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Du har fået landzonetilladelse til opførelse af et nyt, 150 m2 stort 
fælleshus med sal samt til indretning af entré, toiletter og køkken i en 
eksisterende bygning på Bækkeskov Stræde 26 A-B, 4733 
Tappernøje. 

 

Kære Henrik Ingemann Nielsen 

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

 

Næstved Kommune giver dig landzonetilladelse 

Du får landzonetilladelse til, efter nedrivning af eksisterende lagerbygning 
på ejendommen Bækkeskov Stræde 26 A-B, matr. nr. 2r, Bækkeskov 
Hgd., Everdrup, at opføre et nyt, 150 m2 stort fælleshus med fællessal for 
beboere på Marjatta på samme placering, samt til at indrette entré, 
garderobe, toiletter og køkken i en eksisterende værkstedsbygning, der 
sammenbygges med fællessalen.  

 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
 

 BBR-bygning nr. 5 må ikke nedrives førend der foreligger 
dokumentation fra en vildtkonsulent på, at der ikke (længere) 
findes flagermus i bygningen, se i øvrigt side 10.  

 
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 20. januar 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.  

http://www.n%C3%A6stved.dk/
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Det, du har søgt om, kræver også nedrivnings- og byggetilladelse, og du 
må ikke gå i gang, før du har fået den. Hvis du ikke har søgt disse 
tilladelser, skal du gøre det på www.bygogmiljoe.dk. 

 

Hvad ligger til grund for afgørelsen 

Du får tilladelse fordi opførelse af salen betragtes som udvidelse af en 
allerede eksisterende virksomhed/aktivitet på ejendommen, der fungere 
som bosted. 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 den 22. december 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 

Ejendommen Bækkeskov Stræde 26 A-B, 4733 Tappernøje 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 skab muligheder for vækst og udvikling i hele landet. 

 

Ansøgning  

Du har på vegne af Driftsfonden Marjattta søgt landzonetilladelse til at 
opføre et nyt, 150 m2 stort fælleshus, der skal anvendes som spisesal, 
mødelokale, gymnastik-, musik- og teatersal samt selskabslokale for 
beboere i de omkringliggende botilbud under Marjatta. 

 

Fælleshuset erstatter en eksisterende, 116 m2 stor lagerbygning fra 1982, 
der nedrives (BBR bygning nr. 5, vist med grønt på kortbilag herunder). 

 

I forbindelse med opførelse af den ny sal ønskes en eksisterende 136 m2 

stor værkstedsbygning, oprindeligt opført som landbrugsdriftsbygning i 
1934 (BBR bygning nr. 2, vist med pink på kortbilag herunder), indrettet 
som kontor, entré, garderobe, toiletter og køkken for den nye fællessal.  
 
Indretningsplan for det nye fælleshus er indsat på sidste side i afgørelsen. 
 

http://www.bygogmiljoe.dk/
https://www.naestved.dk/hoeringer
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Bækkeskov Stræde 26 A-B, 4733 Tappernøje – eksisterende bygninger 
 
 
 

Bækkeskov Stræde 26 A-B – ny situationsplan fra ansøgningen 
 
 
Det nye fælleshus opføres jf. ansøgningen i en arkitektur, der lægger sig 
mellem landbrugets genkendelige bygninger og det for Marjatta så 
genkendelige Rudolf Steinerske særkende. Bygningen vil med hvidkalket 
murværk nederst og med malet, lodret træbeklædning øverst på facaderne 
få et ”lade-agtigt” udtryk.  
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Taghøjden følger den eksisterende værkstedsbygnings kiphøjde, og 
saddeltagets udformning er tilpasset, så det føjer sig naturligt til 
længehusets geometri. 
 
 

 

 
Bækkeskov Stræde 26 A-B – facadetegninger for nyt fælleshus 
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Beliggenhed og planforhold 

Ejendommen Bækkeskov Stræde 26 A-B, 4733 Tappernøje, matr. nr. 2r 
m.fl., er registreret som en knapt 12 ha stor landbrugsejendom, der ligger i 
landzone, frit i det åbne land.  

