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Du har fået landzonetilladelse til opdeling af tidligere stuehus på 
Præstø Landevej 49, 4700 Næstved, i to boligenheder 
 

Kære Martin Bruus Helbo 

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

 

Næstved Kommune giver dig landzonetilladelse 

Du får landzonetilladelse til at opdele det tidligere stuehus på ejendommen 
Præstø Landevej 49, 4700 Næstved, matr. nr. 7a, Blangslev By, 
Mogenstrup, i to selvstændige boligenheder med vandret lejlighedsskel. 

 
Tilladelsen får du på vilkår af, at: 

 Indretningen af den ekstra bolig skal ske på en sådan måde, at det 
tidligere stuehus i sit ydre ikke ombygges væsentligt, og så det 
bevarer sit oprindelige, arkitektoniske udtryk i Bedre Byggeskik-stil. 

 

Lovgrundlag 

Tilladelsen er meddelt med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, og § 35, stk. 
10 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 13. juli 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, 
før du har fået den. Hvis du ikke har søgt byggetilladelse, skal du gøre det 
på www.bygogmiljoe.dk. 

http://www.n%C3%A6stved.dk/
http://www.bygogmiljoe.dk/
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Hvad ligger til grund for afgørelsen 

Du får tilladelse, fordi den moderniserede planlov har fokus på at 
understøtte indsatsen for bosætning i landdistrikterne og fordi det tidligere 
stuehus på Præstø Landevej 49, 4700 Næstved, har en størrelse og 
kvalitet, der gør det umiddelbart egnet til opdeling i to boligenheder uden 
væsentlige, ydre ombygninger.  

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 tirsdag d. 14. juni 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 

Præstø Landevej 49, 4700 Næstved, ligger i landzone, hvor udstykning, 
bebyggelse og 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 at bevare natur og landskabsværdier, men 
også at skabe rammer for vækst og udvikling i hele landet. 

 

Gårdanlægget på Præstø Landevej 49, 4700 Næstved, set fra nord. 
Stuehuset med tagetagen, der indrettes til en ekstra lejlighed, er vist med 
grøn ring. SDFE skråfoto juni 2021. 

 

https://www.naestved.dk/hoeringer
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Ansøgning  

Du har på vegne af ejeren af ejendommen Præstø Landevej 49, 4700 
Næstved, søgt bygge- og landzonetilladelse til at ombygge et eksisterende 
énfamiliehus (tidligere stuehus på landbrugsejendom) til et tofamiliehus 
ved indretning af en ekstra boligenhed i husets tagetage. 

Boligerne skal anvendes til udlejning som helårsbeboelse. 

Det tidligere stuehus er i dag registreret med i alt 205 m2 beboelse i 1½ 
plan. Grundplanet er på 145 m2 og tagetagen på 120 m2, hvoraf kun 60 m2 
hidtil har været udnyttet. 

 

Indretning af 1.sals-lejlighed på Præstø Landevej 49, 4700 Næstved 

 

 

Indretning af lejlighed i stueplan på Præstø Landevej 49, 4700 Næstved 
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Beliggenhed og planforhold 

Præstø Landevej 49, 4700 Næstved, matr. nr. 7a, Blangslev By, 
Mogenstrup, er jf. BBR registreret som et fritliggende énfamiliehus/et 
nedlagt landbrug på en 14.340 m2 stor grund.  

Gårdanlægget på ejendommen er opført i Bedre Byggeskik i 1921. 
Bygningsanlægget fremstår intakt og i god stand og er registreret som 
bevaringsværdigt med en bevaringsværdi på 4 (middel). 

Ejendommen ligger i landzone, planmæssigt set frit i det åbne land, 
umiddelbart SØ for Mogenstrup, ca. 10 km SØ for Næstved.  

 
Ejendommens placering og udstrækning er vist på nedenstående kortbilag: 

  

Præstø Landevej 49, 4700 Næstved, her vist med mørk grøn skravering, 
ligger i landzone umiddelbart SØ for Mogenstrup 

 

I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som 
Bevaringsværdigt landskab. Formålet med udpegningen er at beskytte de 
landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter. 

 
Jf. Erhvervsstyrelsens Vejledning om landzoneadministration (nov. 2019) 
er der med planlovens § 35, stk. 10, indført en ny bestemmelse for at 
understøtte indsatsen for bosætning i landdistrikterne i form af nye 
boformer som bofællesskaber og kollektiver. Vejledningen nævner 
imidlertid også specifikt, at bestemmelsen også kan anvendes til opdeling 
af en eksisterende bolig i to boliger. Det er en forudsætning, at den 
eksisterende bygning er egnet til boligformål, og at boligenhederne kan 
indrettes uden væsentlig om- eller tilbygning. 
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Natura 2000 

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt. Præstø Landevej 49, 4700 Næstved ligger i en 
afstand af ca. 5 km NØ for det nærmeste Natura 2000 område N169 Havet 
og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde 

Det er vores vurdering, at indretning af en ekstra boligenhed indenfor 
rammerne af en eksisterende bygning på Præstø Landevej 49, 4700 
Næstved, ikke på nogen måde påvirker hverken dette eller andre Natura 
2000-områder væsentligt. 

