
 

 
Side 1 af 9 

 
 

 

 

 

Landzonetilladelse til etablering af en hasselmusbro samt midlertidigt 
arbejdsareal til etableringen på matr. 1i, Tågeskov By, Everdrupved 
ved ny bro over Krobæk 
 

Kære rette vedkommende hos Energinet 

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

landzonetilladelse. 

 

Næstved Kommune giver dig landzonetilladelse 

Du får landzonetilladelse til din ansøgning om etablering af en 

hasselmusbro samt midlertidigt arbejdsareal med indkørsel hertil på 

matrikel 1i Tågeskov By, Everdrupved hørende til Rønnedevej 10, 4733 

Tappernøje. 

 

Tilladelsen får du på vilkår af, at: 

• De i ansøgningen og i landsplandirektivet skitserede hasselmus-

velegnede plantninger med skovbrynskarakter etableres af træer 

og buske, der tillige er hjemmehørende og egnskarakteristiske - og 

at der omkring hasselmusbroens søjler etableres vild kaprifolie. 

• Arealet, der anvendes til midlertidige arbejdsarealer og indkørsel i 

forbindelse med etableringen af hasselmusbroen reetableres til 

permanent græs, mark i omdrift eller hasselmusvenlig beplantning 

umiddelbart efter broens etablering.  

 

Hvornår gælder tilladelsen, og for hvad gælder den 

Tilladelsen gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven. 

Da hensyn til landskab inden for skovbyggelinjen også er inddraget i 

sagsbehandlingen, tilsidesætter denne tilladelse en ellers nødvendig 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om forbud mod 

etablering af byggeri inden for 300 m fra skov.  

 

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

udløbet den 1. marts 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.  

 

Det, du har søgt om, kræver også byggetilladelse, og du må ikke gå i gang, 
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før du har fået den. 

 

I ønsker også at etablere forskellige plantninger, der ligeledes skal 

understøtte hasselmusens levevilkår. Plantningerne, du har markeret med 

nr. 5 og 6, ønskes etableret ved et beskyttet stendige. Der skal tages 

særligt hensyn til diget – det kan du læse mere om under ”andre forhold, 

du skal være opmærksom på” senere i denne afgørelse. 

 

Endelig skal en del af det ønskede etableres ved vandløb. Det er forudsat 

af jer og vandløbsmyndigheden, at hasselmusbroen etableres i en afstand 

af minimum 2 m fra vandløbets krone. Etableres broen nærmere, vil det 

kræve tilladelse fra vandløbsloven, hvilket ikke kan forventes. 

 

 

Hvad ligger til grund for afgørelsen 

Du får tilladelse, fordi hasselmusbroen har til formål at sikre færdsel for 

bilag-IV-arten hasselmus, der ellers var vanskeliggjort af jeres adgangsvej 

til jeres nye kompressorstation. 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 1. februar 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 

Hasselmusbroen og det midlertidige arbejdsareal vil ligge i landzone, hvor 

en bygningsmæssig konstruktion såvel som arbejdsarealer med mere end 

seks ugers varighed kræver landzonetilladelse. Formålet med 

landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det 

åbne land og bevare natur og landskabsværdier. 

 

Ansøgning – der kræver landzonetilladelse  

I forbindelse med etablering af Energinets gas-kompressorstation på 

Østsjælland har du efter ny miljøvurdering søgt om etablering af en 

hasselmusbro over/ved jeres nye vejbro over Krobækken ved Rønnedevej 

10, 4733 Tappernøje samt et midlertidigt arbejdsareal med indkørsel hertil.  

Hasselmusbroen udføres i aluminium på stålsøjler, der funderes i beton. 

Broen gøres mussevenlig med udlæg af naturmaterialer. Der er indsat 

tegninger mm fra ansøgningsmaterialet under ”Placering” herefter. Der 

etableres / er etableret hasselmusvenlige plantninger som skitseret. Når 

plantningerne syd for adgangsvejen er vokset op, og hasselmus har spredt 

sig dertil, kan broen tages ned (dette forventes at tage flere år). 

https://www.naestved.dk/hoeringer
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Der er indgået aftale med kommunens vandløbsmyndighed og 

naturkyndige om: 

- at flytte broens søjler ud fra bræmmen på to meter omkring 

vandløbet - og i stedet plante yderlige hasselmusvenlige træer og 

buske, så der bliver tæt vegetation omkring hasselmusbroen.  

- at ene og taks tages ud af plantningerne og erstattes med andre 

hasselmusvenlige men østdanske arter.  

- at der på brinken under vejbroen udlægges kvas, der evt. kan 

fastholdes med ubehandlede nedbankede træpløkke/kæppe 

Kommunen stiller dertil i denne afgørelse vilkår om, at der etableres Vild 

Kaprifolie (Alm Gedeblad) op ad broens søjler, så broen relativt hurtigt vil 

fremstå med et mindre teknisk udtryk. 

   

Placering 

Hasselmusbroen skal etableres, hvor adgangsvejen til jeres 

kompressorstation for Baltic Pibe (på Østsjælland) krydser Krobæk og 

gennembryder levende hegn. Hegnene fungerer som ledelinje mellem 

Tågeskov Hestehave og diverse bevoksninger langs Krobækken.  

Hasselmusbroen etableres vest for Krobæk mellem beplantningerne 1 og 2 

på det efterfølgende kortudsnit, hvor kompressorstationen er under 

etablering nord for beplantning nr. 6 og adgangsvejen mellem Tågeskov 

Hestehave og Sydmotorvejen. 

 

 

 

Energinet har fået fuldmagt af lodsejer Martin Balster Rosenkilde til at 

indsende projekt, der berører lodsejers ejendom. 
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Plantegning af hasselmusbro, Krobæk og vejbro vist herefter.   

