
 

 
    

 
 

  

 

    

 

 
  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        

        

 

    

              

 

 

 

             

  

 

         

 

           

               

             

 

        

 

        

          

      

 

          

          

            

     

 

Sendes til: 

kflemminghansen@gmail.com 

Team Plan, Geodata og 

Klima 

Næstved Kommune 

Rådmandshaven 20 

4700 Næstved 

5588 6080 

www.næstved.dk 

mail: land@naestved.dk 

Dato 

21.1.2020 

Sagsnr. 

01.03.03-K08-22-19 

Sagsbehandler 

Thorben Rokkjær 

Direkte telefon 

5588 6095 

Mail 

throk@naestved.dk 

Du har fået lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af 

parkeringsplads og en jordvold ved Glumsø Slagtehus A/S. 

Kære Flemming L. Hansen 

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

landzonetilladelse. 

Plan- og  Erhvervsudvalget  har  den  13.1.2020  givet  dig  lovliggørende  

tilladelse   

1.  til  udvidelsen  af  parkeringspladsen  ved  Glumsø  Slagtehus  A/S  

mod  sydvest  med  et  befæstet  parkeringsareal  på  ca.  500  m2,  

hvorved  ca.  700  m2  er  terrænreguleret.  

2.  til  en  ca.  15  m  lang  og  1,5  m  høj  jordvold  beplantet  med  lave  buske  

mod  Nødholmsvej  umiddelbart  syd  for  indkørslen  til  slagteriet.  

- på matrikel 17cc og 17cb Glumsø By, Glumsø beliggende Søvej 5, 4171 

Glumsø. 

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 18.2.2020, 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. 

De ansøgte forhold kræver også lovliggørende dispensation fra 

søbeskyttelseslinjen. Det sagsbehandles i anden sag. Afgørelsen i den sag 

udsendes samtidig med nærværende afgørelse. 

Hvad  ligger  til  grund  for  afgørelsen  

Du får tilladelse, fordi udvidelsen af parkeringspladsen og jordvolden ikke 

har en væsentlig negativ indflydelse på de stedlige landskabs- og 

naturværdier. Du kan læse mere om, hvorfor vi har givet dig denne 

tilladelse under afsnittet ”Vores vurdering”. 
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Offentliggørelse  og  klage  

Landzonetilladelsen skal offentliggøres. Vi annoncerer den på kommunens 

hjemmeside 21.1.2020 på 

http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.asp 

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 ændret arealanvendelse og 

terrænregulering kan kræve en landzonetilladelse. Formålet med 

landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det 

åbne land og bevare natur og landskabsværdier. 

Ansøgning   

I forbindelse med en forespørgsel fra slagteriet blev Næstved Kommune 

opmærksom på nogle etablerede forhold, som kræver lovliggørelse. 

På vegne af Glumsø Slagtehus A/S har du efterfølgende søgt om 

lovliggørende landzonetilladelse til en udvidelse af parkeringspladsen mod 

sydvest og en jordvold. 

Oversigtskort.  Emnernes  omtrentlige  placering  er  indtegnet  på  

oversigtskortet.  Jordvolden  er  markeret  med  en  brun  farve.  

Søbeskyttelseslinjen  er  ikke  markeret,  men  den  går  indover  hele  slagteriet.    
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Slagtehuset har ligget på adressen i mange år og har bygget til af flere 

omgange. I 2017 fik slagteriet nødvendige tilladelser til at opføre nye 

tilbygninger til stalden, slagteriet og 2. rampe samt støjskærme og 

skelforandringer med dispensationer fra lokalplanen for at kunne opnå 

mulighed for eksport til Asien. 

Udvidelse af parkeringspladsen: 

Parkeringspladsen ved slagtehuset er udvidet/forskudt mod sydvest, 

hvilket er uden for lokalplanens område. Ca. 700 m2 er terrænreguleret, og 

en befæstet parkeringsplads på ca. 500 m2 er etableret. Mod stien og søen 

er terrænet hævet mod 1,5 m. I det sydligste hjørne er påfyldt op mod 1 m 

og mod øst op mod 0,5 m. Ansøger oplyser, at det er blevet nødvendigt at 

flytte pladsen, så der er plads til svinetransporterne og de ansattes biler 

efter udvidelser af stald, teknikbygning og vaskeplads i 2017. 

