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Du har fået lovliggørende landzonetilladelse til parkeringsplads i 
forbindelse med din virksomhed Nonbo Biler på Lovvej 17, 4700 
Næstved.

Kære Simon Nonbo

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

Næstved Kommune giver dig landzonetilladelse

Du får lovliggørende landzonetilladelse til etablering af 1.300 m2 befæstet 
parkeringsplads i forbindelse med dit autoværksted Nonbo Biler på matrikel 
2e, Lov By, Hammer, beliggende Lovvej 17, 4700 Næstved.

Tilladelsen får du på vilkår af, at:

 Parkeringspladsen må ikke anvendes til salgsudstilling
 Arealet må udelukkende belyses med nødvendigt arbejds- og 

orienteringslys, der ikke er synligt over større afstande.
 Reklameskiltning o.l. skal ske efter enhver tid gældende regler for 

skiltning m.v. i det åbne land, p.t. Reklamebekendtgørelsen.

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 13. januar 2021, 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.

http://www.n�stved.dk/
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Du skal være opmærksom på, at afledning af overfladevand fra 
parkeringspladsen kræver en udledningstilladelse, og at der i den 
forbindelse kan blive stillet vilkår om forsinkelse af regnvandet og evt. 
rensning inden udledning til dræn/vandløb. Ansøgning om 
udledningstilladelse skal sendes til spildevand@naestved.dk

Hvad ligger til grund for afgørelsen

Du får tilladelse, fordi du har udnyttet din umiddelbare ret til at etablere og 
senere udvide et autoværksted i eksisterende, overflødiggjorte 
landbrugsdriftsbygninger, og derfor naturligt også har behov for udendørs 
oplags-/parkeringplads til kundebiler m.m. i tilknytning til virksomheden.

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 den 15. december 2020, se 
http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.aspx 

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

Redegørelse for sagen

Din ejendom ligger i landzone, hvor ændret anvendelse af bygninger og 
arealer som udgangspunkt kræver en landzonetilladelse. 

Formålet med landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt 
bebyggelse i det åbne land og bevare natur og landskabsværdier.

For at udnytte eksisterende bygningsmæssige værdier i landzone, 
indeholder loven dog undtagelsesbestemmelser, der giver mulighed for, 
uden landzonetilladelse, at tage overflødiggjorte bygninger i brug til andre 
formål, f.eks. erhvervsvirksomheder.

Til sådanne virksomheder følger også retten til at etablere et mindre, ikke-
skæmmende oplag i umiddelbar tilknytning til bygningerne.

Såfremt der er behov for større oplagspladser – i dette tilfælde 
parkeringsareal – kræver denne ændrede arealanvendelse i sig selv en 
landzonetilladelse.

Ansøgning 

Du har søgt om lovliggørelse af et 1.300 m2 stort areal, som du har 
befæstet, med det formål at anvende det til parkerings- og oplagsareal i 
forbindelse med virksomheden Nonbo Biler på din ejendom Lovvej 17, 
4700 Næstved. 

mailto:spildevand@naestved.dk
http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.aspx
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Virksomheden er i 2015 etableret i en overflødiggjort landbrugs-
driftbygning, der senere er udvidet med en tilbygning. Den del af pladsen, 
der ligger direkte nord for værkstedet, er etableret i 2015-16, men i 2018 er 
det befæstede areal udvidet til omtrent dobbelt størrelse mod vest, ud mod 
Lovvej.  

I din ansøgning oplyser du, at du midt på pladsen planlægger at opføre en 
ny, 251 m2 stor tilbygning vinkelret på bygningen, der rummer 
autoværkstedet. Parkeringspladsens samlede areal vil efterfølgende være 
på ca. 1050 m2.

Situationsplan – planlagt tilbygning til autoværksted på Lovvej 17, 4700 
Næstved, placeres midt på den allerede etablerede parkeringsplads.

Placering

Jeres ejendom Lovvej 17, 4700 Næstved, matr. nr. 2e, Lov By, Hammer, er 
jf. BBR registreret som en knapt 4,7 ha stor landbrugsejendom, der er 
beliggende i en gruppe af tre gårde i landzone, frit i det åbne land.

Lovvej 17, 4700 Næstved, matr. nr. 2e, Lov By, Hammer, ligger i landzone, 
frit i det åbne land, midt mellem byerne Lov og Mogenstrup
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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. 

Arealet er også udpeget som Naturbeskyttelsesområde i kommuneplanen, 
dvs. et område, hvor der er arealer, der kan udvikle sig til natur. Med en 
beliggenhed kun ca. 100 meter vest for Lov Østerskov er ejendommen 
også omfattet af naturbeskyttelseslovens § 17, 300 meter skovbyggelinje. 
Vi vurderer, at det ansøgte ikke kræver dispensation fra skovbyggelinjen, 
idet der ikke er tale om byggeri.

