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Landzonetilladelse til 4 sheltere, vinsmagningsarrangementer mv. på 

Vesterhave Vingård, Vesterhavevej 204, 4736 Karrebæksminde 

  

Kære Jesper Rye Jensen 

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

landzonetilladelse. 

 

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget giver dig den 31.01.2022 

lovliggørende landzonetilladelse til 

1. En oplevelsesvirksomhed med rundvisning og vinsmagning. 
Vinsmagningerne i gårdbutikken er oftest med tilkøb af tapas eller 
gourmetmad leveret til vingården. Ca. 50 grupper/år á 10-20 pers.  

2. 4 sheltere, som udlejes med op til i alt 20 sovepladser. Der udlejes 
primært til deltagere i rundvisning og vinsmagning. Morgenmad 
tilbydes. 

3. En tennisbane inkl. 6 lysmaster til privat brug og udlån til gæster 
som betaler for overnatning.  

4. En sø etableret i haven.  
5. En havepavillon på 5 m2 ved søen.  
6. En pool indrettet i en del af en driftsbygning, bygning nr. 5 jf. BBR, 

til privat brug og udlån til gæster, som betaler for overnatning. 
7. En gæsteparkering på egne markarealer på sydsiden af 

Vesterhavevej én dag om året ved Dansk Vindag. 
 

samt landzonetilladelse til 
 

8. Busparkering på en del af pumpestationen tilhørende NK-
Spildevand A/S umiddelbart nord for vingården til 5-10 busser årligt, 
efter indgåelse af endelig aftale mellem vingården og NK 
Spildevand A/S. 

 

Emnernes placering fremgår af Oversigtskort 3.  

Tilladelsen omhandler matrikel nr. 56b, 56l og 56n Karrebæk By, Karrebæk 

tilhørende vingården beliggende Vesterhavevej 204, 4736 

Karrebæksminde. Tilladelsen omhandler også ejendommen tilhørende NK 

Spildevand A/S matrikel nr. 56ag, Karrebæk By, Karrebæk beliggende 

Vesterhavevej 200, 4736 Karrebæksminde.  

 

http://www.næstved.dk/
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Tilladelsen får du på vilkår af, at: 

• også busparkering sker ved vingårdens bygningsarealer, hvis ikke 
det kan ske på pumpestation tilhørende NK-Spildevand A/S inden 
udgangen af 2023.   

 

Tilladelsen gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven. 

 

 

Hvornår gælder tilladelsen 

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

udløbet den 19.3.2022, 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.  

 

Flere af de emner, du har søgt om tilladelse til, kræver også 

byggetilladelse fx sheltere, swimmingpool, gårdbutik mv. Hvis du ikke har 

søgt byggetilladelse, skal du gøre det på www.bygogmiljoe.dk. 

Der kræves også spildevandstilladelse fra Team Vand og Natur.  

 

 

Hvad ligger til grund for afgørelsen 

 

Du får tilladelse, fordi det er vurderet, at de ansøgte emner og aktiviteter i 

det ansøgte omfang kan tillades uden væsentlig betydning for de 

landskabelige og naturmæssige værdier eller markant gene for de 

omkringliggende naboer og virksomheder. 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 18.2.2022 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bygogmiljoe.dk/
https://www.naestved.dk/hoeringer
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Redegørelse for sagen 

 

Din ejendom ligger i landzone, hvor de ansøgte bygninger og anlæg samt 

ændrede anvendelser af bygninger og udendørsarealer kræver 

landzonetilladelse. Formålet med landzonebestemmelserne er at hindre 

spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land og bevare natur og 

landskabsværdier. 

 

Ejendommen er en landbrugsejendom og vingård på ca. 9,8 ha. 

Landbrugsproduktionen er økologiske vindruer og æbler. Derudover 

bearbejdes produkterne til vin og most, og der drives en 

oplevelsesvirksomhed, som tilbyder rundvisninger og vinsmagninger inkl. 

mulighed for overnatning. I gårdbutikken sælges vinen, og der kan købes 

en smagsprøve. I alt besøger 2-3.000 gæster vingården årligt. 

 

 

 
Oversigtskort 1. Vingårdens placering er markeret med en lille rød cirkel.  
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Oversigtskort 2. Vingårdens placering er markeret med en lille rød cirkel. 