Ejendommen ejes og drives af Driftsfonden Marjatta, der siden 1983 har 
ejet flere ejendomme på Bækkeskov Stræde, som samlet set udgør et 
botilbud for 37 personer med udviklingsforstyrelser  under navnet 
Voksencenter Ristolahaven. 

I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som 
Bevaringsværdigt landskab. Formålet med udpegningen er at beskytte de 
landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter. Vi vurderer, at opførelse af et 
nyt fælleshus som erstatning for en eksisterende bygning midt i 
ejendommens samlede bebyggelse ikke påvirker oplevelsen af 
kulturlandskabet i området. 

Området er også udpeget som Værdifuldt kulturmiljø, kulturmiljø nr. 40: 
Historisk tid – Herregårdslandskaber:  Bækkeskov og 
statshusmandsudstykningerne Bækkeskov Stræde, Tyrehule og Nyprøve.  

Ejendommene på Bækkeskov Stræde er alle oprindeligt opført i 1930´erne 
i byggestilen Bedre Byggeskik. På ejendommen Bækkeskov Stræde 26 A-
B er der tidligere foretaget væsentlige om- og tilbygninger og der er i øvrigt 
opført en stor bygning med boliger til botilbud i Rudolf Steiner-arkitektur. 
Øvrige ejendomme på Bækkeskov Stræde fremstår også ombyggede. 

 

 
Ejendommen Bækkeskov Stræde 26 A-B ligger i en karakteristisk 
statshusmandsudstykning ned mod Præstø Fjord, her vist med grønt på 
luftfofo 2021. 
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Det er derfor vores vurdering, at en ”genopførelse af lagerbygningen” som 
fælleshus og en ændret anvendelse af en tidligere værkstedsbygning til 
andre former for fællesfaciliteter ikke vil have yderligere påvirkning af 
oplevelsen af Bækkeskov og Bækkeskov Stræde som kulturmiljø. 

Ejendommen ligger inden for planlovens 3 km brede kystnærhedszone, og 
bygningerne umiddelbart udenfor naturbeskyttelseslovens 300 meter 
strandbeskyttelseslinje. Det er vores vurdering, at det ansøgte projekt 
hverken påvirker kystlandskabet eller den strandnære natur, primært 
begrundet i, at der mellem ejendommen og kysten ligger flere ejendomme, 
omkranset af beplantninger i haver og hegn.  

 

Placering af nyt fælleshus på Bækkeskov Stræde, her vist med grøn ring 
på SDFE Skråfoto juni 2021. Præstø Fjord ses nederst th. i billedet. 
 
 
Natura 2000 

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt. Det nye fælleshus kommer til at ligge i en afstand 
af ca. 340 meter fra kysten mod Præstø Fjord, der indgår i det nærmeste 
Natura 2000-område N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og 
Grønsund.   

Natura 2000-område N168 er specielt udpeget for at beskytte en lang 
række marine og kystnære habitatnaturtyper, bl.a. sandbanker, mudder og 
sandflade blottet ved ebbe, bugter og vige samt strandenge. Området er 
også udpeget for at beskytte en lang række yngle- og trækfugle.  
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Ud for Bækkeskov Stræde er kun en smal kyststrækning med strandeng 
omfattet, og ingen udpegningsarter er tilknyttet dette område. Det er vores 
vurdering, at det ansøgte ikke påvirker Natura 2000-området væsentligt, 
dels fordi det nye hus erstatter en allerede eksisterende bygning, der ligger 
”bag” andre ejendomme, dels fordi fælleshuset skal anvendes af beboere, 
der allerede er tilknyttet ejendommen. 

 

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.  

 

Padder 

I hele kommunen kan der omkring vandhuller og vådområder være 
forekomst af beskyttede paddearter: stor vandsalamander, springfrø og 
spidssnudet frø. På markerne omkring Bækkeskov Stræde 26 A-B er der 
en del vandhuller, men de ligger alle mere end mindst 200 meter fra 
nybyggeriet.  

