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Landzonetilladelse til at bevare midlertidige arbejdsveje og 

arbejdsarealer ved Sydbanen ved Hammer til udgangen af 2020 

Kære Banedanmark 

Vi skriver til jer for at meddele jer vores afgørelse på jeres ansøgning om 

landzonetilladelse. 

I får hermed landzonetilladelse til at bevare midlertidige arbejdsarealer og 

arbejdsveje ved Sydbanen på matrikel 8a og 18c begge Hammer By, 

beliggende øst for banen vest for Hammer til udgangen af 2020.  

Midlertidige arbejdsarealer og adgangsveje, der ønskes bevaret til udgangen af 

2020 er markeret med lilla polygon. Banen ses lige vest herfor og Hammer helt 

mod øst. 

   

http://www.næstved.dk/
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Tilladelsen gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven. 

Arealerne afvikles efter oprindelig ansøgning og tilladelse – bortset fra 

tidspunktet. 

Dispensation til i samme periode at bevare to midlertidige brud på dige 

beskyttet efter museumslovens §29a mellem de to matrikler behandles i 

anden afgørelse af dags dato.  

 

 

Hvornår gælder tilladelsen 

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

udløbet den 7. februar 2020, 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.  

 

Hvad ligger til grund for afgørelsen 

Du får tilladelse fordi, der samlet vil være mindre transport i forbindelse 

med banearbejde i regionen, uden væsentlig påvirkning af de interesser 

kommunen skal varetage i forhold til natur, landskab, naboer, miljø mm i 

forhold til det oprindeligt tilladte. 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. 10. januar 2020 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 

 

Ansøgning  

De midlertidige arbejdsarealer- og arbejdsveje er anlagt med 

landzonetilladelse fra 29. november 2018 på samme sagsnr. 

Landzonetilladelsen fra 29. november 2018 omhandlede også andre 

arealer, disse forventes forvaltet efter tilladelsen derfra.  

 

Arbejdsareal på matrikel 8a rømmes for overskudsjord, når jorden er 

mindre våd, forventet ved udgangen af januar 2020.  

 

Herefter ønskes plads alene benyttet til opbevaring af skærver, 

http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.aspx
http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.aspx
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grusmaterialer og geotekstil, indtil materialerne skal bruges på Lolland i 

stedet for at bortskaffe dem. Der vil derfor atter kun være maskiner 

opbevaret og i brug på pladsen igen ved udgangen af 2020. Herefter 

reetableres arealerne.  

 

Banedanmark har indgået aftaler om forlængelse med de berørte 

lodsejere.  

 

Naboorientering  

Der er afholdt naboorientering i forbindelse med den oprindelige 

landzonetilladelse. Da denne nye tilladelse udelukkende indebærer et 

senere tidspunkt for reetablering, er naboer ikke orienteret før denne gang, 

men modtager alene denne afgørelse. Arbejdsarealer og adgangsveje 

benyttes ikke ekstra i forhold til den oprindelige tilladelse.  

 

 

Vores vurdering 

Vi har især lagt vægt på, at: der samlet vil være mindre transport i 

forbindelse med banearbejde i regionen, uden væsentlig påvirkning af de 

interesser kommunen skal varetage i forhold til natur, landskab, naboer, 

miljø mm i forhold til det oprindeligt tilladte – herunder at:  

• Det ansøgte er i overensstemmelse med formålet i planlovens 

landzonebestemmelser. 

• Det ansøgte ligger inden for det som Næstved Kommune normalt 

giver landzonetilladelse til, efter vores administrationsgrundlag for 

landzonesagsbehandling. 

• Det ansøgte indebærer en samfundsmæssig gevinst i forhold til 

alternativt mere transport samt økonomisk tab ved salg, transport 

og genanskaffelse af materialer 

• Det ansøgte strider ikke imod de landskabelige-, naturmæssige, 

eller kulturhistoriske hensyn, som byrådet skal varetage. 

• Det ansøgte indebærer blot et andet afviklingstidspunkt – ikke 

ekstra aktivitet.  

• Det ansøgte indebærer samme eller færre nabogener 

 

 

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. Ligeledes kan vi ikke 

give landzonetilladelse, hvis et projekt påvirker et habitatområde. 

Ud fra de oplysninger vi har, vurderer vi, at projektet ikke at udskydelsen af 

reetableringen vil påvirke de beskyttede arter eller deres levesteder 

negativt. 
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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 

(bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 

2016). 

Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 

(bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 

2016). 

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.  

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, 

dvs. senest den 7. februar 2020. 

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 du 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 

 

Planlægger  

Lars Kristian Laustsen 

Næstved Kommune 

Kopi er sendt til: 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dnnaestved-

sager@dn.dk 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø, 

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  

Lodsejere på de to matrikler 

Naboer til de to matrikler 
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