 

Forhold som ikke kræver landzonetilladelse  

Foruden de emner, der er omfattet af nærværende afgørelse om 

landzonetilladelse, har ansøgning tidligere omfattet andre emner: 

produktionen af vin samt indretning af en gårdbutik, en vinkælder, toiletter 

og bade, en overdækning, 2 terrasser med pergolaer, et tekøkken og 

udlejning af to værelser via Airbnb.  

 

Kommunen har vurderet, at de ovennævnte emner ikke kræver 

landzonetilladelse. Se mere herom længere fremme i nærværende 

afgørelse (side 15) under overskriften ”Forhold som ikke kræver 

landzonetilladelse – retlige afgørelser”. 

 

At emnerne ikke kræver landzonetilladelse, er retlige afgørelser, og retlige 

afgørelser kan påklages til Planklagenævnet. Se klagevejledning sidst i 

afgørelsen. 

 

Ansøgning  

 

Du har søgt om lovliggørende landzonetilladelse til: 

 

• En oplevelsesvirksomhed med rundvisning og vinsmagning.  

• Fire luksussheltere som udlejes. 

• En tennisbane.  

• En sø.  

• En havepavillon.  

• En swimmingpool indrettet i en driftsbygning. 

• En gæsteparkering én dag om året ved Dansk Vindag. 

 

Desuden søges landzonetilladelse til: 

• En busparkering på en del af pumpestationen nord for vingården. 
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Oversigtskort 3. Kortet viser den omtrentlige placering af de ansøgte 

emner. Placering af busparkering og parkering ved den årlige Dansk 

Vindag ses på Oversigtskort 4 nedenfor.  

 

Tallene ved vingårdens bygninger er bygningsnumre jf. BBR.  

 

De gule bogstaver omhandler emner, som der søges lovliggørende 

landzonetilladelse til.  

 

A: Vinsmagning med tilkøb af tapas/gourmetmad i gårdbutikken 

B1-4: Placering af 4 luksussheltere   

C: Tennisbane 

D: Sø 

E: Havepavillon 

F: Indendørspool i omtrent halvdelen af bygning nr. 5  

 

De grønne bogstaver omhandler emner, som, kommunen har vurderet, 

ikke kræver landzonetilladelse. 

 

A: Gårdbutik 

B: Produktion af vin/vinificering 

C: Vinkælder 

D: Toilet samt to nye toiletter inkl. bad 

E: En overdækning 

F1 og F2: Fliseterrasse med pergola, hvori vokser vin 

G: Tekøkken 

H: To værelser udlejes via Airbnb 
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Ad En oplevelsesvirksomhed med rundvisning og vinsmagning 

 

Vingården tilbyder guidede rundvisninger på vingården samt 

vinsmagningsarrangementer, som finder sted i gårdbutikken, og det er 

oftest med tilkøb af tapas eller gourmetmad. Maden leveres til vingården 

udefra. Der er og søges om tilladelse til ca. 50 grupper/år á 10-20 pers. 

 

Ad Fire luksussheltere som udlejes 

 

Fire luksussheltere udlejes med op til i alt 20 sovepladser. Hvert shelter er 

på 8,5 m2. Et rum med vindue og åbning. De er bygget op i træ med 

tagpap på taget. Shelterne udlejes primært maj – oktober og til deltagere i 

rundvisning og vinsmagning. Shelterne er forsynet med madrasser, lys, wifi 

og der tilbydes morgenmad.   

 

Placeringen af de fire sheltere ses på Oversigtskort 3.  

 

 
Foto af shelter. 

 

Ad En tennisbane 

 

I 2013 er der etableret en tennisbane inkl. 6 lysmaster til privat brug og 

udlån til overnattende gæster. Tennisbanen har tidligere været lejet ud bl.a. 

via vingården hjemmeside.  

 

Banen måler 18 x 36 m. Underlaget er knust beton, stabilgrus og 

kunstgræs. Der er trådhegn i en højde af ca. 3,5 m rundt om banen. Rundt 

om hegnet er en ca. 3 m høj hæk af thjua træer samt vinplanter.  

 

De 6 master er ca. 4,5 m høje. På de to lysmaster nærmest skoven er 

monteret afskærmende plader for lyskilden på siden mod skoven.  
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Foto af tennisbane og tre lysmaster. Taget fra banens sydvestlige hjørne 

mod øst og vingården.  

 

Ad En sø 

 

Søen er etableret i haven omkring 2008. Den er ca. 200 m2 og er i dag 

beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.  