Sydspidsen af den nye parkeringsplads. Nødholmsvej til højre og 
hjertestien til venstre. Over stien ses mod nord ældrecentret Søvang på 
bakketoppen ved Glumsø. 

Nordvestlige hjørne af den nye parkeringsplads set fra stien. Trådhegnet 
mellem lokalplanens område C og den nye parkeringsplads ses. 
Raftehegnet langs stien ses i venstre side af fotoet. 
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Jordvold: 

En ca. 15 m lang og 1,5 m høj jordvold er etableret mod Nødholmsvej syd 

for indkørslen til slagteriet. Jordvolden er beplantet med lave buske. 

Volden har ligget der i ca. 10 år. 

Jordvolden beplantet med lave buske ses i midten af fotoet. Til højre for 
jordvolden ses det nye trådhegn og gitterport. Bag jordvolden ses noget af 
biler på den nye parkeringsplads. Til højre ses del af støjskærme. 
Glumsø Sø ses forenden af Nødholmsvej. 

Gældende Lokalplan: 
Lokalplan GL.B.2.2 for slagtehuset afløste i 2006 en tidligere lokalplan, 
blandt andet fordi virksomheden var vokset ud over lokalplanens område. 

Jordvolden ligger indenfor lokalplanens område C, som har 
landzonestatus. Jordvolden er ikke i strid med lokalplanens formål eller 
bestemmelser. Udvidelsen af parkeringsarealet er ikke i strid med 
lokalplanen, idet arealet ligger udenfor lokalplanens område. 

Kommuneplan 2017: 

De ansøgte emner ligger indenfor et område, der i kommuneplanen er 

udpeget som naturbeskyttelsesområde. Det betyder, at når der etableres 

nye anlæg og aktiviteter eller sker ændringer af eksisterende forhold, skal 

der i sagsbehandlingen tages særlige hensyn til områdets natur. 

Natura 2000-område 
Vi kan ikke give dispensation, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt. De aktuelle emner er etableret på arealer, der 
ligger ca. 3,2 km vestsydvest for det nærmeste Natura 2000-område, som 
er nr. 163, Holmegårds Mose og Porsemose. Fuglebeskyttelsesområde nr. 
F93, habitatområde nr. H194. 

Det er vores vurdering, at det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-området. 

Naboorientering 

Vi har ikke modtaget bemærkninger i den afholdte naboorientering. 
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Vores  vurdering  

Vi  har  især  lagt  vægt  på,  at:   

•  parkeringspladsen  ikke  har  samme  plan- og  landskabsmæssige  

betydning  som  et  byggeri,  og  der  er  fortsat  træer  og  buske  rundt  

om  arealet,  som  til  dels  slører  pladsen  fra  omgivelserne.  

•  jordvolden  er  relativt  lille  og  beplantet.  Den  ligger  op  ad  slagteriets  

område,  hvor  dens  landskabelige  indvirkning  er  af  ubetydeligt  

omfang  også  set  i  forhold  til  søen  som  landskabselement.  

Beskyttede  dyr  og  planter  

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen - de såkaldte 

bilag IV-arter. Du kan se de danske dyr og planter i 

habitatbekendtgørelsens bilag 11. Vi kan ikke give dispensation 

fra naturbeskyttelsesloven, hvis projektet kan påvirke de 

beskyttede arter negativt. 

I området kan der være flagermus, grøn mosaikguldsmed, spidssnudet frø, 

springfrø og stor vandsalamander. Ud fra de oplysninger vi har, vurderer vi, 

at de etablerede emner ikke påvirker de beskyttede arter negativt. 

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 

(bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 

2016). 

Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 

(bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 

2016). 

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  klageportal  til  kommunen.  

 

Din  klage  er  indgivet,  når  den  er  tilgængelig  for  kommunen  i  Klageportalen.   
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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  den18.2.2020.  

Yderligere  information  og  klagevejledning  kan  du  se  på  Planklagenævnets  

hjemmeside.  

Hvis  du  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  

 

Thorben  Rokkjær  

Kulturgeograf  

 

Næstved  Kommune  

Kopi  er  sendt  til:  

Glumsø  Slagtehus  A/S  

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   

Side 6 af 6 

mailto:naestved@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:naestved@museerne.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
mailto:sager@dn.dk



