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Du har fået landzonetilladelse til din ansøgning om at etablere en 

offentlig kanoisætningsplads ved Brobakken 11, 4171 Glumsø 

 

Kære Michael Krogh 

 

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

landzonetilladelse. 

 

 

Plan- og Erhvervsudvalget har den 11.01.2021 givet landzonetilladelse  

 

til som ansøgt at etablere en offentlig kanoisætningsplads indeholdende: 

 

• Korttidsparkering til én bil. 

• Etablering af kanoisætningsplads langs åbrinken, længde 6 meter. 

• Etablering af ophalerplads nordvest for den eksisterende trappe. 

• Etablering af grussti, bredde 1,5 meter. 
o Som indtegnet på nedenstående Figur 2. 

Tilladelsen får du på vilkår af, at: 

 

• der etableres parkeringsplads nord for åen i Ringsted Kommune, 

hvortil de kanosejlende henvises til at parkere køretøjer, mens de 

sejler på åen. Se Figur 8. 

• der opsættes et skilt med henvisning til parkering nord for åen mv. 

• hvis nuværende ejer af naboejendommen Brobakken 9 ønsker det 

for at reducere indbliksgener, så etableres en lille beplantning af 

hjemmehørende arter på matriklen umiddelbart nordvest for 

pumpehuset således, at den ikke lukker af for muligheden for at 

kunne køre ind over kommunens matrikel til arealerne mod 

nordvest. 

 

Kanoisætningspladsen etableres ved Suså på matrikel nr. 11ø, Sandby By, 

Sandby beliggende Brobakken 11, 4171 Glumsø. 

 

Tilladelsen gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven. 

 

 

http://www.næstved.dk/
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Hvornår gælder tilladelsen 

Vær opmærksom på at tilladelsen først er gyldig, når klagefristen udløber 

den 24.02.2021, 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.  

 

Det, du har søgt om, kræver også dispensation fra åbeskyttelseslinjen efter 

naturbeskyttelseslovens § 16 samt dispensation fra beskyttede naturtype 

efter naturbeskyttelseslovens § 3. Dispensation fra åbeskyttelseslinjen 

gives samtidig med nærværende landzonetilladelse. Dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 er givet den 24.01.2020.  

 

Hvad ligger til grund for afgørelsen 

Du får tilladelse, fordi pladsen vil understøtte det almen friluftsliv, idet den 

vil være åben for alle med tilladelse til kanosejlads på Suså, og fordi 

projektet efter vores vurdering ikke vil være i strid med de landskabelige, 

naturmæssige, eller kulturhistoriske værdier, som kommunen skal 

varetage. 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 27.01.2021 på 

http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.asp

x  

Der kan klages over tilladelsen til Planklagenævnet via deres klageportal. 

Du kan læse mere i klagevejledningen på sidste side i tilladelsen.  

 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendom ligger i landzone, hvor ændret arealanvendelse som etablering af 

kanoisætningspladsen kræver en landzonetilladelse. Formålet med 

landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det 

åbne land og bevare natur og landskabsværdier. 

 

Ansøgning  

 

Du har på vegne af Team Vand og Natur i Næstved Kommune søgt om 

tilladelse til etablering af en kanoisætningsplads på ejendommen matrikel 

nr. 11ø, Sandby By, Sandby beliggende Brobakken 11, 4171 Glumsø. 

 

Pladsen vil være åben for alle med tilladelse til kanosejlads på Suså. 

 

Der er i dag en række raste- og lejrpladser langs Suså og Tystrup-

Bavelsesøerne, som borgerne kan benytte. Nogle pladser er indrettet med 

mange faciliteter som fx toilet, overnatningsmulighed, bålpladser, 

parkeringspladser m.v. - og andre med få. De fleste er ejet af private 

kanoudlejningsvirksomheder, hvor der skal betales for at isætte kano og 

benytte pladserne på anden vis. Se Figur 1. 

http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.aspx
http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.aspx
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Formålet med isætningspladsen er at sikre offentligheden adgang til at 

isætte en kano gratis på den øvre del af Suså før Tystrup Sø. Før søen 

forventes yderligere en offentlig isætningsplads etableret nær Vrangstrup 

ca. 3 km nordvest for isætningspladsen i nærværende afgørelse.  