 

Ad En havepavillon 

 

En havepavillon på ca. 5 m2 er opført ved søen omkring 2009. Den er 

bygget i træ og med tagpap som tagbeklædning.    

 

 
Foto af havepavillon. 

 

Ad En swimmingpool indrettet i en driftsbygning 

 

Der er indrettet en swimmingpool i en del af bygning nr. 5 jf. BBR på 219 

m2. Resten af bygningen anvendes til gårdbutik. Selve poolen er ca. 40 m2. 

Bygningen er opført som en landbrugsdriftsbygning. Swimmingpoolen er til 

privat brug men udlånes til gæster, som betaler for overnatning. 
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Ad En gæsteparkering én dag om året ved Dansk Vindag 

 

Ifølge vingården er der gennem året tilstrækkeligt med parkeringsareal ved 

vingårdsbygningerne til at dække behovet for vingårdens besøgende. Men 

på den ene dag om året, hvor vingården deltager i Dansk Vindag, er der 

ikke tilstrækkeligt gæsteparkeringsareal.  

 

Derfor søges lovliggørende landzonetilladelse til at anvende egne 

markarealer på sydsiden af Vesterhavevej til gæsteparkering en dag om 

året ved vinfestivallen Dansk Vindag. Erfaringsmæssigt har der maksimalt 

været 50-60 biler på samme tid. På de ansøgte arealer anslås der at være 

plads til ca. 70 biler.  

 

 
Oversigtskort 4. Kortet viser med rødskravering det omtrentlige areal som 

ønskes anvendt til parkering ved den årlige vinfestival Dansk Vindag. 

Ansøger anslår, at der er plads til ca. 70 biler. Arealet ligger uden for 

strandbeskyttelseslinjen, som ses ved den orange linje, der løber vest-øst i 

kortet. Med blåskravering er indtegnet det omtrentlige areal, som ønskes 

anvendt til parkering for busser, der besøger vingården.  

 

Ad En busparkering på en del af pumpestationen nord for vingården 

 

Vingården ønsker at undgå at ændre overkørslen til vingården og de 

bygningsnærearealer, således at der kan blive plads til større busser. 

Derfor søges om landzonetilladelse til at anvende et areal på 

pumpestationen umiddelbart nord for vingården til busparkering. Der 

forventes 5-10 busser årligt. Pumpestationen tilhører NK-Spildevand A/S. 

Virksomheden har forhåndstilkendegivet at være til sinds at indgå aftale 

med vingården om leje af et areal til busparkering på ca. 1.100 m2.  
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Natura 2000: 

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

2000-område væsentligt. Ejendommen ligger i en afstand af ca. 1,7 km 

nordvest for det nærmeste Natura 2000 område, som er ”N169 Havet og 

kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde”.  

 

Givet afstanden til Natura 2000-området og det ansøgtes karakter er det 

vores vurdering, at det ansøgte ikke påvirker Natura 2000 området 

væsentligt. 

 

 

Planforhold 

 

I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som 

bevaringsværdigt landskab. Formålet med udpegningen er at beskytte de 

landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter. 

 

Hovedparten af ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen er 

udpeget som naturbeskyttelsesområde. Formålet med udpegningen er at 

beskytte dyre- og plantelivet i området.  

 

Ejendommen ligger inden for kystnærhedszonen. Formålet med 

kystnærhedszonen er at beskytte de danske kystlandskaber mod unødige 

ændringer. 

 

Hovedparten af ejendommen herunder vingårdens bebyggelse ligger inden 

for skovbyggelinjen på 300 m omkring Karrebækstorp Skov. Formålet med 

skovbyggelinjen er at bevare skovens værdi som landskabselement og 

skovbrynet som værdifuldt levested for planter og dyr samt at beskytte 

skoven mod vinden. 

 

 

Naboorientering 

 

Der er gennemført en naboorientering i perioden fra 06.09.2021-

07.11.2021. Perioden har været lang, fordi vingården undervejs inviterede 

til og afholdt to møder med beboere og virksomheder i lokalområdet. 

 

To afholdte møder resulterer i, at vingården reviderer ansøgningen, så kun 

to sheltere ansøges til udlejning og to til privat anvendelse; tennisbanen 

udlejes ikke; en skråparkering langs adgangsvejen til pumpestationen 

tages ud. Desuden ophører vingården med at tilbyde op til 3 autocampere 

at overnatte på ejendommen.  