Byggeriet vurderes således ikke at påvirke beskyttede paddearter eller 
deres yngle og levesteder.  

Flagermus 

Flere forskellige arter af flagermus findes også i hele kommunen.  

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 netop den bygning, 
BBR-bygning nr. 5, der ønskes nedrevet i forbindelse med opførelse af det 
nye fælleshus. 

I Mellemskov, der ligger ca. 700 meter nord for Bækkeskov Stræde 26 A-B, 
er der registreret 8 forskellige arter af flagermus: bredøret flagermus, brun 
flagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, langøret flagermus, 
sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus.  
 
Flagermus opholder sig og yngler i huse, træer og huller i træer, og det kan 
således ikke udelukkes, at bygninger på Bækkeskov Stræde benyttes af 
nogle af flagermusarterne. Bredøret flagermus og langøret flagermus er 
eksempler på arter, der foretrækker åbne lader og lignende steder som 
yngle- og rastested. 
 
Den nedrivning af en bygning, som opførelse af det nye fælleshus 
forudsætter, vil således potentielt kunne påvirke yngle- og rasteområder for 
flagermus. 
 
Forud for nedrivningen af driftsbygningerne skal der derfor iværksættes en 
undersøgelse af, om der er flagermus, som opholder sig eller yngler i den 
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aktuelle bygning, BBR bygning nr. 5. Undersøgelsen skal foretages af 
personer med ekspertise i registrering af flagermus. 
 
Hvis der registreres flagermus i driftsbygningerne, skal flagermusene forud 
for nedrivningen udsluses for at sikre, at de ikke tager skade af 
nedrivningen af driftsbygningerne.  
 
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. 
 
Hasselmus 
 
I Hovskov ved Leestrup Skov, der ligger godt 2 km fra ejendommen, er der 
flere steder registreret hasselmus. Den gamle løvskov med uforstyrrede 
skovbryn og undervegetation i form af urter, bærbuske og bregner, udgør 
et typisk levested for hasselmus.  
 
Hasselmus er ikke registreret i nærheden af bebyggede og dyrkede arealer 
på Bækkeskov Stræde 26 A-B, hvor en bygning ønskes nedrevet og det 
nye fælleshus ønskes opført.   
 
Det ansøgte projekt vurderes således ikke at påvirke yngle- og 
rasteområder for hasselmus. 
 
 
Markfirben 
 
Marfirbens foretrukne ynglehabitat er soleksponerede skråninger, 
bestående af veldrænende, løse jordtyper, typisk af gruset eller sandet 
karakter, og med sparsom bevoksning. Overvintringskvartererne, som 
ligeledes skal være veldrænede og soleksponerede skråninger, virker 
samtidig som hurtigt opvarmede solepladser forår og efterår, hvor solen 
står lavt på himlen. 
 
Der er ikke registreret markfirben på ejendommen.   
 
På baggrund af ovenstående vurderes opførelse af et nyt fælleshus efter 
nedrivning af eksisterende bygning ikke at påvirke yngle- og rasteområder 
for markfirben.  
 

Naboorientering 

I forbindelse med sagsbehandlingen har jeres ansøgning været i 
naboorientering hos ejerne af de nærmeste, omkringliggende ejendomme.  
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To naboer på Bækkeskov Stræde har inden for 14 dages-fristen udarbejdet 
en fælles, skriftlig indsigelse mod opførelse af det nye fælleshus som 
ansøgt.  

Naboerne fortæller, at Marjattas beboere og øvrige beboere på Bækkeskov 
Stræde gennem tiden generelt har sameksisteret med good-will, 
hensyntagen og tolerance overfor hinanden. Med Marjattas erhvervelse af 
endnu en ejendom på vejen, Bækkeskov Stræde 13, samt ansøgningen 
om opførelse af et nyt fælleshus, føler naboerne på vejen nu imidlertid, at 
balancen sættes over styr, og at Marjattas tilstedeværelse i området 
efterhånden opleves som belastende for de nærmeste naboer, der bliver 
generet af støj fra bil- og bustrafik til og fra Marjatta og føler at de bor i en 
”institutions-ghetto”. 