I 2015 anmeldte du, at du ønskede at tage ejendommens overflødiggjorte 
lade fra 1979 i brug til opmagasinering af biler, dæk, reservedele samt til 
mindre klargøring af brugte biler med henblik på salg og bytte. Du oplyste 
i den forbindelse, at der ikke ville være tale om egentlig autoværksteds-
virksomhed, men blot mindre klargøring af biler, og at laden i forbindelse 
med den ændrede anvendelse ikke skulle til- eller ombygges.

Næstved Kommune vurderede, at betingelserne for at kunne tage laden i 
brug til mindre klargøringsvirksomhed for biler var opfyldt, men oplyste 
samtidig om, at evt. udendørsoplag afhængig af størrelse, placering og 
anvendelse ville kunne udløse krav om landzonetilladelse. 

Din virksomhed er efterfølgende udvidet og i 2017 godkendt som et 
egentligt autoværksted. 

Virksomheder, der er lovligt etableret i landzone, har en umiddelbar ret til 
at udvide ved tilbygninger på op til 500 m2 samt have et mindre, ikke-
skæmmende oplag i tilknytning til bygningerne. Vi har vurderet, at din 
virksomhed med den netop ansøgte tilbygning nu til fulde har udnyttet den 
umiddelbare ret til udvidelser af virksomheden.

Såfremt der etableres større oplagspladser, parkeringspladser eller 
befæstede arealer i øvrigt, kræver dette en landzonetilladelse til ændret 
arealanvendelse.

I Næstved Kommune gives der jf. vores politisk vedtagne 
administrationspraksis normalt ikke tilladelse til etablering af 
autoforhandlere i landzone. Der gives normalt heller ikke  tilladelse til 
udendørs udstilling i et sådant omfang, at udstillingen får selvstændig 
karakter, og der gives ikke tilladelse til etablering af oplagspladser. 

Virksomheder, hvis omfang overstiger grænserne for, hvad der foreligger 
en umiddelbar ret til at etablere, henvises i stedet for til erhvervsområder i 
byzone, der netop er indrettet til denne type anvendelse. 
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Du har lovligt etableret dit autoværksted Nonbo Biler med de nødvendige 
planmæssige godkendelser og byggetilladelser fra kommunen. Vi skal dog 
understrege, at du ikke kan forvente at få tilladelse til yderligere udvidelser 
af erhvervsbygningerne på ejendommen ud over de i alt maksimalt 500 m2 
tilbygninger til den oprindelige lade, du har ret til. 

Ligeledes kan vi heller ikke give tilladelse til, at klargøringsvirksomheden 
udvides med salg af biler fra en udendørs salgsopstilling/udstilling af biler 
på den allerede etablerede plads foran værkstedet.

Anvendelse af pladsen til salgsudstilling er således ulovlig og skal bringes 
til ophør med øjeblikkelig virkning. 

 
Salgsopstilling af biler hos Nonbo Biler på Lovvej 17, 4700 Næstved, ses 
på Google Streetview 2020.

Vi vil ikke kunne give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et 
Natura 2000-område væsentligt. Parkeringspladsen på Lovvej 17 ligger ca. 
3 km NØ 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 hverken dette eller andre Natura 2000-områder.

Inden vi har truffet afgørelse vedrørende parkeringspladsen, har din 
ansøgning været i nabohøring hos ejerne af de 2 gårde, der er nærmeste 
naboer, samt hos ejerne af et lille hus bag skoven, der har vejadgang ad 
samme vej som anvendes af Nonbo Biler.

Naboen, der deler vejadgang med jer, har telefonisk meddelt, at de ikke 
har bemærkninger til etablering af parkeringsarealet, og at der allerede 
foreligger aftaler vedr. udbedring og vedligehold af vejen osv. 

Fra øvrige naboer har vi ikke modtaget bemærkninger til den ansøgte 
ændring af arealanvendelsen indenfor høringsfristen.
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Vores vurdering

Vi har især lagt vægt på, at: 

 Tilladelse til nødvendig udvidelse af en lovligt etableret virksomhed 
i landzone er i overensstemmelse med formålet i planlovens 
landzonebestemmelser, der efter lovændringen i 2017 også skal 
skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling i landdistrikterne.