  

Efterfølgende naboorienteringsperioden har vingården fastholdt ansøgning 

om 4 sheltere til udlejning.  

 

Kommunen bemærker, at de naboorienterede har modtaget og 

kommenteret den reviderede ansøgning efter de to møder. Efterfølgende 

har vingården i revideret ansøgning af 17.12.2020, taget flere emner ud af 
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ansøgningen. Se i den forbindelse længere fremme i nærværende 

afgørelse afsnittet ”Forhold som ikke kræver landzonetilladelse – retlige 

afgørelser”. 

 

Hovedpunkterne af indsigelser modtaget i høringsperioden: 

 

Naboer gør særligt indsigelser mod rundvisningerne og vinsmagningerne 

med servering af mad samt gårdbutikken og ikke mindst mod 

overnatningsfaciliteterne i de 4 sheltere og 2 værelser. 

 

Modstanden skyldes især følgevirkninger af aktiviteterne på vingården som 

øget ophold og færdsel i området. Særligt trafik og parkering på 

Vesterhavevej opleves generende og vækker bekymring. Der peges på, at 

gæsteparkering til vingården skal ske på vingårdens arealer ved 

bygningerne. Flere finder, at de øvrige ansøgte emner heller ikke bør 

tillades af hensyn til landskabet, naturen og naboerne.  

 

 

 

Vores vurdering 

 

Trafik og parkering 

 

Vingården oplyser, at der, foruden gæster ved Dansk Vindag og grupper til 

rundvisning og vinsmagninger, kommer ca. 1.000 besøgende til vingården 

og primært i perioden maj-oktober. Heraf er ca. 2-300 i bil, dvs. ca. 100 

biler i perioden.  

 

Desuden kommer til rundvisninger og vinsmagningsarrangementer ca. 50 

grupper om året, hvilket vingården estimerer betyder ca. 300 biler til og fra 

vingården. Dvs. i alt omkring 400 biler til vingården årligt foruden op til 10 

busser og gæster til den årlige vinfestivalsdag Dansk Vindag.  

 

Vesterhavevej er smal, og flere boliger ligger tæt på vejen, der ender ved 

skoven og vingården.  

 

Øget kørsel og færdsel generelt i området og formentlig også i nogen grad 

parkering er afledte effekter af vingårdens gårdbutik, rundvisninger og 

vinsmagninger samt overnatningsfaciliteter. Samtidig må tilføjes, at også 

andre trafikanter fra lokalområdet samt turister kommer til Vesterhavevej 

og fx parkerer forenden af Vesterhavevej ved Karrebæk Skov for at gå i 

skoven eller til stranden. Eller for at gæste beboerne eller virksomhederne 

langs vejen.  

 

Vi vurderer samlet, at den estimerede trafikmængde ikke overstiger vejens 

kapacitet på almindelig sikker vis, heller ikke når besøget til vingården 

samt til skov og strand og sommerhusene er størst i sommertiden.  
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Samtidig bemærkes, at hvis behovet viser sig, fx efter trafikmålinger langs 

vejen, så kan det komme på tale at foretage ændringer eller reguleringer af 

forskellig karakter langs den offentlige vej Vesterhavevej.  

 

En gæsteparkering én dag om året ved Dansk Vindag 

 

Deltagelse i den årlige vinfestival er væsentlig for vingården. Samtidig 

vurderer vi ikke, at anvendelse af de aktuelle markarealer tilhørende 

vingården på sydsiden af Vesterhavevej én dag om året ved Dansk Vindag 

vil have væsentlig indvirkning på de landskabelige og naturmæssige 

værdier i området eller at være til urimelig gene for de omboende.  

 

En busparkering på en del af pumpestationen nord for vingården 

 

Gæsteparkering til vingårdens virksomhed og aktiviteter bør finde sted ved 

gårdens bebyggelse, så det ikke medvirker til trængsel på vejen.  

 

Hvis parkering af busser efter aftale mellem vingården og NK-Spildevand 

A/S finder sted på pumpestationens arealer bag beplantningen, så 

vurderes det at kunne ske uden væsentlig indvirkning på landskabelige og 

naturmæssige værdier og for omboende. Særligt hvis også gæsterne får 

adgang fra busparkeringspladsen til vingården via vinmarken. Dette har 

dog ikke haft afgørende betydning for kommunens vurdering.  

