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Du har fået landzonetilladelse til din ansøgning om genåbning af 
tankstation på Skælskørvej 57, 4250 Fuglebjerg. 

 

Kære Martin Østergaard 

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

 

Næstved Kommune giver dig landzonetilladelse 

Du får på vegne af virksomheden Go´on Gruppen landzonetilladelse til 
genåbning af en selvbetjenings-benzintankstation for personbiler ved 
ibrugtagning af eksisterende tankanlæg på ejendommen Skælskørvej 57, 
4250 Fuglebjerg, matr. nr. 1l, Brunemose By, Tystrup. 

Tilladelsen omfatter anvendelse af et lejet areal under og omkring et 
eksisterende skærmtag, etablering af én ny salgsstander (pumpe) med 
betjening fra begge sider, indretning af teknikrum i eks. bygning samt 
udskiftning af en op til 6 meter høj skiltestander med virksomhedslogo og 
digital prisskiltning.  

 
 

Lovgrundlag 

Denne tilladelse 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 29. juni 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.  

http://www.n%C3%A6stved.dk/
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Tilladelser fra andre myndigheder 
 
Du skal være opmærksom på, at genåbning af tankstationen kan kræve 
yderligere tilladelser eller godkendelser fra andre myndigheder, herunder 
bl.a. følgende: 
 
Skiltning og reklamering i forbindelse med genåbning af tankstationen 
kræver tilladelse iht. vejlovens §88, dispensation fra tinglyst 
oversigtsdeklaration, adgangsbegrænsning samt vejbyggelinje og 
skiltningen skal godkendes iht. naturbeskyttelseslovens §21, der regulerer 
skiltning i det åbne land. Du har allerede indsendt ansøgning om 
godkendelse af skiltningen og du vil høre nærmere snarest muligt.  
 
Den nye tankstation skal etableres så den opfylder gældende miljøkrav i 
benzinstationsbekendtgørelsen. Du har dokumenteret, at de eksisterende, 
underjordiske benzintanke på ejendommen er inspiceret og tæthedsprøvet 
forskriftsmæssigt.  

Herudover har du oplyst, at salgspladserne under udleveringsstanderne vil 
blive retableret med støbt, tæt bund under standerne, og at 
overfladevand/overløb fra begge pladserne vil blive tilsluttet afløb til 
olieudskiller. Du skal være opmærksom på, at afledning af overfladevand 
og ændringer i afløbsforhold kan kræve tilladelse iht. 
spildevandsbekendtgørelsen. 

I skal i øvrigt være opmærksomme på, at virksomheden skal kunne  
overholde støjbekendtgørelsens vejledende støjgrænser i forhold til 
beboelse, særligt efter kl. 22.00 hvor grænserne er lavere end i 
dagtimerne. 

 

Hvad ligger til grund for afgørelsen 

Du får tilladelse, fordi der er tale om et eksisterende 
benzintankstationsanlæg, der med forholdsvis få tiltag vil kunne tages i 
brug igen uden væsentlige gener for naboer, natur, miljø og landskab.  

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 https://www.naestved.dk/hoeringer den 24. maj 2022. 

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

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen Skælskørvej 57, 4250 Fuglebjerg, ligger i landzone, hvor 
udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af bygninger og arealer 
som udgangspunkt kræver landzonetilladelse.  

https://www.naestved.dk/hoeringer%20den%2024
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Vi har vurderet, at det kræver landzonetilladelse at tage tankanlægget på 
Skælskørvej 57, 4250 Fuglebjerg, i brug som tankstation igen, da det er 
flere år siden, der senest har været fungerende tankstation på stedet, dvs. 
at der er tale om et kontinuitetsbrud i anvendelsen.  

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

 

Ansøgning  

Du har på vegne af Go´on Gruppen anmeldt mærkevareskifte på 
benzintankstationen på Skælskørvej 57, 4250 Fuglebjerg.  

Pga. kontinuitetsbrud i anvendelsen af tankanlægget på ejendommen har 
Næstved Kommune vurderet, at genåbning af tankstationen – ud over 
godkendelse af skiltningen og øvrige vejlovs- og miljømæssige 
godkendelser og dispensationer - også kræver en landzonetilladelse iht. 
planloven. 

Ansøgningsmaterialet indeholder et kortbilag over det lejede areal, der 
tages i brug, dokumentation i forhold til miljølovgivningen samt 
visualiseringer af, hvordan tankanlægget vil komme til at se ud med den 
nye skiltning på skærmtag og en ny pylon: 

 

Skælskørvej 57, 4250 Fuglebjerg – med rød streg angivet det areal, som 
Go´on Gruppen har lejet til genåbning af tankstation 
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Ansøgers visualisering af tankstationen med ny skiltning set fra SV 

 

Ansøgers visualisering af genåbnet tankstation på Skælskørvej 57, 4250 
Fuglebjerg, set fra NV 

 

Ansøgers visualisering af tankstation på Skælskørvej 57 set fra syd med 
fokus på befæstelsen, der skal udbedres. 



 
Side 5 af 9 

 

Befæstelse, der skal renoveres samt eksisterende, utidssvarende 
standere, der skal udskiftes og erstattes af én pumpestander inden 
genåbning af tankstation på Skælskørvej 57, 4250 Fuglebjerg. 

 

Plangrundlag 

Skælskørvej 57, 4250 Fuglebjerg, er jf. BBR registreret som en 2148 m2 
stor beboelses- og forretningsejendom, der ligger i landzone, planmæssigt 
set frit i det åbne land i en lille klynge huse ved Skælskørvej umiddelbart 
op til Næstved Kommunes nordvestligste kommunegrænse. 

