ifølge planlovens § 59 er ministeren og enhver med retlig interesse (fx 
ansøger og ejer) klageberettiget. Klageberettigede er også landsdækkende 
foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som 
hovedformål, eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen. Det er et krav, at foreningen/organisationen har 
vedtægter eller love, der dokumenterer formålet, og at den repræsenterer 
mindst 100 medlemmer.  

Du klager via www.naevneneshus.dk til planklagenævnet 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ klagen sendes 
gennem denne klageportal til kommunen. 
Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.  

mailto:jordforurening@naestved.dk
http://www.retsinformation.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 
1.800 kr. for virksomheder og organisationer, hvilket er en betingelse for 
klagenævnets behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt 
eller delvis medhold i klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. 

Som udgangspunkt afviser Planklagenævnet klager, der sendes uden om 
Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Vi videresender 
herefter anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om din anmodning 
kan imødekommes.  

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, 
dvs. senest den 14. januar 2022 kl. 23.59. 

 

Yderligere information og klagevejledning kan du se på Planklagenævnets 
hjemmeside. 

Hvis man ønsker en afgørelse ved en domstol, skal retssagen være anlagt 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen jf. § 62, stk. 1, i 
planloven. 

 

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen. 

 

Venlig hilsen 

 

Mette Østergaard Söderlund 

Landzonesagsbehandler 

 

 
Kopi er sendt til: 

Nabo, der har sendt høringssvar 

Danmarks Naturfredningsforening,  naestved@dn.dk 

Friluftsrådet,  fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk  

Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700, naestved@museerne.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk  

mailto:dnnaestved-sager@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
mailto:naestved@museerne.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:naestved@dof.dk