 

En oplevelsesvirksomhed med rundvisning og vinsmagning samt 

etablering af 4 sheltere til udlejning 

 

Vinsmagningerne finder sted i gårdbutikken, og det er oftest med tilkøb af 

tapas eller gourmetmad. Maden leveres til vingården udefra. Der er ca. 50 

grupper/år á 10-20 pers. 

 

Udlejning af op til 20 sovepladser i 4 sheltere samt 

vinsmagningsarrangementer med tilkøb af tapas eller gourmetmad, det er 

ikke almindelig aktivitet i landzonen, og der vil i de fleste tilfælde ikke gives 

landzonetilladelse til det.   

 

Vi vurderer, at vingården med de tilhørende aktiviteter er en anderledes 

landbrugsejendom, hvorfor der efter en konkret vurdering af aktiviteternes 

indflydelse på de stedlige forhold – landskab, natur, planlægning, naboer 

mv. - kan tillades mere end normalt og uden markant risiko for præcedens i 

fremtidige sager.  

 

Vingården er en særlig form for landbrugsproduktion (med tilhørende 

vinproduktion) der i højere grad end sædvanligt landbrug indbyder til 

rundvisninger og vinsmagningsarrangementer samt overnatningsmulighed 

efter vinsmagning.  

 

De 4 sheltere vurderes at have en meget beskeden indflydelse på de 

landskabelige værdier på denne placering indenfor kystnærhedszonen 
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givet deres størrelse og placering. Shelterne er stort set gemt fra 

omgivelserne bag ejendommens beplantning og bygningsanlæg.  

 

De er placeret mindst 90 m fra skovbrynet og bagved vinplanter og 

bygningsanlæg i forhold til skoven. Shelterne eller brugen af dem vurderes 

derfor ikke at have væsentlig betydning for skovbrynet som 

landskabselement eller som levested for planter og dyr.   

 

De ansøgte aktiviteter taler overordnet set positivt ind i turismetillægget til 

kommuneplanstrategien 2019 ved at bidrage til oplevelsesmulighederne i 

kommunen, og aktiviteterne understøtter hermed turismen og en række 

erhvervsvirksomheder i kommunen.  

 

En tennisbane 

 

Tennisbanen er etableret i tilknytning til vingårdens bygningsanlæg, og den 

er stort set ikke synlig fra Vesterhavevej. Den er synlig set fra den del af 

skoven, der ligger tæt på banen. Hvor hegnet rundt om tennisbanen er 

tættest på skoven ved det nordvestlige hjørne af banen, er der ca. 12 m til 

skoven. Banen vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på de 

landskabelige værdier i området. 

 

Lyskilderne er rettet ned mod banen. På de to lysmaster nærmest skoven 

er monteret plader for lyskilden på siden mod skoven for at afskærme lyset 

mod skoven. 

 

Lyskilderne er årsag til lidt indirekte lys på skovbrynet. Det vurderes samlet 

ikke at have væsentlig betydning for skovbrynets plante- og dyreliv 

herunder potentielle flagermus. Når lyset er tændt, er det tydeligt fra 

Vesterhavevej umiddelbart i syd, når der ikke er blade på træer og buske. 

Ud for vingårdens stuehus og længere mod øst ses det ikke fra 

Vesterhavevej.  

 

En sø 

 

Der gives normalt landzonetilladelse til at etablere en sø i en privat have 

med mindre, der konkret er særlige forhold, som taler i mod. Der ses ikke i 

dette tilfælde at være særlige forhold, som taler imod.  

 

En havepavillon 

 

Havepavillonen ligger ca. 38 m fra stuehuset, og er således ikke i direkte 

tilknytning til boligen og ejendommens bygningsanlæg. Landskabeligt har 

pavillonen underordnet betydning, givet dens størrelse, men også fordi den 

står på arealer, der tydeligt har karakter af have, og på stedet opleves den 

trods afstanden som del af vingårdens bygningsanlæg.  
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En swimmingpool indrettet i en driftsbygning 

 

Swimmingpoolen betragtes som en udvidelse af stuehuset/boligen ind i 

eksisterende bygning. Det samlede boligareal bliver hermed omkring 550 

m2. Der lægges vægt på, at boligudvidelsen med poolen sker i 

eksisterende bygning, der er sammenbygget med boligen.  

