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Landzonetilladelse til en række ændringer, der muliggør etablering af 
Vådområde Syvhøje  
 

Kære ansøgere 

Vi skriver til Jer for at meddele jer vores afgørelse på jeres ansøgning om 

landzonetilladelse. 

 

Næstved Kommune giver jer landzonetilladelse 

I får hermed landzonetilladelse til en række ændringer, der muliggør 

etablering af et ca. 172 ha stort vådområde langs med nedre Saltø Å og på 

en ca. 1 km lang strækning af nedre Harrested Å og Tyskerrenden 

herunder: etablering af rislearealer, mere areal med sø, eng og mose (på 

de arealer, der ikke allerede er natur), terrænregulering (i form af etablering 

af dige samt udlæg af jord i tidligere vandløbstrace og på mark) og 

omlægning af vandløb. 

 

Denne tilladelse gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i 

planloven. 

 

Projektet kræver bl.a. også tilladelse fra vandløbsloven, dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens §3 og §18 om henholdsvis beskyttede naturtyper 

og anvendelse inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, dispensation fra 

museumslovens § 29a om beskyttede sten- og jorddiger. Projektet er 

screenet efter reglerne om miljøvurdering. 

   

 

Hvornår gælder tilladelsen 

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

udløbet den 23. oktober 2020, og der ikke er klaget over den. I vil høre fra 

os inden for en uge efter klagefristens udløb, hvis der er kommet klager. 

 

Tilladelsen gælder i 5 år fra offentliggørelsen.  

 

Hvad ligger til grund for afgørelsen 

I får tilladelse, fordi projektet kan medvirke til at bevare og genskabe sø-, 

eng- og mosearealer samt forbedre levevilkår i Saltø Å, Harrested Å og 

Tyskerrenden samt reducere næringsbelastningen af Karrebæk Fjord. I 
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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 den 25. september 2020 på 

 

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

x  

 

Der kan klages over tilladelsen til Planklagenævnet via deres klageportal. I 

kan læse mere i klagevejledningen på sidste side i tilladelsen.  

 

 

Redegørelse for sagen 

Arealerne ligger i landzone, hvor ændret anvendelse kræver en 

landzonetilladelse. Formålet med landzonebestemmelserne er at hindre 

spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land og bevare natur- og 

landskabsværdier. 

 

Ansøgning  

I har søgt om at etablere et vådområde omkring Saltø Å ved Syvhøje for at 

reducere næringsbelastningen af Karrebæk Fjord samt forbedre og forøge 

naturindholdet omkring Saltø Å. Etableringen af vådområdet vil medføre en 

række tiltag og ændringer af arealanvendelsen, der alle kræver 

landzonetilladelse: 

- Etablering af nyt forløb for vandløbet (herunder genslyngning 

samt etablering af dobbeltprofil på nogle strækninger) 

- Etablering af risleanlæg, mere søflade, eng og mose 

- Etablering af dige 

- Udlæg af jord (primært fra udgravning af nyt vandløbsforløb til 

lavninger på dyrkede arealer) 

- Etablering af vej (ekstensiv forbindelse fra landbrugsejendom til 

projektareal) 

 

Placering 

Projektområdet er beliggende ca. 4 km vest for Næstved. Det starter hvor 

Kohave Møllerende løber til Saltø Å ca. 8 km nordvest for Karrebæk Fjord 

og slutter ved Syvhøje ved Karrebækvej ca. 600 m nordvest for Karrebæk 

Fjord. Størstedelen af området er landbrugsjord, mens en mindre del er 

beskyttede naturtyper. Jordudlæg sker også uden for projektarealet på 

marker i nærheden af dette. 

 

 

http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.aspx
http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/HoeringerBorgermoeder.aspx
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Projektafgrænsning ses markeret med rødt på næste kortudsnit.  

Herefter følger kort fra ansøgningsmaterialet med de projekterede 

ændringer på orthofotos på side 3-5. 

 

I forhold til jordflytningen ses på kort fra ansøgningsmaterialet 

vandløbsforløb, miniådale, jordudlæg og permanente søer i tidligere 

vandløbstrace på orthofoto på side 6 til 8.  
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Tabel med jordflytning fra strækning til felt id 
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Tabel med jordflytning fra risleanlæg med skrab, søer og grøfter til felt  
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Vandløbs dimensionstabeller fra ansøgningsmaterialet: Dimensioner, 

bundkoter og fald på den ny strækning.  

 

Saltø Å 

Ny 
station 

(m) 

Gammel 
station 

(m) 

Bundbredde/ 
afsatsbredde 

(m) 

Bundkote 

(m 
DVR90) 

Anlæg Fald 
opstr. 

