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I har fået landzonetilladelse til, at beboelsen på Gavnø 17, 4700 
Næstved, ændrer anvendelse fra sommerhus til helårsbolig 

 

Kære Bo Poulsen 

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

 

Næstved Kommune giver jer landzonetilladelse 

I får landzonetilladelse til, at beboelsen på Gavnø 17, 4700 Næstved, matr. 
nr. 1d, Gavnø Hgd., Vejlø, igen tages i anvendelse som helårsbolig.  

 
 
Lovgrundlag 

Tilladelsen 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 9. 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 

I får tilladelse, fordi huset på Gavnø 17, 4700 Næstved, oprindeligt er 
opført som et helårshus og fordi det gennem årene løbende har været 
anvendt som sådan. 

Du kan læse mere om, hvorfor vi har givet jer denne tilladelse under 
afsnittet ”Vores vurdering”. 

 

Offentliggørelse og klage 

Landzonetilladelsen skal offentliggøres. Vi annoncerer den på kommunens 
hjemmeside fredag d. 10. 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 

Gavnø 17, 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. 

 

 
Bebyggelsen på Gavnø 17, 4700 Næstved, set fra vest. Beboelsen 
markeret med grøn ring. SDFE skråfoto juni 2021 

 

  

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

Du har på vegne af Gavnø Gods søgt om at få tilbageført status på 
beboelsen på Gavnø 17, 4700 Næstved, fra sommerhus til helårsbeboelse. 
 
Beboelsen på Gavnø 17, 4700 Næstved, er jf. jeres oplysninger oprindeligt 
opført i 1835 som helårsbeboelse for skovfogeden i Lønnede Skov og har 
fungeret som helårsbeboelse i knapt 90 år.  
 
Til huset hører to udlænger/driftsbygninger, opført i 1860. Kopi af 
bygningsprotokollen er vedlagt ansøgningen, se herunder.  
 
I en kortere periode fra ca. 1960-1980 har huset været benyttet som bolig 
med weekendattest, og i 1986 er der dokumentation for, at huset står 
registreret som ”stuehus til landbrugsejendom”. 
 
Huset, der siden 2008 igen har været udlejet som helårsbolig, fremstår i 
god stand og har i perioden 2006-2007 gennemgået en gennemgribende 
renovering såvel udvendigt som indvendigt. 
 

Udsnit af beskrivelse af ”Lønnede Skovfogedhus”  på Gavnø 17, 4700 
Næstved i bygningsprotokollen for Gavnø Gods. 
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Beliggenhed og plangrundlag 

Gavnø 17, 4700 Næstved, matr. nr. 1d, Gavnø Hgd., Vejlø, ligger i 
landzone, frit i det åbne land på Gavnø ca. 7 km SV for Næstved, se 
kortbilag herunder  
 
Bebyggelsen på Gavnø 17, 4700 Næstved ejes af Gavnø Gods og er 
registreret som en del af en større landbrugsejendom. Huset, der ønskes 
registreret som helårsbeboelse, er jf. BBR registreret som bygning nr. 9: 
112 m2 sommerhus.  
 
De to udlænger på adressen er p.t. registreret som udhuse, hhv. bygning 
10 (tidligere stald) på 161 m2 og bygning 11 (tidligere lade) på 104 m2. 
 

Gavnø 17, 4700 Næstved – her vist med rød prik – ligger på Gavnø SV for 
Næstved, ud mod Karrebæk Fjord 
 
Med sin beliggenhed i Lønned Skov og mindre end 100 meter fra kysten 
ligger huset både i fredskov, indenfor Kystnærhedszonen og indenfor 
naturbeskyttelseslovens §15, 300 meter strandbeskyttelseslinje.  

I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som 
Bevaringsværdigt landskab og som Værdifulde kulturmiljøer i åbent land. 
Formålet med disse udpegninger er at beskytte de landskabelige og 
kulturhistoriske kvaliteter i området. 

Kystdirektoratet har ved brev af 1. juni 2022 - på trods af, at ændring af 
status fra sommerhus til helårsbeboelse som udgangspunkt vil 
afstedkomme en mere intensiv udnyttelse - meddelt dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen til, at huset på Gavnø 17 ændrer anvendelse fra 
sommerhus til helårshus. Afgørelsen begrundes med, at der i den konkrete 
sag er tale om et særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation, at 
boligen oprindeligt er opført som en helårsbolig og fortsat har karakter som 
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en sådan samt at boligen gennem en længere årrække har været anvendt 
som helårsbolig.  
 

Landzonepraksis 

Næstved Kommune giver jf. vores politisk vedtagne 
Administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling normalt 
landzonetilladelse til ændring af status fra sommerhus til helårshus, hvis 
huset oprindeligt er opført som et helårshus. Ændringen skal ske i henhold 
til bygningsreglementets regler. 

 
Natura 2000 

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt. Huset på Gavnø 17, 4700 Næstved, ligger i 
Natura 2000-område N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og 
Knudshoved Odde.  

Tilladelsen til at ændre status på huset fra sommerhusstatus til helårshus 
vurderes ikke at påvirke Natura 2000-området væsentligt, idet huset 
indenfor de senere år har været anvendt til beboelse hele året.   

  

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 ikke konkrete registreringer eller oplysninger om observationer af 
beskyttede arter på den aktuelle lokalitet.  

Visse bilag-IV-arter findes dog i hele kommunen, f.eks. padder og 
guldsmede, der er knyttet til vandhuller og vådområder og flere arter af 
flagermus, der findes i hulrum i bygninger og store træer.  

Forekomst af flagermus er meget sandsynlig i et gammelt hus i en skov 
med gamle træer.  

Der er ikke umiddelbart planlagt ombygninger af huset på Gavnø 17 i 
forbindelse med ændring af status fra sommerhus til helårshus. Da huset 
fremstår i god og forholdsvis nyrenoveret stand er det derfor vores 
vurdering, at projektet ikke vil påvirke de beskyttede arter eller deres 
levesteder negativt. 

 
Naboorientering 

Vi vurderer, at den ændrede anvendelse af huset på Gavnø 17, 4700 
Næstved, er af underordnet betydning for naboerne, og vi har derfor ikke 
haft sagen i naboorientering. 
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Vores vurdering 

Vi har ved vores afgørelse især lagt vægt på, at:  

 Ændring af anvendelsen (status) på et hus, der oprindeligt er 
opført som helårshus, fra sommerhus til helårsbeboelse, er i 
overensstemmelse med formålet i planlovens 
landzonebestemmelser. 

 Det ansøgte er i tråd med Næstved Kommunes landzonepraksis jf. 
vores politisk vedtagne Administrationsgrundlag for 
landzonesagsbehandling. 

 Nyt liv i gamle huse bidrager til at bevare bygningskulturarv og 
bevaringsværdige kulturmiljøer i det åbne land. 

 Genoptagelse af anvendelsen af huset på Gavnø 17 vil jf. vores 
vurdering ikke stride imod de landskabelige og naturmæssige 
hensyn, som byrådet også skal varetage. 

 Huset på Gavnø 17 har gennem mange år været anvendt 
”fleksibelt” som hhv. sommerhus og helårsbolig, bl.a. på baggrund 
af tidligere meddelt weekendattest.  

 Beboelsen på Gavnø 17 fremstår i god stand og den ændrede 
status vurderes ikke umiddelbart at kræve (ydre) ombygninger af 
huset. 

 
 
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.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 8. 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 

 
 

 

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  

 

mailto:dnnaestved-sager@dn.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:naestved@museerne.dk
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