 

 
Figur 1. Med blåt er markeret 3 eksisterende offentlige isætningspladser.  

Med grønt er markeret en endnu ikke etableret offentlig isætningsplads 

nær Vrangstrup, der forventes flyttet til Ringsted Å. Med rødt er markeret 

placeringen af den ansøgte kanoisætningsplads ved Brobakken 11, 4171 

Glumsø. Med lilla er markeret private kanoudlejningsvirksomheders 

kanoisætningspladser. 

 

Kanoisætningspladsen kan ses som et element i gennemførelsen af 

kommunens friluftsstrategi. Et væsentligt formål med friluftsstrategien er at 

sikre en friluftsstruktur i form af ruter og støttepunkter for friluftslivet. 

Susåens værdi i den rekreative struktur er afhængig af, at der etableres en 

række støttepunkter, hvor der er let og gratis adgang til at isætte kanoer og 

kajakker for de institutioner og privatpersoner, der har egne kanoer og 

tilladelse til sejlads på åen. 
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Placering 

 

Kanoisætningspladsen er ansøgt placeret på en mindre kommunal 

matrikel, hvor NK–Forsyning A/S har et pumpehus. Forsyningen har 

accepteret det ansøgte. Matriklen ligger i en mindre bebyggelse syd for 

Vetterslev og ned til Susåens sydlige brink samt en bro over åen. Se 

oversigtskort i Figur 8. 

 

Arealet indrettes således (se nedenstående Figur 2): 

• Areal til korttidsparkering af én bil til af- og pålæsning (markeret 

med blåt). 

• Etablering af isætningsplads langs åbrinken, længde 6 meter 

(markeret med rødt). 

• Etablering af ophalerplads hvorpå kanoen kan rulles nordvest for 

den eksisterende trappe. 

• Etablering af grussti, bredde 1,5 meter (markeret med sortstiplet 

linje umiddelbart nordøst for det blå parkeringsareal). 

 

 
Figur 2. 

 

Hvis nuværende ejer af naboejendommen Brobakken 9 ønsker det for at 

reducere indbliksgener, så etableres en lille beplantning af 

hjemmehørende arter på matriklen umiddelbart nordvest for pumpehuset 

således, at den ikke lukker af for muligheden for at kunne køre ind over 

kommunens matrikel til arealerne mod nordvest. 
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Figur 3. Eksisterende forhold, hvor der fremover skal være 
parkeringsplads nordøst for NK Forsynings bygning, hvilket betyder, at 
skilt flyttes og pullert fjernes. 

 

 
Figur 4. Eksempel på udformning af isætningsplads. 

 

 
Figur 5. Eksempel på udformning af en ophalerplads (kanorulle). 
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Figur 6: Foto af eksisterende trappe ned til kanoisætningspladsen. 

 

 

 
Figur 7: Foto fra vejbro hen mod stedet, hvor der skal etableres 

kanoisætningsplads.  

 

 

Parkering nord for åen: 

For at imødegå naboers udtrykte bekymring for parkering af biler langs 

vejene, er der indgået aftale med Ringsted Forsyning, om at anvende en 

del af deres areal til parkering af ca. 10 biler 120 m nord for 

kanoisætningspladsen. Denne offentlige p-plads kræver landzonetilladelse 

fra Ringsted Kommune, og det er ansøgt. 

  

Broen er spærret for bilkørsel, hvorfor kørsel mellem isætningspladsen og 

p-pladsen skal ske ved en omkørsel via Suså Landevej i vest og Vetterslev 

i nord, se figur 8. Ved isætningspladsen opsættes et skilt, som henviser til, 

at der parkeres på p-pladsen nord for åen, hvor der også skiltes tydeligt. 
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Figur 8. Den ansøgte kanoisætningsplads er markeret med lys grøn farve. 

P-pladsen nord for åen er markeret med en blå farve. Med lilla er markeret 

en privat kanoudlejningsvirksomheds kanoisætningsplads. 

  

Aflæsses kano og oppakning syd for åen, er der via den røde streg ca. 