 

 

 

Vi har især lagt vægt på, at:  

 

• der på vingården er tale om en særlig form for landbrugsproduktion 

(med tilhørende vinproduktion) der i højere grad end mere 

almindeligt forekommende landbrugsejendomme indbyder til 

besøg og her på vingården konkret i form af rundvisninger og 

vinsmagningsarrangementer samt overnatningsmulighed efter 

vinsmagning. Disse aktiviteter er ikke landbrugsvirksomhed, men 

de relaterer sig til jordbruget på ejendommen, som er særlig egnet 

til vindrueproduktion med beliggenheden tæt på havet.  

 

• da vingården ikke er en almindelig ejendom og virksomhed, kan 

der, afhængig af en konkret vurdering af aktiviteterne på stedet, 

tillades mere end normalt og uden markant risiko for præcedens i 

fremtidige sager. 

 

• gæsteparkering til vingårdens aktiviteter sker på ejendommen og 

ved gårdens bygningsanlæg, så det ikke medvirker til trængsel på 

Vesterhavevej. Derfor sættes vilkår om, at også busparkering sker 

ved vingårdens bygningsarealer, hvis ikke det kan ske på NK-

Spildevands pumpestation inden udgangen af 2023. 

 

• den estimerede trafikmængde til vingården sammen med øvrige 

trafik på vejen vurderes ikke at overstige vejens kapacitet på 

almindelig sikker vis, heller ikke i spidsbelastningsperioder som 

eksempelvis i ferieperioder, vinfestival mv.  

 

• det er vurderet, at de ansøgte emner og aktiviteter i det ansøgte 

omfang kan tillades uden væsentlig betydning for de landskabelige 

og naturmæssige værdier eller markant gene for de 

omkringliggende naboer og virksomheder.  

 

• de ansøgte aktiviteter understøtter turismen og dermed en række 

erhvervsvirksomheder lokalt og i kommunen. 
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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. 

 

 

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.  

 

Markfirben er observeret i området. Vi vurderer, at det konkrete sted, hvor 

tennisbanen, havepavillonen samt sheltere er placeret sandsynligvis ikke 

har været levested for markfirben. Arealet har før tennisbanen blev anlagt 

været opdyrket, og der er ikke tale om sandede, sydvendte skrænter, som 

markfirben foretrækker som levested.  

 

Den nærliggende skov er en gammel skov, som med stor sikkerhed er 

levested for arter af flagermus. Ifølge Håndbog for bilag IV-arter kendes 

følgende arter fra området: Vand-, syd- og dværgflagermus.  

 

Det er arter, som formentlig ikke vil have problemer med tennisbane inkl. 

belysning. Hvis kraftigt lys rammer yngle- eller overvintringssteder, kan det 

forstyrre flagermusene. Ved besigtigelse er iagttaget, at når belysningen 

ved tennisbanen er tændt, rammes skovkanten kun af indirekte lys og ikke 

kraftigt lys. Vi vurderer samlet, at tennisbanen ikke har ændret 

skovkantens beskaffenhed eller forringet en typisk ledelinje i landskabet, 

som anvendes af flagermus i deres fødesøgning. 

 

Beplantningen omkring pumpestationen fungerer sandsynligvis som 

ledelinje i landskabet for fødesøgende flagermus. Men består det af buske 

mailto:vandloeb@naestved.dk
mailto:jordforurening@naestved.dk
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og mindre træer, vil en fældning af en del af det levende hegn næppe være 

i strid med bilag IV-beskyttelsen af flagermus leve- og ynglesteder. 

 

Det levende hegn omkring pumpestationen er ca. 40 år gammelt, og 

indeholder næppe store træer med hulheder, men det skal undersøges og 

vurderes, hvis der i forbindelse med etablering af busparkeringen fældes 

træer. I givet fald skal du kontakte Team Vand og Natur. 

 

Samlet vurderer vi, at de ansøgte emner ved deres etablering og fortsatte 

anvendelse ikke har eller vil påvirke de beskyttede arter eller deres 

levesteder negativt. 

 

 

 

Forhold som ikke kræver landzonetilladelse – retlige afgørelser  

 

Foruden de emner, der er omfattet af nærværende afgørelse om 

landzonetilladelse, har du tidligere ansøgt om lovliggørende tilladelse af en 

række emner. Den 17.12.2021 ændrede du din ansøgning, idet du mener, 

at nedenstående emner ikke kræver landzonetilladelse. Det er er også 

kommunens vurdering.   