(‰) 

Start miniådal 0 0 2,0 / 2×10 7,70 / 
8,70A 

1:1 / 
1:1B 

- 

Slut miniådal 1.500 - 2,0 / 2×10 6,96 / 
7,96A 

1:1 / 
1:1B 

0,5 

Start enkeltprofil 1.500 - 2,0 6,96 1:1 / 
1:3B 

- 

Broindløb, Marvede 
Bro 

2.447 1.978 Broprofil 6,64 Broprofil 0,3 

Broudløb Marvede Bro 2.454 1.985 Broprofil 6,62 Broprofil Bro 

Slut enkeltprofil 2.720 - 2,0 6,49 1:1 / 
1:3B 

0,4 

Start miniådal 2.720 - 2,0 / 2×10 6,49 / 
7,39A 

1:1 / 
1:1B 

Faldknæk 5.000 - 2,0 / 2×10 4,32 / 
5,22A 

1:1 / 
1:1B 

1,0 

Faldknæk 5.250 - 2,0 / 2×10 4,15 / 
5,05A 

1:1 / 
1:1B 

0,7 

Slut miniådal 5.570 - 2,0 / 2×10 4,02 / 
4,92A 

1:1 / 
1:1B 

0,4 

Start enkeltprofil 5.570 - 2,0 4,02 1:1 / 
1:3B 

- 

Faldknæk 6.000 - 2,0 3,71 1:1 / 
1:3B 

0,9 

Faldknæk 6.750 - 2,0 2,58 1:1 / 
1:3B 

1,5 

Broindløb, Saltø 6.870 5.424 Broprofil 2,51 Broprofil 0,6 

Broudløb Saltø 6.875 5.429 Broprofil 2,49 Broprofil Bro 

Broindløb, Saltøvej 6.979 5.532 Broprofil 2,41 Broprofil 0,8 

Broudløb Saltøvej 6.985 5.538 Broprofil 2,40 Broprofil Bro 

Faldknæk 7.000 - 2,0 2,40 1:1 / 
1:3B 

0,0 

Faldknæk 7.500 - 2,0 1,61 1:1 / 
1:3B 

1,6 

Tilløb Harrested Å 7.790 Tilløbspunkt 

Faldknæk 8.500 - 2,4 0,70 1:1 / 
1:3B 

0,9 
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Faldknæk 9.000 - 2,4 0,43 1:1 / 
1:3B 

0,5 

Faldknæk 10.250 - 2,4 -0,16 1:1 / 
1:3B 

0,5 

Tilløb Skovvandløbet 11.210 Tilløbspunkt 

Slut nyt vandløb 11.575 - 2,0 → Eksist. -0,60 1:1 / 
1:3B 

0,3 

Slut projektområde 11.631 9.261 Eksisterende forhold 

Broindløb 
Karresbækvej 

11.631 9.261 Eksisterende forhold 

A Bund-/afsatskote  
B Sideanlæg ved vandløbsdybde <1 m / >1m  

 

Harrested Å 

Ny 
station, 
Projekt 

(m) 

Ny st.  
station, 

regulativ 

(m) 

Bundbredde 

(m) 

Bundkote 

(m DVR90) 

Anlæg Fald 
opstr. 

(‰) 

Start projektområde -160 9.851 Eksisterende forhold 

Start vandløbsindsats 0 10.011 1,0 2,23 
1:1 / 
1:3A 

- 

Broindløb, Søndervej 65 10.064 Broprofil 2,18 Broprofil 0,7 

Broudløb, Søndervej 71 10.070 Broprofil 2,18 Broprofil Bro 

Mellempunkt 200 - 1,0 
2,09 1:1 / 

1:3A 
0,7 

Mellempunkt 400 - 1,0 
1,95 1:1 / 

1:3A 
0,7 

Mellempunkt 600 - 1,0 
1,81 1:1 / 

1:3A 
0,7 

Mellempunkt 800 - 1,0 
1,66 1:1 / 

1:3A 
0,7 

Mellempunkt 1.000 - 1,0 
1,52 1:1 / 

1:3A 
0,7 

Udløb i Saltø Å 1.186 11.197 1,0 1,39 
1:1 / 
1:3A 

0,7 

A Sideanlæg ved vandløbsdybde <1 m / >1m  

Tyskerrenden 

Ny 
station 

(m) 

Bundbredde 

(m) 

Bundkote 

(m 
DVR90) 

Anlæg Fald 
opstr. 

