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Du har fået landzonetilladelse til etablering af krisecenter på 
Ravnstrupvej 58, 4160 Herlufmagle 

 

Kære Jonna Barington 

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

 

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget har den 4. april 2022 
besluttet at give dig landzonetilladelse 

Du får landzonetilladelse til etablering af et krisecenter i stuehuset på 
Ravnstrupvej 58, 4160 Herlufmagle, matr. nr. 21a, Herluflille By, 
Herlufmagle, til indretning af yderligere 2 værelser og to badeværelser i 
den hidtil uudnyttet del af tagetagen samt til etablering af personalerum og 
-faciliteter i del af tilstødende driftsbygning, BBR bygning nr. 2. 

 
Lovgrundlag 
 
Tilladelsen er meddelt med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, og gælder 
kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven. 
 

Hvornår gælder tilladelsen 

Vær opmærksom på, at tilladelsen først er gyldig, når klagefristen er 
udløbet den 7. maj 2022, 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.  

 
Yderligere tilladelser 

Det, du har søgt om, kræver også byggetilladelse, og du må ikke gå i gang, 
før du har fået den. Hvis du ikke har søgt byggetilladelse, skal du gøre det 
på www.bygogmiljoe.dk. 

Virksomhedens botilbud kræver i øvrigt godkendelse af Socialtilsyn 
Hovedstaden. 

http://www.n%C3%A6stved.dk/
http://www.bygogmiljoe.dk/
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Hvad ligger til grund for afgørelsen 

Du får tilladelse, fordi beboelse i stuehuset på Ravnstrupvej 58, 4160 
Herlufmagle, ikke længere er nødvendig for landbrugsdriften, og fordi huset 
og ejendommen fremstår velegnet til formålet uden væsentlige ydre 
ændringer.  

Du kan læse mere om, hvorfor vi har givet dig denne tilladelse under 
afsnittet ”Vores vurdering”. 

 

Offentliggørelse og klage 

Landzonetilladelsen skal offentliggøres. Vi annoncerer den på kommunens 
hjemmeside d. 8. april 2022 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.  

 

Redegørelse for sagen 

Ravnstrupvej 58, 4160 Herlufmagle, ligger i landzone, hvor ændret 
anvendelse af bygninger og arealer kræver en landzonetilladelse. 

Formålet med landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt 
bebyggelse i det åbne land og at bevare natur og landskabsværdier, men 
også at skabe gode rammer for vækst og udvikling i hele landet.  

 

Ansøgning  

Du har på vegne af virksomheden Solvita ApS søgt landzonetilladelse til 
etablering af Krisecenteret Vita ApS i det overflødiggjorte stuehus på 
landbrugsejendommen Ravnstrupvej 58, 4160 Herlufmagle, matr. nr. 21a, 
Herluflille By, Herlufmagle. 

Krisecenteret Vita ApS skal være et midlertidigt botilbud med plads til op til 
9 personer med eller uden børn, der har været udsat for vold eller trusler 
om vold fra nære relationer eller tilsvarende kriser i relation til familie- og 
samlivsforhold. Tilbuddet etableres efter reglerne i Servicelovens §§ 109 
og 110. 

Værelser og fællesrum indrettes i det 342 m2 store stuehus, der tidligere 
har været anvendt til kvindekrisecenter og som fremstår umiddelbart egnet 
til formålet.  

Ansøgningen omfatter i øvrigt lovliggørelse af en allerede udført udvidelse 
af krisecenteret ved indretning af yderligere 2 værelser og 2 badeværelser i 
den hidtil uudnyttet sydlige del af tagetagen i stuehuset samt godkendelse 
af personalerum/-faciliteter for det ansatte døgnpersonale på krisecenteret, 
som ligeledes allerede er indrettet i en del af en tilstødende 
landbrugsdriftsbygning, BBR bygning nr. 2. 

 

 

https://www.naestved.dk/hoeringer


 
Side 3 af 8 

 

Ansøgningen om etablering af et krisecenter på Ravnstrupvej 58, 4160 
Herlufmagle, omfatter det overflødiggjorte stuehus (bygningen med det 
røde tegltag), del af landbrugsdriftsbygningen BBR bygning nr. 2, nord for 
stuehuset samt gårdsplads og haveanlæg afgrænset af hække og med 
egen indkørsel via alléen fra Ravnstrupvej. Kortbilag fra ansøgningen.  

 

 

 
Indretningsplan for krisecenter i stuehuset på Ravnstrupvej 58 som 
beskrevet i ansøgningsmaterialet 
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Indretningsplan for personalerum/-faciliteter i BBR-bygning nr. 2. 

 

Beliggenhed og planforhold 

Ravnstrupvej 58, 4160 Herlufmagle, ligger i landzone, frit i det åbne land, 
ca. 1,5 km NV for Herlufmagle, se kort herunder: 

Ravnstrupvej 58, 4160 Herlufmagle (her vist med rød prik) ligger ca. 1,5 
km NV for Herlufmagle (nederst t.h. på kortet) 
 
I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som 
jordbrugsområde. Formålet med udpegningen er at sikre jordbrugets 
erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning. 

