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Du har fået landzonetilladelse til din ansøgning om en midlertidig 
anstillingsplads nær Suså Landevej 137, 4171 Glumsø i forbindelse 
med etablering af en cykelsti mellem Vetterslev og Buske 
 

Kære Marius Frisbæk Skjødt 

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

landzonetilladelse. 

 

Næstved Kommune giver dig landzonetilladelse 

Du får landzonetilladelse som ansøgt til en midlertidig anstillingsplads på 

ca. 1.445 m2 i forbindelse med anlægsarbejdet til etablering af en cykelsti 

mellem Vetterslev og Buske på matrikel nr. 14a, Sandby By, Sandby 

beliggende nær Suså Landevej 137, 4171 Glumsø.  

Anstillingspladsen vil etableres med belysning og anvendes til skure med 

kontor og toiletfaciliteter, p-pladser, oplag af jord samt henstilling af 

materialer og maskiner i forbindelse med anlægsarbejdet.  

Anstillingspladsen etableres og anvendes i perioden fra foråret 2023 til 

ultimo 2023. Arealet retableres efter endt brug. 

 

Landzonetilladelsen gives under forudsætning af, at der opnås råderet over 

arealet til anstillingspladsen ved ekspropriation. 

 

Tilladelsen gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven. 

 

Hvornår gælder tilladelsen 

Vær opmærksom på at tilladelsen først er gyldig, når klagefristen er 

udløbet med den 27.5.2022, 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.  

 

Hvad ligger til grund for afgørelsen 

Du får tilladelse, fordi en midlertidig etablering af en anstillingsplads er et 

nødvendigt element i anlægsfasen af cykelstien. Anstillingspladsen er 

hensigtsmæssigt placeret i forhold til driften af landbrugsjorden, og på 

http://www.næstved.dk/
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placeringen strider pladsen ikke imod de landskabelige-, naturmæssige, 

eller kulturhistoriske hensyn, som skal varetages. 

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 29.4.2022 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 

 

Din ejendom ligger i landzone, hvor en midlertidige anstillingsplads kræver 

en landzonetilladelse, da der er tale om en ændret arealanvendelse i 

perioden. Selve cykelstien er som et offentligt trafikanlæg undtaget krav 

om landzonetilladelse efter planloven.  

 

Formålet med landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt 

bebyggelse i det åbne land og bevare natur og landskabsværdier. 

 

Ansøgning  

 

Du har på vegne af Vejdirektoratet søgt om at etablere en midlertidig 

anstillingsplads til Vejdirektoratets kommende entreprenør i forbindelse 

med anlægsarbejdet af en ny cykelsti mellem Vetterslev og Buske. 

Anstillingspladsen etableres på matrikel nr. 14a, Sandby By, Sandby 

beliggende nær Suså Landevej 137, 4171 Glumsø. Se placeringen 

markeret på nedenstående oversigtskort. 

 

Cykelstiprojektet er et af flere cykelstiprojekter, som følger af ”Aftalen om 

grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020”, hvor der er afsat 

midler til cykelstier langs statsveje.  

 

Formålet med cykelstiprojektet mellem Vetterslev og Buske er at etablere 

en enkeltrettet cykelsti langs begge sider af Suså Landevej. Cykelstien er 

et cykelfremmende projekt, hvor formålet er at gøre det attraktivt for 

cyklister at færdes langs Suså Landevej, ved at gøre det trafiksikkert for 

bløde trafikanter.  

 

I forbindelse med anlægsarbejdet af cykelstien skal Vejdirektoratets 

kommende entreprenør have en anstillingsplads. Pladsen bliver ca. 1.445 

m2, og den skal anvendes til skure med kontor og toiletfaciliteter, p-pladser, 

oplagsplads, oplag af jord og henstilling af materialer som afvandingsrør og 

brønde/riste, støttemursten, autoværn, kantsten, skilte m.v. Maskiner på 

pladsen vil være komprimeringsmateriel, stor og lille grave maskine, måske 

en dumper til kørsel af jord o. lign. 

https://www.naestved.dk/hoeringer
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Ansøger (Vejdirektoratet) forventer maksimalt, at der kommer 4 skure og 

med en højde omkring 3 meter, og muldjorden vil ligge i en højde af ca. 1,5 

m. Der forventes maksimalt at komme 10 biler til pladsen pr. dag. Pladsen 

forventes at være belyst. Belysningen vil blive etableret, således at der ikke 

vil ske blænding af beboelsesejendomme eller trafikanter. 

 

Adgang til anstillingspladsen vil ske fra Suså Landevej. Se nedenstående 

tegninger. Arealet søges anvendt fra foråret 2023 til ultimo 2023. Efter endt 

brug vil arealet blive retableret. 