(‰) 

Udløb under Saltøvej 0 Eksisterende forhold 

Start nyt vandløb 42 0,3 3,10 1:1,5 - 

Vandudtag 1, kote 
3,20 

145 0,3 2,90 1:1,5 1,9 
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Vandudtag 2, kote 
2,70 

269 0,3 2,40 1:1,5 4,0 

 363 0,3 2,30 1:1,5 1,1 

Ved tilløb fra gedesø 607 0,3 1,90 1:1,5 1,6 

Ved tilløb fra gedesø 700 0,3 1,75 1:1,5 1,6 

Udløb i Harrested  Å 756 0,3 1,50 1:1,5 4,5 

 

Naboorientering 

Der er foretaget naboorientering om tiltag, der kræver landzonetilladelse 

sammen med høring i forhold til afgørelse efter vandløbsloven. Der er 

indkommet bemærkninger vedr. nedenstående landzoneforhold, vi 

kommenterer på: 

 

- Nabo til lavning ur3a, markeret på oversigt side 6, bemærker, at 

det vil være uhensigtsmæssigt at fylde den lavning op. Den 

lavning skal ikke fyldes op. Den er fjernet fra listen med 

jordflytning (side 9-11) i denne afgørelse. 

- Energinet har 6. aug. sendt skrivelse med diverse vilkår, der skal 

være opfyldt, så deres mast og service til den er sikret. Mast og 

adgang vil blive sikret i henhold til det tilsendte. Der bliver 

eksempelvis udlagt jord omkring arealet.  

- Slots- og Kulturstyrelsen har tidligt i processen udtrykt bekymring i 

forhold til gravearbejde og vandspejls nærhed til fortidsminder. 

Repræsentant fra Slots- og Kulturstyrelsen, projektleder samt 

undertegnede fra Næstved Kommune har ved fælles tilsyn kunnet 

konstatere, at der lå et dige og var et væsentligt terrænspring i 

mellem, hvorfor fortidsminderne ikke påvirkes. Der er indgået 

aftale med museet om forundersøgelser før alt gravearbejde.   

- En enkelt lodsejer ønsker måske ikke at modtage jord til areal 

uden for projektarealet. Jordudlæg uden for projektarealet 

anvendes kun efter endelig aftale med lodsejerne. 

Bemærkninger vedr. vandløbsforhold kan ses i afgørelse efter 

vandløbsloven. 

 

 

Vores vurdering 

Vi har især lagt vægt på, at:  

• Projektet vil kunne medvirke til at reducere næringsbelastning af 

Karrebæk Fjord og dermed bidrage til at overholdelse af 

vandplanen for området kan gennemføres. 

• Projektet bidrager til, at forpligtelsen i forhold til Natura2000-

område 169, Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og 

Knudshoved Odde, lige nedstrøms projektet kan gennemføres. 
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• Det ansøgte er i overensstemmelse med formålet i planlovens 

landzonebestemmelser. 

• Det ansøgte ikke strider imod de landskabelige-, naturmæssige, 

eller kulturhistoriske hensyn, som byrådet skal varetage. 

• Der under den afholdte naboorientering ikke er indkommet 

kommentar vedr. landzoneforhold, der giver anledning til 

væsentlige ændringer i projektet eller kommunens vurdering af det. 

 

 

Andre forhold I skal være opmærksom på 

Før arbejdet 

I kan som ejer eller bygherre få en udtalelse hos Museum Sydøstdanmark 

om eventuelle fortidsfund, før I graver. Hvis I spørger, før I graver, får I de 

bedste muligheder for at undgå at måtte standse anlægsarbejdet og 

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. I er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom I har fået en 

udtalelse.  

 

Opdager I en forurening ved arbejdet, skal I kontakte os, så vi kan vurdere, 

hvad der skal gøres. I kan skrive til os på jordforurening@naestved.dk. 

 

 

Beskyttede dyr, planter og levesteder  

 

Natura 2000-områder 

Syd for projektområdet ligger Natura 2000 område nr. 169, "Havet og 

kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde". Området udgøres 

af habitatområde H148 og fuglebeskyttelsesområde F81. Områdets 

afgrænsning og udpegningsgrundlag kan ses på bilag 2. 

 

Habitatområder skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og 

plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne. 

 

De habitatnaturtyper, der forekommer nærmest i Natura 2000-området er 

Strandeng (naturtype 1330), Tidvis våd eng (naturtype 6410) og Rigkær 

(naturtype 7230), lige umiddelbart sydøst for projektområdet, se figur 7. 

Strandengsområderne er dels i ringe, moderat og god tilstand. Rigkær er i 

moderat tilstand og tidvis våd eng er i god tilstand. 

 

Udover de lysåbne habitatnaturtyper er der i Borgnakke Skov nordøst for 

Saltø Å kortlagt en række arealer med skovbevokset habitatnatur.  

Derudover er selve Karrebæk Fjord kortlagt som den prioriterede 

habitatnaturtype – Kystlagune. 

mailto:jordforurening@naestved.dk
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Afgræsningen af Natura 2000-område nr. 169 (lilla streg) samt kortlagte 

forekomster af lysåben habitatnatur og skovbevokset habitatnatur.  