Ejer af ejendommen driver gården og opfylder landbrugslovens krav om 
bopælspligt fra anden ejendom.  

 

Naboorientering og høring af Landbrugsstyrelsen 

Etablering af krisecenter på Ravnstrupvej 58, 4160 Herlufmagle, har i 
forbindelse med en tidligere ansøgning været i høring hos ejerne af de 
omkringliggende ejendomme.  

Naboorienteringen har ikke givet anledning til bemærkninger til det 
ansøgte.  
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I forbindelse med vores sagsbehandling har vi foretaget høring af 
Landbrugsstyrelsen, der oplyser, at ejer vil kunne opfylde bopælspligten på 
landbrugsejendommen fra en anden ejendom, hvilket der p.t. foreligger 
tilladelse til.  
 
Det er dog fortsat et krav, at landbrugsejendommen er registreret med ”en 
passende bolig” jf. landbrugslovens bestemmelser, og en ændret 
anvendelse af stuehuset kræver således yderligere 
godkendelse/dispensation fra Landbrugsstyrelsen, hvilket ejer selv har 
ansvar for at indhente.   
 

 
Vores vurdering 
 
Etablering af krisecentre samt indretning af lokaler til personalefaciliteter er 
ikke beskrevet i Næstved Kommunes administrationsgrundlag for 
landzonesagsbehandling.  
 
Jeres ansøgning har derfor været forelagt kommunens Plan-, Teknik- og 
Lokaldemokratiudvalg til godkendelse. 
 
Kommunen har vurderet, at det overflødiggjorte stuehus på 
landbrugsejendommen Ravnstrupvej 58, 4160 Herlufmagle, samt 
tilhørende udearealer (gårdsplads med egen indkørsel samt afgrænset 
have) er velegnet som krisecenter.  
 
Vi har også vurderet, at indretning af personalefaciliteter i en del af den 
nærliggende landbrugsdriftsbygning BBR-bygning nr. 2 vil kunne tillades, 
idet driftsbygningen ligger i umiddelbar tilknytning til stuehuset og færdsel 
til/fra personalerummene dermed kan ske uden passage af gårdspladsen 
og den aktive del af landbrugsejendommen.  
 
Vi har ved afgørelsen især lagt vægt på, at:  

 Det ansøgte er i overensstemmelse med formålet i planlovens 
landzonebestemmelser om at sikre udnyttelse af eksisterende, 
bygningsmæssige værdier og skabe rammer for vækst og 
udvikling i hele landet 
 

 Krisecenteret kan etableres på en sådan måde, at anvendelsen er 
forenelig med den jordbrugsmæssige udnyttelse af ejendommen, 
der kan fortsætte som hidtil 
 

 Den ændrede anvendelse sker på en sådan måde, at bygningerne 
ikke i det ydre ombygges væsentligt. Bygningerne vil i øvrigt – 
såfremt anvendelsen som krisecenter ophører – igen kunne tages i 
brug til beboelse i form af stuehus på landbrugsejendom samt én 
ekstra bolig, f.eks. medarbejderbolig. 
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 Den ændrede anvendelse strider ikke imod de landskabelige-, 
naturmæssige eller kulturhistoriske hensyn, som byrådet også skal 
varetage. 
 

 Etablering af krisecenteret som ansøgt vurderes ikke at give 
anledning til nabogener og det ansøgte har ikke givet anledning til 
bemærkninger fra naboer 
 

 Stuehus og tilstødende del af landbrugsdriftsbygning, BBR bygning nr. 2, 
her vist med grøn ring, på Ravnstrupvej 58, 4160 Herlufmagle. DFE 
Skråfoto juni 2021. 
 
Natura 2000 

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt. Ravnstrupvej 58, 4160 Herlufmagle, ligger i en 
afstand af ca. 3,5 km øst for Suså, der indgår i det nærmeste Natura 2000-
område N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose 
og Porsmose. 

Det er vores vurdering, at den ansøgte ændrede brug af eksisterende  
bygninger på landbrugsejendommen Ravnstrupvej 58, 4160 Herlufmagle, 
pga. afstanden til Suså ikke på nogen måde vil kunne påvirke Natura 2000-
området. 

 
Beskyttede dyr og planter 

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

Vi har ingen oplysninger om specifikke arter, der konkret er registreret på 
ejendommen Ravnstrupvej 58, 4160 Herlufmagle. Da der kun er tale om 
indvendige ombygninger og ændret anvendelse af eksisterende bygninger 
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og havearealer vurderer vi, at projektet ikke vil påvirke beskyttede arter 
eller deres levesteder negativt. 

 

Lovgrundlag 

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

Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10. 

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

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 klageportalen til kommunen. 
Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.  

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 6. maj 2022. 

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. 

 

http://www.retsinformation.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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Hvis du har spørgsmål til afgørelsen 

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

 

Venlig hilsen 

 

Mette Østergaard Söderlund 

Landzonemedarbejder 

 

 

Kopi er sendt til: 

 Danmarks Naturfredningsforening,  naestved@dn.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk  

 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. 
fr@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:sydvest@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:naestved@museerne.dk
mailto:natur@dof.dk
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