1.300 meters omkørsel til p-pladsen. Aflæsses kano og oppakning ved 

broen nord for åen, er der via den lyseblå streg ca. 90 meters tilbagekørsel 

til p-pladsen.  

 

Planforhold 

 

I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som 

bevaringsværdigt landskab. Formålet med udpegningen er at beskytte de 

landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter. 

 

Det ansøgte ligger indenfor et område, der i kommuneplanen er 

udpeget som naturbeskyttelsesområde. Det betyder, at når der etableres 

nye anlæg og aktiviteter eller sker ændringer af eksisterende forhold, skal 

der i sagsbehandlingen tages særlige hensyn til områdets natur. 

 

Isætningspladsen er delvist beliggende i Susåen, som er § 3-beskyttet 

vandløb. Derfor kræves dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Den 

er givet den 24.01.2020. 
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Projektet ligger indenfor åbeskyttelseslinjen omkring Suså. Derfor kræves 

dispensation fra åbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens § 16. 

Den gives samtidig med nærværende landzonetilladelse.  

 

Naboorientering 

 

I den afholdte høring har vi modtaget indsigelser fra 7 ejendomme.  

 
1. Naboerne gør indsigelser og peger på, at en isætningsplads bør 

placeres i det åbne land, hvor naboer ikke generes, især da der i 
forvejen er en privat plads ca. 200 m længere oppe ad åen.  

2. Isfugle er set i området.  
3. Naboer er bekymret for overnatninger, støj, affald og manglende 

toiletter. 
4. Især er de bekymret for øget trafik og parkering i området. De 

mener ikke, at p-pladsen i Ringsted Kommune løser problemet. 
Det vil blot øge kørsel og parkering i lokalområdet, når biler - ofte 
med trailere - vender på veje og i indkørsler. 

 

 

Vores vurdering 

 

Ad 1. De private isætningspladser benyttes primært af besøgende, som 

køber en pakkeløsning i form af kano, redningsveste og andet udstyr og 

hvor udstyret, af udlejeren, transporteres til det ønskede isætningssted, og 

hvor udlejeren også søger for hjemtransport af udstyret efter turens 

afslutning. 

  

De offentlige pladser er primært et gratis tilbud til de borgere eller 

institutioner, som selv har kano eller kajak og alt udstyret, og som ikke 

ønsker at betale for at benytte de private isætningspladser. Kommunen vil 

gerne understøtte begge muligheder for, at så mange borgere som muligt 

får et aktivt friluftsliv og oplevelser i naturen. 

 

Kommunen ejer ikke andre matrikler ved den øvre Suså, hvor en offentlige 

isætningsplads kan etableres, udover den forventede kommende plads ved 

Vrangstrup ca. 3 km væk. 

 

Ad 2. Vi har ikke konstateret ynglende isfugle i området. 

 

Ad 3. Overnatningsmulighed og toiletter etableres ikke, da det er en 

startplads, hvor sejlere forventes at tage afsted fra og ikke at opholde sig. 

Normalt modtager sejlende en folder, som viser, hvor isætnings- og 

rastepladser med forskellige faciliteter som toiletter, affaldsposer, sheltere 

mv. er placeret ved sø og å. 

 

Ad 4. Med isætningspladsens etablering må forventes lidt øget kørsel i 

lokalområdet i kanosæsonen. Vi vurderer, at skiltning og p-pladsen nord for 

åen vil afhjælpe hovedparten af generne, og at vejnettet kan bære den lidt 

øgede trafik. Vi vurderer, at det kun vil være et fåtal, som ikke vil 

efterkomme henvisningerne om at parkere på p-pladsen nord for åen.  
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Vi har især lagt vægt på, at: 

 

• kanoisætningspladsens elementer er af lav højde, og de ligger lavt 

i terrænet, samtidig etableres pladsen ved bymæssig bebyggelse, 

og på matriklen er der i forvejen et pumpehus og en trappe ned til 

åen. Det vurderes derfor, at isætningspladsens landskabelige 

indvirkning er af beskedent omfang.   

• skiltning om korttidsparkering ved isætningspladsen og 

langtidsparkering på p-pladsen nord for åen og p-pladsens 

etablering samt evt. beplantning mod den nærmeste nabo vil 

afbøde generne til det tålelige for omkringboende. 