Naboerne foreslår derfor, at fællesarrangementer i stedet henvises til 
Marjattas eksisterende, nye store hal på ejendommen Bredeshave, et par 
kilometer fra Bækkeskov Stræde.  

Efter naboernes indsigelse er du som ansøger og Marjatta som ejer blevet 
partshørt med mulighed for at kommentere på høringssvaret.  

I har i den forbindelse understreget, at det i forbindelse med bostedet er en 
vigtigt del af det pædagogiske arbejde at øve de udviklingshæmmede 
beboeres evne til at indgå i fællesskaber og at skabe rammerne for, at det 
er muligt for beboerne at mødes med familie og venner samt at kunne 
dyrke fritidsinteresser som musik, maling, sport og meget andet. Derfor er 
det nye fælleshus nødvendigt, og det vurderes endog at kunne medvirke til 
at begrænse biltrafikken i området, idet beboerne således fremover vil 
have disse muligheder i umiddelbar tilknytning til deres bolig.  

 

Vores vurdering 

Vi har især lagt vægt på, at:  

 Opførelse af det nye fælleshus og dertil hørende faciliteter sker 
som udvidelse af en eksisterende, lovligt etableret institution med 
botilbud. 

 Det nye fælleshus erstatter en eksisterende bygning, der nedrives, 
hvorefter fælleshuset opføres med samme placering og omtrent 
samme størrelse og karakter som den bygning, det erstatter. 

 Entré, garderober, toiletter, kontor og køkken indrettes i en 
bygning, der hidtil har været indrettet til og anvendt som 
aktivitetshus/værkstedsbygning for ejendommens beboere.  

 Det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med 
planlovens landzonebestemmelser, efter hvilke der normalt 
meddeles landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende 
virksomheder/institutioner. 

 Opførelse af fælleshuset strider ikke imod de landskabelige-, 
naturmæssige eller kulturhistoriske hensyn, som byrådet skal 
varetage. 

 Det nye fælleshus vurderes ikke at medføre en væsentlig øget 
trafik eller belastning af området i øvrigt, idet fælleshuset opføres 
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som erstatning for det tidligere fælleshus Løvehuset på 
naboejendommen Bækkeskov Stræde 28C, der også ejes af 
Marjatta, men som nu er blevet ombygget til yderligere beboelse.  

 Vi har vurderet, at der med opførelse af det nye fælleshus for 
beboerne ikke er tale om en så væsentlig ændring i det bestående 
miljø, at det udløser krav om udarbejdelse af lokalplan. 

 

Andre forhold, I skal være opmærksom på  

Før arbejdet 

Hvis I 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. 

Ejer eller bygherre kan få en udtalelse hos Museum Sydøstdanmark om 
eventuelle fortidsfund, før I graver. Hvis I spørger, før der graves, får I de 
bedste muligheder for at undgå at måtte standse anlægsarbejdet og få 
ekstra udgifter til arkæologisk undersøgelse. 

Under arbejdet 

Hvis I finder arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet jord, 
knogler, potteskår eller mønter, skal I altid standse arbejdet og give museet 
besked. Man er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom man har fået en 
udtalelse.  

Opdager I en forurening ved arbejdet, skal I kontakte os, så vi kan vurdere, 
hvad der skal gøres. Du kan skrive til os på jordforurening@naestved.dk. 

 

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 

mailto:vandloeb@naestved.dk
mailto:jordforurening@naestved.dk
http://www.retsinformation.dk/
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foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som 
hovedformål, eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen. Foreningen/organisationen skal have 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 19. januar 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. 

 

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  

http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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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Bækkeskov Stræde 26 A-B – indretningsplan for nyt fælleshus