 

At emnerne ikke kræver landzonetilladelse, er retlige afgørelser, som kan 

påklages til Planklagenævnet. Se klagevejledning sidst i afgørelsen. 

 

Gårdbutik 

Den 17.12.2021 anmelder du indretningen af en gårdbutik til salg af egne 

vine efter planlovens § 38. Gårdbutikken er indrettet i ca. halvdelen af 

bygning nr. 5 jf. BBR på 219 m2. Se Oversigtskort 3. 

 

Efter planlovens § 37 stk. 1 kan man uden krav om landzonetilladelse 

indrette en butik på op til 250 m2 i en landbrugsdriftsbygning, hvis 

bygningen er tilovers for landbrugsdriften og er ældre end 5 år, og hvis den 

er egnet til formålet. ”Egnet” dvs., at den ikke væsentlig til- og ombygges i 

det ydre. 

 

Den aktuelle bygning nr. 5 i BBR er opført som en landbrugsdriftsbygning i 

2004. I 2013 opføres bygning 6 som en landbrugsdriftsbygning. 

Gårdbutikken er angiveligt indrettet i 2015.  

 

Vi har vurderet, at gårdbutikken falder ind under § 37 stk. 1, og 

indretningen derfor ikke kræver landzonetilladelse.  

 

Produktion af vin/vinificering 

Ansøger mener, at produktionen af vindruer til vin er landbrugsvirksomhed, 

og derfor ikke kræver landzonetilladelse. Givet den relativt omfattende 

forarbejdning af landbrugsproduktet ”vindruer” vurderer vi, at der er tale om 

en mindre industrivirksomhed, hvor landbrugsproduktet forarbejdes og 

forædles. Bearbejdningen omfatter bl.a. presning, vinificering og lagring i 
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gårdbutikken og i vinkælder mv., regulering af syre og sukker, tilsætning af 

sulfit, gærnæring m.m., tapning på flasker, sætte etiketter på mv. 

 

Efter planlovens § 37 stk. 1 kan man uden krav om landzonetilladelse 

indrette en industrivirksomhed i en landbrugsdriftsbygning, hvis bygningen 

er blevet tilovers for landbrugsdriften og er ældre end 5 år, og hvis den er 

egnet til formålet.  

 

Vi har vurderet, at virksomheden til produktion og opbevaring af vinen er 

opstartet på arealer i bygning nr. 5, der siden er blevet en del af 

gårdbutikken. Vinificering finder fortsat sted bl.a. i gårdbutikken. Vi har 

samlet vurderet, at produktionen af vin i bygning nr. 5 er en mindre 

industrivirksomhed, som falder ind under § 37 stk. 1, og derfor ikke kræver 

landzonetilladelse.  

 

En vinkælder 

Vingården har etableret en vinkælder på ca. 6 m2 mellem bygning nr. 5 og 

6 jf. BBR.  

 

Efter planlovens § 36, stk. 1, nr. 15, kræves der ikke landzonetilladelse til:  

Tilbygning med indtil 500 m² på en ejendom til udvidelse af en mindre 

erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere 

landbrugsbygning. 

 

Vi har vurderet, at vinkælderen er en del af den mindre industrivirksomhed, 

som producerer vin, tidligere etableret på ejendommen. Derfor falder 

udvidelsen med kælderbygningen ind under undtagelsesbestemmelsen i § 

36 stk. 1 nr. 15 og kræver ikke landzonetilladelse.   

 

Toiletter og bade 

I landbrugsdriftsbygningen bygning nr. 6 jf. BBR er indrettet et toilet, og 

vingården ønsker at indrette yderligere to mindre toiletter inkl. bad.  

 

Vi har vurderet, at det eksisterende toilet samt to nye toiletter inkl. bad i 

landbrugsdriftsbygningen er driftsmæssigt nødvendige for 

landbrugsvirksomheden, som vingården oplyser, særligt i høsttiden. 

Emnerne kræver derfor ikke landzonetilladelse jf. § 36 stk. 1, nr. 3. 

 

En overdækning 

En overdækning på ca. 40 m2 er tilbygget boligdelen i bygning nr. 3 jvf. 

BBR. Vingården oplyser, at overdækningen hovedsageligt anvendes privat. 

Vi har vurderet, at overdækningen knyttet til ejendommens beboelse ikke 

kræver landzonetilladelse.  

