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Du har fået landzonetilladelse til udstykning af 4 nye 
helårsbyggegrunde fra din ejendom Sorøvej 423, Ganges Bro, 4700 
Næstved.

Kære Leif Steen Petersen

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 udstykke 4 nye helårsbyggegrunde på hhv. 
ca. 900 m2, 1000 m2, 1100 m2 og 2200 m2 samt fællesarealer mod 
Susåen fra nuværende ca. 2,5 ha store landbrugsejendom Sorøvej 423, 
4700 Næstved, matr. nr. 14u m.fl., Risby By, Risby, som vist på 
nedenstående udstykningsplan.
 

Tilladelsen er meddelt med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, og gælder 
kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven.

Bemærk at landzonetilladelsen udelukkende gælder selve udstykningen til 
nye ejendomme/byggegrunde. Hvert enkelt nyt hus vil efterfølgende kræve 
såvel byggetilladelse som en selvstændig landzonetilladelse at opføre.

Hvornår gælder tilladelsen

Vær opmærksom på at tilladelsen først er gyldig, når klagefristen er 
udløbet den 18. september 2021, 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�stved.dk/
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Hvad ligger til grund for afgørelsen

Du får tilladelse, fordi din ejendom ligger indenfor en kommuneplanramme, 
der udlægger området til blandet bolig- og erhvervsområde. 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 fredag d. 20. august 2021 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

Din ejendom ligger i landzone, hvor udstykning, bebyggelse og ændret 
anvendelse af bygninger og arealer som udgangspunkt kræver en 
landzonetilladelse. 

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 vækst og udvikling i hele landet.

Ansøgning 

Du har søgt om landzonetilladelse til at udstykke 4 nye helårsbyggegrunde 
på hhv. ca. 900 m2, 1000 m2, 1100 m2 og 2200 m2 samt fællesarealer 
mod Susåen fra din ejendom Sorøvej 423, Ganges Bro, 4700 Næstved, 
matr. nr. 14u m.fl., Risby By, Risby.

Udstykningsplanen er indsat bagest i denne afgørelse.

Placering

Sorøvej 423, 4700 Næstved, matr. nr. 14u m.fl., Risby By, Risby, er jf. BBR 
registreret som en ca. 2,5 ha stor landbrugsejendom, der er beliggende i 
landzone, delvist inden for kommuneplanramme 6 BE2 Ganges Bro, der 
udlægger området til blandet bolig og erhverv i form af landsbybebyggelse. 
Der er ingen lokalplan for området. 

Resten af ejendommen er omfattet af åbeskyttelseslinjen omkring Suså, 
der har til formål at sikre åen som værdifuldt landskabselement og som 
levested for dyre- og planteliv.

I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som 
naturbeskyttelsesområde og som bevaringsværdigt landskab. Formålet 
med disse udpegninger er dels at udvikle og skabe sammenhæng mellem 
naturområder og at beskytte de landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter.

https://www.naestved.dk/hoeringer
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Den ansøgte udstykning af nye helårsbyggegrunde sker fra den del af 
ejendommen, der ligger indenfor kommuneplanrammen 6 BE2 Blandet 
bolig- og erhvervsområde Ganges Bro, mens arealerne ned mod åen jf. 
udstykningsplanen fra ansøgningsmaterialet ønskes bevaret/udlagt som 
natur- og fællesarealer. 

Sorøvej 423, 4700 Næstved (indrammet med gult) er delvist omfattet af 
åbeskyttelseslinjen omkring Suså (blå skravering), men arealet, der ønskes 
udstykket til fire nye helårsbyggegrunde, ligger indenfor 
kommuneplanramme 6 BE2 (rød skravering) Blandet bolig- og 
Erhvervsområde Ganges Bro.

Af det politisk vedtagne Administrationsgrundlag for 
Landzoneadministration i Næstved Kommune fremgår det, at vi normalt 
kun giver tilladelse til udstykning til opførelse af en ny bolig i landsbyer, og 
dette kun hvis der er tale om huludfyldning eller afrunding af en landsby og 
under forudsætning af, at landsbyens kulturhistoriske fortælleværdier ikke 
forringes.

I marts 2001 meddelte Næstved Kommune landzonetilladelse til 
udstykning af samme ejendom med en tilsvarende udstykningsplan. 
Afgørelsen blev påklaget af naboer, men Naturklagenævnet stadfæstede 
kommunens landzonetilladelse i juni 2001. Tilladelsen bortfaldt imidlertid i 
2004 uden at være udnyttet indenfor de tre år, som den var gældende. 
 
Naturklagenævnet vurderede, at udstykning med det formål at opføre 4 
nye beboelsesejendomme i et område, der i kommuneplanen er udlagt til 
formålet, ikke udgør en sådan væsentlig ændring i forhold til det bestående 
miljø, at det kræver udarbejdelse af en lokalplan. På denne baggrund kan 
sagen således behandles efter planlovens landzonebestemmelser, hvis 
formål netop er at fremme virkeliggørelsen af kommuneplanen. 
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Din ansøgning har herefter været politisk behandlet, og Næstved 
Kommunes Plan- og Erhvervsudvalg har på møde den 16. august 2021 
besluttet at meddele landzonetilladelse til udstykning af de 4 nye 
helårsgrunde som ansøgt.