 Pladsen etableres med god vejadgang og i umiddelbar tilknytning 
til eksisterende autoværksted. Vi skønner, at en forventelig 
forøgelse af trafikken til ejendommen ikke vil få trafikale 
konsekvenser for den kommunale Lovvej, og adgang til/fra 
parkeringspladsen kræver ikke yderligere tilladelser fra 
vejmyndigheden.

 Parkeringsarealet er placeret midt imellem de 3 gårde på 
lokaliteten, er kun synligt på kort afstand set fra Lovvej, og vil 
således ikke virke skæmmende eller ændre på oplevelsen af den 
samlede bebyggelse i det åbne land. 

 Pladsen vil ikke påvirke det nærliggende skovbryn som levested, 
og da den ikke etableres tættere på skoven end eksisterende 
bebyggelse, vil den heller ikke have væsentlig påvirkning af 
oplevelsen af skoven som landskabselement. Etablering af 
pladsen strider således ikke imod de landskabelige-, 
naturmæssige og kulturhistoriske hensyn, som byrådet skal 
varetage.

 Etablering af parkeringspladsen som ansøgt har ikke givet 
anledning til bemærkninger fra ejerne af de nærmeste 
naboejendomme.

Andre forhold, du skal være opmærksom på 

Før arbejdet

Husk at du skal projektere afvanding af parkeringspladsen og indsende 
ansøgning om udledningstilladelse for overfladevand. Ansøgning skal 
sendes til spildevand@naestved.dk 

Hvis du i den forbindelse har brug for at ændre markdræn eller rørlagte 
vandløb på stedet, skal du kontakte os først, da det kan kræve en 
tilladelse. Du kan skrive til os på vandloeb@naestved.dk.

Du kan som ejer eller bygherre få en udtalelse hos Museum 
Sydøstdanmark om eventuelle fortidsfund, før du graver. Hvis du spørger, 
før du graver, får du de bedste muligheder for at undgå at måtte standse 
anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse.

mailto:spildevand@naestved.dk
mailto:vandloeb@naestved.dk
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Under arbejdet

Hvis du finder arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet 
jord, knogler, potteskår eller mønter, skal du altid standse arbejdet og give 
museet besked. Du er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom du har 
fået en udtalelse. 

Opdager du en forurening ved arbejdet, skal du kontakte os, så vi kan 
vurdere, hvad der skal gøres. Du kan skrive til os på 
jordforurening@naestved.dk.

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. 

På arealet, som nu har ændret anvendelse til parkeringsplads, er der 
registreret, at der er observeret markfirben, som er én af de beskyttede 
arter. Markfirbenenes leve- og ynglesteder er typisk tørre og varme 
lokaliteter: Solvendte skråninger med veldrænede, løse jordtyper og
sparsom bevoksning, i linjeformede terrænelementer (vejrabatter,
skovbryn, jernbanetraceer, levende hegn, stengærder o. lign. ) 

Arealet, der er taget i brug som parkeringsareal, har tidligere været 
intensivt udnyttet landbrugsareal i omdrift, og vi vurderer derfor, at der ikke 
er tale om en ændring, der i væsentlig grad påvirker de beskyttede arter 
eller deres levesteder negativt.

Du kan bidrage til at forbedre forholdene for de beskyttede markfirben ved 
at etablere stendiger, stengærder eller simpelthen blot stenbunker af 
marksten samt sikre områder med løst, tørt sand/grus, hvor firbenene kan 
lægge deres æg.

Arealet er også udpeget som bufferområde for Grønbroget 
Tudse/Fløjtetudse. Der ses ikke at være registreret vandhuller i nærheden 
af parkeringsarealet, men de grønne korridorer/bufferområder for tudser 
kan også omfatte ledelinjer i form af f.eks diger, hegn, markskel og 
skrænter, som tudserne kan vandre ad på deres vej imellem vandhuller. 

Den ændrede arealanvendelse fra intensivt dyrket mark i omdrift til 
befæstet parkeringsareal ses ikke at påvirke ledelinjer, der ligger på 
tudsers rute mellem vandhuller. 

På de nu udyrkede arealer omkring den nye parkeringsplads har du 
mulighed for at forbedre yngle- og levestederne for den Grønbrogede 
Tudse ved at etablere lavvandede vandhuller, krat, kvas og stendynger af 
marksten.  

mailto:jordforurening@naestved.dk
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Lovgrundlag

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

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

Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10.

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

Afledning af overfladevand fra pladsen er reguleret af 
Bygningsreglementets § 77 og Spildevandsbekendtgørelsens § 40 stk. 1. 

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 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 12. januar 2021 kl. 23.59.

http://www.retsinformation.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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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

Landzonemedarbejder

Næstved Kommune

Kopi er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
dnnaestved-sager@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
mailto:naestved@dof.dk