 

To terrasser med pergola 

I forbindelse med havepavillonen ved søen er etableret en terrasse med en 

pergola, og en tilsvarende terrasse og pergola er etableret øst for 

bygningerne. Vi har vurderet, at de to emner er placeret på arealer, der 

primært anvendes som have og fortsat har karakter af privat have, og det 

kræver ikke landzonetilladelse.  
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Et tekøkken 

Et privat tekøkken er etableret i den nordlige ende af stuehusets bygning 

nr. 3 jf. BBR. Det anvendes også til at anrette maden ved vinsmagninger 

og til gæsters brug. Vi vurderet, at det ikke kræver landzonetilladelse at 

indrette et køkken i boligen, når det primært anvendes til private formål. 

 

Udlejning af to værelser via Airbnb 

Vingården udlejer 2 værelser på 1. sal af stuehuset i bygning nr. 3 jf. BBR 

med mulighed for op til 11 sovepladser og adgang til stue, toilet og køkken. 

Overnatningspladserne udlejes primært til deltagere i rundvisning og 

vinsmagning. Der tilbydes morgenmad. 

 

De to værelser er registreret som erhvervskontorer i BBR. Det kan kræve 

landzonetilladelse at ændre anvendelse af bygningsarealer fra erhverv til 

bolig. Vi har vurderet, at det ikke kræver landzonetilladelse i dette tilfælde, 

da registreringen i BBR vurderes at være en fejl.  

 

Storstrøms Amt, der var landzonemyndighed på daværende tidspunkt, 

havde ved ansøgningen om indretning af de to værelser ingen 

kommentarer til det ansøgte. Det var muligt dengang som i dag at anvende 

en mindre del af sin bolig til kontor uden krav om landzonetilladelse.  

 

Vi har samlet vurderet, at anvendelsen af de to værelser registreret i BBR 

kan ændres fra kontorer til del af boligen/stuehuset uden 

landzonetilladelse. Udlejning af de to værelser kan ske via Airbnb uden 

krav om landzonetilladelse. 

 

 

Lovgrundlag 

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

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

Driftsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri er undtaget krav om 

landzonetilladelse efter planlovens § 36 stk. 1 nr. 3. 

Bygningsmæssig udvidelse af lovligt etableret erhvervsvirksomhed uden 

krav om landzonetilladelse efter planlovens § 36 stk. 1 nr. 15.  

Ændret anvendelse af tiloversbleven landbrugsdriftsbygning efter 

planlovens § 37 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 

http://www.retsinformation.dk/
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Klagevejledning 

Du kan klage over landzonetilladelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til 

Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

 

Du kan også klage over de retlige afgørelser om forhold, som kommunen 

har vurderet, ikke kræver landzonetilladelse, hvis du mener, kommunen 

har lavet fejl. 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 18. marts 2022. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
Side 19 af 19 

 
 

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Thorben Rokkjær 

Landzonemedarbejder 

 

Næstved Kommune 

 

 

 

 
Kopi er sendt til: 

 

Lokalråd Karrebæksminde 

NK Spildevand A/S 

DAHL Advokatpartnerselskab, Trine Trærup Roungkvist, tol@dahllaw.dk 

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, Christine Rahbek Lindhard, 

Christine.Lindhard@dk.dlapiper.com 

Brøndagervej 23, 4736 Karrebæksminde 

Mikkelhøj 104, 4736 Karrebæksminde 

Karrebækstorp Skov, lodsejer 

Vesterhavevej 131, 4736 Karrebæksminde 

Vesterhavevej 144, 4736 Karrebæksminde 

Vesterhavevej 151, 4736 Karrebæksminde 

Vesterhavevej 155, 4736 Karrebæksminde 

Vesterhavevej 162, 4736 Karrebæksminde 

Vesterhavevej 166, 4736 Karrebæksminde 

Vesterhavevej 170, 4736 Karrebæksminde 

Vesterhavevej 178, 4736 Karrebæksminde 

Vesterhavevej 179, 4736 Karrebæksminde 

Vesterhavevej 182, 4736 Karrebæksminde 

Vesterhavevej 186, 4736 Karrebæksminde 

Vesterhavevej 193, 4736 Karrebæksminde 

Vesterhavevej 207, 4736 Karrebæksminde 

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:tol@dahllaw.dk
mailto:Christine.Lindhard@dk.dlapiper.com
mailto:dnnaestved-sager@dn.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
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