 

Ejendommen Skælskørvej 57, 4250 Fuglebjerg, her vist med rød prik, 
ligger umiddelbart op ad kommunegrænsen vest for Tystrup Sø i den 
nordvestligste del af Næstved Kommune. 
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Tankanlægget på Skælskørvej 57, 4250 Fuglebjerg, her vist med grøn ring 
på SDFE-skråfoto fra marts 2021 

 
Ejendommen er pga. tidligere anvendelse som benzintankstation kortlagt 
med V1 mistanke om jordforurening.  

 

I kommuneplanen er området omkring ejendommen udpeget som 
Jordbrugsområde. Formålet med udpegningen er at sikre jordbrugets 
erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning. 

 
Området er også udpeget til Naturbeskyttelsesområde, et område med 
potentiale til udvikling af natur og til at skabe sammenhæng mellem 
naturbeskyttelsesområder. 

Pga. beliggenheden midt mellem skovområder i Næstved, Sorø og 
Slagelse kommune samt nærheden til Tystrup-Bavelse-søerne ligger 
området, som ejendommen ligger i, også indenfor kommuneplanens 
udpegning Større sammenhængende landskaber. Formålet med 
udpegningen er at sikre sammenhæng i landskaberne, bl.a. ved at friholde 
landskaberne for større tekniske anlæg. 

 
Vi har lagt vægt på, at genåbning af tankstationen på Skælskørvej 57, 
4250 Fuglebjerg, sker fra en ejendom med et eksisterende tankanlæg, der 
ligger umiddelbart ud til Skælskørvej og som har gode tilkørselsforhold. Vi 
har derfor vurderet, at ibrugtagning af anlægget ikke er i strid med 
kommuneplanens landskabsudpegninger. 

 
NATURA 2000 

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt. Skælskørvej 57, 4250 Fuglebjerg, ligger ca. 1 -
1,2 km SV for Kellerød Skov, der indgår i det nærmeste Natura 2000 
område: N163 Suså, Tystrup-Bavlse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og 
Porsmose.  
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Arealerne mellem skoven og tankstationen er primært  intensivt udnyttede  
landbrugsarealer under omdrift.  

Det er vores vurdering, at en genåbning af tankstationen på Skælskørvej 
57, 4250 Fuglebjerg, ikke påvirker hverken det nærmeste eller øvrige 
Natura 2000-områder væsentligt, så længe benzintanken overholder de 
gældende miljøkrav for tankstationer. 

  

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 ejendommen Skælskørvej 57, 4250 Fuglebjerg, er der registreret et 
såkaldt bufferområde til forekomster af løvfrøer i nabokommunen.  

Vi har derfor foretaget en konkret vurdering af, hvordan en evt. genåbning 
af tankstation på Skælskørvej 57, 4250 Fuglebjerg vil kunne påvirke løvfrø 
som beskyttet Bilag IV-art.  

De løvfrøer, der konkret er fundet i området, er fundet i naturområder, der 
ligger ca. 1,5 – 2 km fra tankstationen.  

Ejendommen på Skælskørvej 57 fremstår med en høj grad af befæstelse 
og er omgivet af veje og intensivt dyrkede marker i omdrift. Nærmeste §3-
naturbeskyttelesområde ligger ca.  200 meter fra ejendommen og 
nærmeste §3-naturbeskyttede sø – der ikke er vurderet egnet som 
hverkend raste- eller ynglevandhul for løvfrøerne, ligger ca. 300 meter fra 
ejendommen. 

Løvfrøers foretrukne ynglehabitat er lysåbne, oftest lavvandede vandhuller 
med rent vand og rig undervands- eller flydevegetation. Frøerne kan 
spredes via stendiger og læhegn, men bevæger sig typisk ikke længere 
væk end ca. ½ km fra ynglevandhullet.  

Ud fra de oplysninger vi har, vurderer vi derfor, at projektet ikke vil påvirke 
den beskyttede Bilag IV-art løvfrø eller deres leve-, raste- eller ynglesteder 
negativt. 

Vi har ikke oplysninger om registrering af andre Bilag IV-arter på eller 
omkring ejendommen og vurderer ud fra de fysiske forhold på stedet og de 
beskedne ændringer, der vil ske, at ibrugtagning af tankstationen ikke vil 
påvirke nogle Bilag IV-arter væsentligt. 

 
 
Naboorientering og partshøring 
 
I forbindelse med landzonesagsbehandlingen har vi foretaget partshøring 
af ejendommens ejer og beboere samt foretaget naboorientering af ejerne 
af de nærmeste, omkringliggende ejendomme.  

Vi har i løbet af høringsperioden ikke modtaget bemærkninger til det 
ansøgte.  
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Vores vurdering 

Ved afgørelsen har vi især lagt vægt på, at:  

 Modernisering af det eksisterende tankanlæg og genåbning af 
tankstationen er ikke i strid med planlovens overordnede 
formålsbestemmelser. 
 

 Genåbning af tankstationen kræver kun mindre fysiske ændringer 
af det bestående anlæg og kan ske på en sådan måde, at det ikke 
er i strid med de landskabelige-, naturmæssige, eller 
kulturhistoriske hensyn, som byrådet også skal varetage. 
 

 Det ansøgte har ikke givet anledning til bemærkninger fra 
nærmeste naboer eller beboere på ejendommen 

 

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 28. juni 2022 kl. 23.59.. 

Yderligere information og klagevejledning kan du se på Planklagenævnets 
hjemmeside. 

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

Landzonesagsbehandler 

Næstved Kommune 

 

 
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  
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