• projektet vil medvirke til at understøtte og fremtidssikre 

offentlighedens adgang til natur og friluftsliv, og det vurderes, at 

kunne ske uden at kultur-, natur- eller landskabsværdier påvirkes 

betydeligt, hverken ved etablering af pladsen eller som følge af 

den forventede efterfølgende aktivitet. 

 

 

Andre forhold du skal være opmærksom på  

Før arbejdet 

Hvis du vil 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. 

 

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. 

 

 

Natura 2000-område  

Området ligger delvist indenfor Natura 2000-område nr. 163, Suså, 

Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsemose og 

habitatområde H194. 

 

Vi kan ikke give dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis det ansøgte 

kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

 

mailto:vandloeb@naestved.dk
mailto:jordforurening@naestved.dk
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Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og 

plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne. 

 

Habitatnaturtypen - vandløb (3260) - findes i området. Projektet vil ikke 

påvirke naturtypen væsentligt, idet projektet primært foregår på land. Den 

del, der foregår nær vandløbet, er på vandløbsbrinken, hvor der kun vil 

være en lille påvirkning af 6 meter vandløbsbrink.  

 

I området kan findes sumpvindelsnegl, tykskallet malermusling og 

pigsmerling. 

 

Der findes ingen registrering af sumpvindelsnegl i området. Området hvor 

isætningspladsen og ophalerpladsen etableres vurderes desuden ikke at 

være et egnet levested for sumpvindelsnegl. Projektet vil ikke påvirke arten 

væsentligt, idet artens levesteder ikke påvirkes.  

 

Tykskallet malermusling lever på vandløbsbunden i vandløb med stenet, 

gruset eller sandet bund med stærk til moderat vandgennemstrømning.  

Der er registreret tykskallet malermusling i vandløbet, ca. 3 km nedstrøms 

projektet. Hverken isætningsplads eller ophalerplads har nogen indvirkning 

på vandløbsbunden, hvorfor projektet ikke vil have nogen påvirkning på 

artens levesteder.  

 

Pigsmerling lever i bl.a. i vandløb med langsomt flydende vand. Fisken er 

primært nataktiv og ligger nedgravet i bunden i løbet af dagen.  

Der er registreret pigsmerling indenfor 1 km fra projektet. Hverken 

isætningsplads eller ophalerplads har nogen indvirkning på vandløbet eller 

vandløbsbunden, hvorfor projektet ikke vil have nogen påvirkning på artens 

levesteder. 

 

Vi har vurderet, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer 

og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-området negativt. 

 

 

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.  

 

I området er det vores vurdering, at der kan være tykskallet malermusling.  

 

Da det ansøgte ikke påvirker væsentlige levesteder, vurderer vi, at det ikke 

vil påvirke de beskyttede arter negativt.  

 

 

 

 

 

 



 

 
Side 11 af 12 

 
 

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. 

 

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.  

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.  

 

http://www.retsinformation.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, 

dvs. senest den 24.02.2021. 

 

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 

 

Thorben Rokkjær 

Geograf 

Næstved Kommune 

 

 

 

 

Kopi er sendt til: 

 

Team Natur og Vand, mikro@naestved.dk 

NK Forsyning A/S, nkf@nk-forsyning.dk 

Ringsted Kommune, Thomas Ørnemose Peetz, tpee@ringsted.dk 

Ringsted Forsyning, kfj@ringstedforsyning.dk 

Brobakken 7 og 9, 4171 Glumsø  

Gammel Næstvedvej 20, 24, 25, 29 og 31, 4171 Glumsø 

Tyvelsevej 83, 4171 Glumsø 

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø., mst@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 

dnnaestvedsager@dn.dk 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Christian Skotte cskotte@cas.org 

Danmarks Jægerforbund, sur@ncc.dk 

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk og 

nbu_sj@botaniskforening.dk 

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

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk  

 

 

mailto:mikro@naestved.dk
mailto:nkf@nk-forsyning.dk
mailto:tpee@ringsted.dk
mailto:kfj@ringstedforsyning.dk
mailto:naestved@museerne.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:naestved@dof.dk