N  

 

Længdesnit af hasselmusbroen herunder 

 

Tværsnit af bærende søjle henholdsvis bund med fundament til venstre og 

top med konstruktion af brogang til højre 
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I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som 

”bevaringsværdigt landskab” og ”større sammenhængende landskab”. 

Formålet med udpegningen er at beskytte de landskabelige og 

kulturhistoriske kvaliteter henholdsvis ved at friholde landskaberne for 

større tekniske anlæg. For at hasselmusbro-konstruktionen ikke fremstår 

for teknisk, sætter kommunen vilkår om, at der udover den ansøgte 

beplantning etableres vild kaprifolie op ad søjlerne. Vild kaprifolie er 

hurtigvoksende og er dertil yndet af hasselmus. 

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 

2000-område væsentligt. Hasselmusbroen vil ligge over 5 km fra det 

nærmeste Natura 2000 område – N168 Havet og kysten mellem Præstø 

Fjord og Grønsund. Grundet anlæggets beskedne karakter og den store 

afstand, er det vores vurdering, at det ansøgte ikke påvirker Natura 2000 

området væsentligt. 

Der er boringer i nærheden af projektet. Der kan være afstandskrav som 

skal overholdes. Kontakt grundvand@naestved.dk . Boringerne har 

følgende DGU nummer 222.842, 222.843 og 222.846.  

 

Naboorientering 

Der er ikke naboer til placeringen. Ejendommen ejes af anden part, I har 

indgået aftaler med. 

 

 

Vores vurdering 

Vi har især lagt vægt på, at:  

• Hasselmusbroen giver bilag-IV-arten hasselmus umiddelbar 

mulighed for sikker passage af jeres nye adgangsvej til jeres nye 

kompressorstation. 

• Etablering af hasselmusbroen strider ikke imod de landskabelige-, 

naturmæssige, eller kulturhistoriske hensyn, som byrådet skal 

varetage. 

• Arbejdsarealet er midlertidigt og reetableres umiddelbart efter 

hasselmusbroens etablering.  

• Hasselmusbroen og etableringen af den vil ikke genere naboer.  

 

 

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 museerne@museerne.dk om eventuelle fortidsfund, før du 

graver. Hvis du spørger, før du graver, får du de bedste muligheder for at 

mailto:grundvand@naestved.dk
mailto:vandloeb@naestved.dk
mailto:museerne@museerne.dk
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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. 

 

Arbejde ved beskyttede sten- og jorddiger  

Syd for de ønskede plantninger med nr. 5 og 6 er et stendige med dige-

idnr. 64876, som der ikke må foretages tilstandsændringer i jf. 

museumsloven - eksempelvis ved kørsel eller midlertidig oplagring af jord 

på eller nær det. Plantes alene på nordsiden og i en afstand af mindst 2 m, 

er det kommunens vurdering, at der ikke kræves dispensation. Beskyttede 

diger, der ikke må ske tilstandsændringer i, er vist herunder med orange på 

orthofoto fra 2021, hvorpå der også ses aktivitet i forbindelse med 

etablering af kompressorstationen og selve gasledningen.  

  
 

I har tidligere fået tilladelse til et midlertidigt digebrud i diget i forbindelse 

med etableringen af selve gasledningen. Foto og beskrivelse af diget 

herefter er fra digesyns-protokollen og sagsbehandling der (vores sag 

01.05.25-P25-3-19). 

mailto:jordforurening@naestved.dk
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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.  

Hassselmusbroen etableres sammen med plantninger for som minimum at 

kompensere, for de forringede vilkår etablering af kompressorstation og 

gasledningsarbejde ellers ville kunne resultere i jf. miljøvurderingen af 

Baltic Pibe.  

I området forekommer markfirben. Markfirben kan benytte især solvendte 

sider af sten- og jorddiger, skråninger, anlæg mm til ophold og ledelinjer. 

Etableringen af hasselmusbroen sker ikke nær sten- og jorddiger. Alene 

dele af skråningsanlægget omkring den nye adgangsvejen er sydvendt.   

I hele kommunen kan forekommer forskellige arter af flagermus. Ved 

etablering af hasselmusbroen fjernes ikke gamle træer eller bygninger, der 

er deres typiske levesteder.   

I hele kommunen kan forekomme stor vandsalamander, springfrø og 

spidssnudet frø i vandhuller og vådområder. Disse fjerens eller ændres der 

ikke nogen af ved etablering af hasselmusbroen.  

Ud fra de oplysninger vi har, vurderer vi, at etableringen af 

hasselmusbroen ikke vil påvirke de beskyttede arter eller deres levesteder 

negativt. 

 

 

Lovgrundlag 

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

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

Diget fremstår jf. 

digesynsprotokol med 

følgende data:  

 

Bredde: 2,0 m  

Højde: 160 cm  

Type: Sten.  

Beplantning: Græsser og 

urter samt forskellige 

løvtræer  

Ligger i tilknytning til: 

Dyrket mark 

 

Digesynsprotokol og foto 

er leveret af ansøger 
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Bestemmelse om at dispensation fra naturbeskyttelseslovens §17 om 

forbud mod bebyggelse inden for skovbyggelinjen ikke er nødvendig, når 

der gives landzonetilladelse (grundet overlappende interesser), er 

beskrevet i naturbeskyttelseslovens §17, stk. 2.    

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. 

Bestemmelser om forbud mod tilstandsændringer i sten- og jorddiger er 

reguleret i Museumslovens §29a 

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 1. marts 2022. 

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 

 

Lars Kristian Laustsen 

Planlægger 

Næstved Kommune 

 

 
Kopi er sendt til: 

Lodsejer - Martin Balster Rosenkilde 

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