 

Placeringen er valgt fordi, der er en eksisterende overkørsel til marken, og 

fordi det er en hensigtsmæssig placering i forhold til driften af 

landbrugsarealer, idet pladsen ligger i hjørnet af et markareal.  

 

Forud for etableringen af cykelstien langs Suså Landevej har 

Vejdirektoratet behov for at erhverve de nødvendige arealer – det gælder 

både permanente arealer til cykelstien m.m. samt midlertidige 

arbejdsarealer – dette vil ske ved ekspropriation.  

 

Placering 

 

Matrikel 14a, Sandby By, Sandby er en del af ejendommen Suså Landevej 

137, 4171 Glumsø, som er en landbrugsejendom på ca. 29 ha og 

beliggende i det åbne land nordøst for Sandby i den nordlige del af 

Næstved Kommune.  

 

 
Oversigtskort. Den omtrentlige placering af anstillingspladsen er markeret 

med en rød firkant. Mod nord løber Susåen fra sydøst mod nordvest og 

nord for åen ses det sydligste af Vetterslev.  
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Tegning 1 viser del af cykelstiprojektet og med ansøgte anstillingsplads 

syd for Suså Landevej. 

 

 

 
Tegning 2 viser den forventede indretning skitseret, men denne kan 

ændres af entreprenøren, som skal udføre anlægsarbejderne. 

 

 

 

 

 



 

 
Side 5 af 8 

 
 

I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som 

jordbrugsområde. Formålet med udpegningen er at sikre jordbrugets 

erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning. 

 

Natura 2000-område: 

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 

2000-område væsentligt. Anstillingspladsen ligger i en afstand af ca. 240 m 

sydvest for Susåen, som er del af det nærmeste Natura 2000 område 

”N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og 

Porsmose”.  

 

Mellem anstillingspladsen og Natura 2000-området ligger Suså Landevej 

og eksisterende erhvervs- og beboelsesbygninger. Det er vores vurdering 

at etablering, retablering og anvendelse af den midlertidige anstillingsplads 

ikke vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. 

  

Høring/Naboorientering 

Vi har modtaget bemærkninger fra lodsejer. 

Lodsejer er ikke tilfreds med, at Vejdirektoratet forud for kommunens 

høringsbrev ikke har informeret lodsejer om etablering af anstillingspladsen 

men kun om cykelstien på ejendommen, og lodsejer ønsker at drøfte 

mulighed for en anden placering. 

I forlængelse af kommunens høring har lodsejer, lodsejers rådgiver fra 

VKST og Vejdirektoratet holdt møde om anstillingspladsen og evt. anden 

placering af den. Lodsejer ønsker ikke anstillingspladsen placeret på 

matr.nr. 14a Sandby By, Sandby eller andet sted på sin ejendom. Parterne 

er dog enige om, at Vejdirektoratet holder fast i placeringen, og det er 

dermed op til ekspropriationskommissionen at afgøre placeringen. 

 

Vores vurdering 

Vi har især lagt vægt på, at:  

• Anstillingspladsen er et nødvendigt element i anlægsfasen af 

cykelstien. Cykelstien etableres for at øge cyklismen og 

trafiksikkerheden, og i et videre perspektiv understøtter det 

folkesundheden, miljøet/klimaet, og det er i almenvellets interesse.  

• Pladsen etableres i en afgrænset periode, og arealerne retableres 

efterfølgende. 

• Anstillingspladsen etableres tæt på cykelstien, hvor der er behov 

for pladsens funktioner, hvor der er en eksisterende 

markoverkørsel og ikke mindst, hvor den er placeret i hjørnet af et 

landbrugsareal i omdrift, hvorved pladsens indgriben i 

landbrugsdriften minimeres. 

• På den ansøgte placering strider anstillingspladsen ikke imod de 

landskabelige-, naturmæssige, eller kulturhistoriske hensyn, som 

byrådet skal varetage. 
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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 vurderer, at den midlertidige omlægning til anstillingsplads af dette 

markareal i omdrift, omgivet af arealer i omdrift og vej, ikke vil påvirke 

beskyttede arter eller levesteder til 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. 

Efter planlovens § 36 stk. 1 nr. 9 er cykelstien undtaget krav om 

landzonetilladelse. 

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 

mailto:vandloeb@naestved.dk
mailto:jordforurening@naestved.dk
http://www.retsinformation.dk/
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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.  

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 27.5.2022. 

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 

Thorben Rokkjær 

Geograf 

Næstved Kommune 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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Kopi er sendt til: 

 

Lodsejer Suså Landevej 137, 4171 Glumsø 

Lodsejers rådgiver VKST, js@vkst.dk 

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