Naboorientering

Inden forelæggelse for Plan- og Erhvervsudvalget har det ansøgte projekt 
været sendt i naboorientering hos ejerne af samtlige, tilgrænsende 
ejendomme. 

 
To naboer har indsendt bemærkninger til det ansøgte. Én nabo har spurgt 
til, hvordan betegnelserne ”åbyggelinje” og ”foreslået byggelinje” på 
udstykningsplanen skal forstås, og du har efterfølgende forklaret, at 
”foreslået byggelinje” stammer fra et tidligere forslag til udstykning af tolv 
byggegrunde, som kommunen meddelte afslag på. Det bekræftes 
samtidig, at udstykningen af de fire nye helårsgrunde respekterer 
åbeskyttelseslinjen.
 
En anden nabo, der har boet i området i 60 år, mener, at Sorøvej 423 er en 
del af en gammel, hel unik udstykning, som går helt tilbage til midt i 
1930´erne, hvor man forsøger at skabe gode forhold for dyr og planter og 
et godt miljø. Grundenes unikke beplantning er med til at fastholde 
bestanden af utallige sjældne dyrearter og planer, og en udstykning vil 
efter denne nabos opfattelse være så absolut skadelig for fremtiden. 
Naboen er bekymret for en evt. præcedensvirkning og understreger i 
øvrigt, at grundene er delvist fredede og anmoder om, at disse fredninger 
holdes i hævd. Det oplyses endvidere, at de tidligere ejere/arvinger netop 
skulle have pointeret, at man ikke ønskede ejendommen udstykket.

Det bemærkes hertil, at det på ejendommen tinglyste forbud mod 
udstykning har vist sig kun at gælde for naboejendommen, matr. nr. 14g, 
Rislev By, Rislev, med adressen Sorøvej 429, 4700 Næstved.
 
Der findes ikke en fredning for området. Området er beskyttet af 
åbeskyttelseslinjen, som respekteres i projektet, hvorved den nederste del 
af grunden friholdes for byggeri og anlægsarbejder. Der er ikke registreret 
observationer af beskyttede dyr og planter i området.
 
De modtagne bemærkninger fra naboerne ændrer således ikke på 
administrationens indstilling.

Vores vurdering

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at: 

 Den del af ejendommen, der ønskes udstykket til nye 
helårsbyggegrunde, ligger indenfor kommuneplanramme 6 BE2 
Ganges Bro, der udlægger området til blandet bolig og erhverv. 
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Udstykningen er således i overensstemmelse med planlovens 
overordnede formål om at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i 
det åbne land. 

 Naturklagenævnet har i juni 2001 vurderet, at udstykning som 
ansøgt ikke er lokalplanpligtig og har samtidig stadfæstet en af 
kommunen tidligere meddelt, lignende landzonetilladelse til 
udstykning, som imidlertid ikke blev udnyttet indenfor de tre år, 
tilladelser dengang var gældende. Der er ikke på dette område 
sket væsentlige ændringer i planlovens landzonebestemmelser, 
rets- eller administrationspraksis siden.

 Udstykning af de 4 nye helårsgrunde respekterer 
åbeskyttelseslinjen omkring Suså og strider ikke imod de 
landskabelige-, naturmæssige, eller kulturhistoriske hensyn, som 
byrådet skal varetage. 

 De nye byggegrunde ligger i et område, hvor der er mulighed for 
tilslutning til både offentlig vej, vand, el og kloak.

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. 

Vi har ingen oplysninger om observation af bilag IV-arter på din ejendom. 
Ud fra de oplysninger vi har, vurderer vi derfor, at projektet ikke vil påvirke 
de beskyttede arter eller deres levesteder negativt.

mailto:vandloeb@naestved.dk
mailto:jordforurening@naestved.dk
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Natura 2000

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt. Den nye udstykning ligger kun 150 meter fra 
Suså (svarende til åbeskyttelseslinjens udstrækning), der indgår i Natura 
2000-område 163.0 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds 
Mose og Porsmose.

Det er vores vurdering, at udstykning af 4 nye helårsbyggegrunde, der kan 
tilsluttes vej og kloak ”væk fra” åen og Natura 2000-området, og som ligger 
i et i forvejen bebygget område, ikke påvirker Natura 2000 området 
væsentligt.

Lovgrundlag

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

Landzonetilladelsen er givet efter planlovens § 35, 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

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 

http://www.retsinformation.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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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 17. september 2021 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

Landzonesagsbehandler
Næstved Kommune

Kopi er sendt til:

Naboer, der har givet høringssvar ifm. naboorienteringen. 

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
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