 

Beskyttede dyr og planter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatdirektivets bilag IV – de såkaldte 
bilag IV-arter. Du kan se de danske dyr og planter i 
habitatbekendtgørelsens bilag 7. Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis 
projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt.  

Markfirben 

I området kan der være forekomst af markfirben, som er en bilag IV-art. 
Markfirben knytter sig til tørre og varme lokaliteter i form af solvendte 
skråninger med løse jordtyper og sparsom bevoksning, f.eks. vejrabatter, 
skovbryn, levende hegn, stengærder o.lign. 

På den konkrete lokation er der ikke observeret forekomst af markfirben.  

Den ansøgte indretning af en ekstra bolig sker i øvrigt i tagetagen på et 
eksisterende hus, og vi vurderer derfor, at hverken markfirben eller deres 
leve- og ynglesteder vil blive påvirket af projektet.  

Padder 

I vandhuller i lokalområdet findes den beskyttede art Grønbroget 
Tudse/Fløjtetudse og andre arter af beskyttede padder, der knytter sig til 
vandhuller og vådområder: Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet 
frø. Padderne kan vandre mellem vandhuller via naturområder og ledelinjer 
i landskabet, f.eks. diger, hegn, markskel og skrænter. 

Med mere end 350 meter til nærmeste vandhuller og pga. ejendommens 
isolerede beliggenhed, omkranset af intensivt dyrkede marker i omdrift på 
tre sider og landevejen på den fjerde, vurderer vi at de beskyttede arter i 
området, der er knyttet til vandhuller og vådområder, ikke vil blive påvirket 
af ombygningen på Præstø Landevej 49. 

Flagermus 

I hele kommunen findes forekomster af flere arter af flagermus, der 
opholder sig og yngler i huse, træer og huller i træer.   

Der er desværre ikke foretaget registreringer af flagermusforekomster i alle 
bygninger, der kunne være egnede som yngle- eller rasteområde for 
flagermus, og vi har ingen konkrete registreringer for den konkrete 
bygning, BBR-bygning nr. 1, der ønskes ombygget ved indretning af hele 
tagetagen til beboelse.  
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Det kan ikke udelukkes, at det gamle stuehus på Præstø Landevej 49, 
4700 Næstved benyttes af nogle af flagermusarterne.  
 
Ombygning af stuehuset til tofamiliehus vil således potentielt kunne påvirke 
yngle- og rasteområder for flagermus. 
 
Forud for ombygning af huset skal der derfor iværksættes en undersøgelse 
af, om der er flagermus, som opholder sig eller yngler i det gamle stuehus. 
Undersøgelsen skal foretages af personer med ekspertise i registrering af 
flagermus. 
 
Hvis der registreres flagermus i stuehuset, skal flagermusene forud for 
ombygningen udsluses for at sikre, at de ikke tager skade under 
renovering af bygningen.  
 
Naturstyrelsens vildtkonsulenter rådgiver om udslusning af flagermus fra 
huse og kan vejlede i konstruktion af den model af sluse, der kan bruges i 
det enkelte tilfælde. Naturstyrelsens vildtkonsulenter skal kontaktes forud 
for udslusningen.  
 
En evt. udslusning skal ske enten inden yngletiden i begyndelsen af maj 
eller fra sidst i august til først i september, når ungerne er blevet store nok 
til at flyve med ud, da alle dyr i den periode er aktive og flyvedygtige. 
 
 
Naboorientering 

Vi vurderer, at indretning af en ekstra boligenhed på Præstø Landevej 49, 
4700 Næstved, er af underordnet betydning for naboerne, og vi har derfor 
ikke haft sagen i naboorientering. 

 
 
Vores vurdering 

Vi har især lagt vægt på, at:  

 Opdeling af det overflødiggjorte stuehus i to boligenheder er i 
overensstemmelse med formålet i den moderniserede planlovs 
landzonebestemmelser. 

 Opdeling af stuehuset i to boligenheder sker indenfor rammerne af 
en eksisterende, bevaringsværdig bygning, der vurderes at være 
umiddelbart egnet til formålet og derfor ikke (i det ydre) ombygges 
væsentligt.  

 Etablering af en ekstra boligenhed i en eksisterende bygning på 
ejendommen strider ikke imod de landskabelige-, naturmæssige, 
eller kulturhistoriske hensyn, som byrådet skal varetage. 

 Indretning af en ekstra bolig på den fritliggende ejendom påvirker 
ikke nærmeste naboer.  
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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. juli 2022 kl. 23.59. 

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 

 

  

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

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

