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Du har fået landzonetilladelse til at ændre status på ejendommen 
Hestehavevej 17, 4683 Rønnede.

Kære Thomas Garth-Grüner

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 ændre status på huset på Hestehavevej 17, 
4683 Rønnede, matr. nr. 2c, Sparresholm Hgd., Toksværd, fra sommerhus 
til helårshus/fritliggende énfamiliehus. 

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. december 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. 

At ændre status på huset kræver også byggetilladelse. 

Huset vil ikke blive registreret som fritliggende énfamiliehus i BBR og 
anvendelsen som helårshus vil dermed ikke kunne betragtes som lovlig, 
før du har fået ansøgt og fået en byggetilladelse, udført og færdigmeldt 

http://www.n�stved.dk/
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arbejdet. Hvis du endnu ikke har søgt byggetilladelse, skal du gøre det på 
www.bygogmiljoe.dk.

Den ændrede status/anvendelse kan også kræve andre tilladelser, f.eks.  
fornyelse af tilladelse til spildevandsudledning. 

Hvad ligger til grund for afgørelsen

Du får tilladelse, fordi Næstved Kommune normalt meddeler 
landzonetilladelse til at ændre status fra sommerhus til helårshus, hvis 
huset oprindeligt er opført som et helårshus. 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. 20. november 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 for sagen

Hestehavevej 17, 4683 Rønnede, ligger i landzone, hvor ændret 
anvendelse af eksisterende bebyggelse kræver en landzonetilladelse. 
Formålet med landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt 
bebyggelse i det åbne land og bevare natur og landskabsværdier.

Ansøgning 

Du har søgt om at få ændret husets status fra sommerhus til helårshus 
efter - som ejer af huset - at have modtaget et brev fra kommunen 
vedrørende udlejning af sommerhuset som helårsbolig.

Placering

Huset på Hestehavevej 17, 4683 Rønnede, er jf. BBR et bindingsværkshus 
med stråtag, opført i 1820. Huset er i ét plan med uudnyttet tagetage og på 
84 m, hvoraf de 54 m2 er registreret som boligareal. 

Planmæssigt set ligger huset frit i det åbne land, som ”det sidste hus i 
kommunen”, præcis på grænsen til Faxe kommune, umiddelbart SV for 
skoven Hestehave, og ca. 2 km NV for Sparresholm Gods. 

http://www.bygogmiljoe.dk/
http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.aspx
http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.aspx
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Huset ligger også på kanten af et landskab, der er kendt som 
”kalkflagernes land”, som markerer et fornyet isfremstød under istidens 
hovedfremstød, hvor der blev skrabet kalkflager og ældre istidslag af hele 
området, hvorefter kalkflagerne blev stablet op som en over 100 meter høj 
israndslinje. 

Området er i dag udpeget som Regionalt geologisk område af stor 
landskabelig værdi, som Bevaringsværdigt landskab, som 
Naturbeskyttelsesområde og som Grøn Plan indsatsområde. Formålet med 
disse udpegninger er at beskytte de landskabelige og kulturhistoriske 
kvaliteter samt at forbedre naturgrundlaget i skovene fra Sparresholm til 
Bækkeskov, Præstø Fjord og fjordlandskabet. 

Hestehavevej 17, 4683 Rønnede (markeret med rød prik), ligger ved Sparresholm 
som ”det yderste hus” i Næstved Kommune, vest for Sydmotorvejen på kanten af 
den op til 100 moh høje israndslinje ”kalkflagernes land” 

Huset er ikke SAVE-registreret og derfor ikke registreret i registeret over 
Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, FBB. Om selve huset har en høj 
eller en lav bevaringsværdi vil kun kunne vurderes på baggrund af en 
konkret SAVE-registrering, men denne værdi er ikke i sig selv væsentlig i 
nærværende afgørelse.   

Du har oplyst, at huset indgår i herregårdslandskabets kulturmiljø og at det 
formodentlig oprindeligt er opført som medarbejderbolig for Sparresholm.

Det er uvist, hvordan, hvornår og hvorfor husets status er blevet ændret til 
sommerhus i BBR.
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Hestehavevej 17 (t.h.) markerer sammen med genbohuset porten til Hestehave 
Skov

Hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, kan vi 
ikke give landzonetilladelse. Huset på Hestehavevej 17, 4683 Rønnede, 
ligger mere end 4,5 km SV for det nærmeste Natura 2000-område, N161 
Søer ved Bregentved og Gisselfeld, på den nordlige side af skoven og 
israndslinjen. Det er vores vurdering, at det ansøgte ikke påvirker Natura 
2000-området væsentligt.

Vi vurderer også, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne, 
og vi har derfor ikke haft sagen i naboorientering.

Vores vurdering

Vi har især lagt vægt på, at: 

 Huset på Hestehavevej 17 er oprindeligt opført som helårshus.
 Tilladelse til, igen at tage huse, der oprindeligt er opført som 

helårshuse - men som i en periode på mere end 3 år har været 
anvendt og evt. registreret som sommerhus - i brug som 
helårshus, er som oftest i overensstemmelse med formålet i 
planlovens landzonebestemmelser.

 Ændret anvendelse/statusændring af sommerhuse til helårshus 
ligger også inden for det, som Næstved Kommune normalt giver 
landzonetilladelse til jf. vores administrationsgrundlag for 
landzonesagsbehandling, hvis huset oprindeligt er opført som 
helårshus.

 Huset er en vigtig del af kulturmiljøet omkring Sparresholm Gods, 
og det er vigtigt at sikre fortsat anvendelse og dermed 
vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger. Vi vurderer, at 
anvendelsen af huset som helårsbolig ikke vil stride imod de 
landskabelige-, naturmæssige, eller kulturhistoriske hensyn, som 
byrådet skal varetage.
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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. 

Ved Hestehavevej 17 er der oplysninger om, at der er observeret 
markfirben. Markfirbenene lever på tørre og varme lokaliteter: solvendte 
skråninger med veldrænede, løse jordtyper og sparsom bevoksning, f.eks. 
i skovbryn og stengærder. Ud fra de oplysninger vi har, vurderer vi, at 
genoptagelse af helårsbeboelsen i huset 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.
 Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7.
 Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10.

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 

http://www.retsinformation.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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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. december 2020 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

Næstved Kommune

Kopi er sendt til:

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