 

Habitatnaturtyperne Strandeng (1330), Tidvis våd eng (6410) og Rigkær 

(7230), påvirkes under nuværende forhold i varierende grad af periodevis 

vinteroversvømmelse af vand fra Karrebæk Fjord og Saltø Å.  

Ud fra den projekterede sommermiddel og medianmaksimum indebærer 

projektet ingen ændring af sommer- eller vintervandstand i Natura 2000-

området og projektet ændrer ikke på vandføringen i Saltø Å. Desuden er 

der ingen påvirkning fra projektet af den skovbevokset habitatnatur. 

Derimod vil projektet bidrage til en forbedring af vandkvaliteten i Karrebæk 

Fjord og åben del af Smålandsfarvandet ved at reducere udledningen af 

kvælstof til fjord og havmiljøet. Ydermere vil den regulativmæssige 

vedligeholdelse af projektstrækningen ikke have nogen påvirkning på 

habitatnaturtyperne, dels ligger projektstrækningen udenfor 

habitatområdet, og dels vil et øget antal sandfang reducere 

sandtransporten på projektstrækningen. 

 

I forhold til arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet er Skæv 

vindelsnegl (artskode 1014) og Stor vandsalamander (artskode 1166) 

relevant. Der er ikke i Miljøstyrelsens kortlægning af levesteder for 

habitatarter kortlagt forekomst eller levesteder for de to arter i 

naturområderne nær projektområdet og heller ikke indenfor 

projektområdet. Stor vandsalamander er en art, der kan forekomme i hele 

kommunen. I forbindelse med naturforundersøgelsen for projektet blev det 

vurderet, at den potentielt kun forekom i et enkelt vandhul indenfor 

projektområdet. Dette vandhul ligger ca. 2,5 km fra Natura 2000-området.  

 

Fuglebeskyttelsesområder skal opretholde og sikre levesteder for fugle. 

Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Dvs. arter, 

som er sjældne, truede, eller følsomme over for ændringer af deres 
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levested. Det er arter som er hjemmehørende eller regelmæssigt er i 

Danmark under deres træk, for at fælde fjer, raste eller overvintre. 

Vi forventer, at vådområdet vil have en positiv indvirkning på fuglelivet i 

området generelt. Ved etablering af vådområdet øges udbredelsen af 

attraktive områder for især vandfugle. Især den kystnære beliggenhed gør 

området værdifuldt for vandfugle, og med den korte afstand mellem 

vådområdets østlige del og habitatområdet, vil vådområdet, kunne blive et 

attraktivt hvileområde og lavvandet fødesøgningsområde for flere af 

fuglene på udpegningsgrundlaget. F.eks. sangsvane, grågås og skeand.  

I området langs med Saltø Å i projektområdet vil der desuden komme 

større områder med våde og tørre enge som forventes afgræsset om 

sommeren med mulighed for, at de udvikler sig til tidvise våde enge eller 

beskyttet natur. Engene vil kunne danne fødegrundlag for gæs, f.eks. 

bramgæs og grågæs.  

 

Samlet vurderes det, at bevaringsstatus for både arter og naturtyper på 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 169 ikke vil blive 

negativt påvirket af Syvhøje-vådområde projektet, at projektet hverken 

alene eller sammen med andre planer og projekter i området vil påvirke 

habitatområdet negativt. Samtidigt vurderes det, at vedligeholdelse af 

vandløbene med grødeskæring, oprensning af sandfang og øvrige 

aflejringer ikke vil påvirke habitatområdet negativt. Næstved Kommune 

vurderer, at det ikke kræves, at der i forhold til påvirkninger fra projektet 

udarbejdes en egentlig konsekvensvurdering jf. § 6 i habitatbekendt-

gørelsen. Begrundelsen for denne vurdering er, at hverken naturtyper eller 

arter vurderes, at ville blive påvirket. 

 

 

Bilag IV-arter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen - de såkaldte 

bilag IV-arter. De danske bilag IV dyre- og plantearter kan ses i 

habitatbekendtgørelsens bilag 7.  

 

En række dyr, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have 

levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer på 

eller omkring projektområdet. Arter, vi forventer at finde i området, er nogle 

der kan forekomme i hele kommunen og er følgende: Flagermus, 

spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.  

 

Eremitter er ikke blevet fundet i Næstved Kommune i nyere tid. De holder 

til i meget gamle træer. Der vil kun blive fældet enkelte store træer. Ingen 

af dem er gamle og potentielt levested for eremitter. Store træer kan dog 

være overnatningssted for flagermus. Træerne vil derfor blive gennemgået 

visuelt for hulheder og sprækker. Træer med hulheder fældes kun i 

perioden 1. september til 31. oktober jf. artsfredningsbekendtgørelsen. Der 

fældes kun for at skabe passage til de nye vandløbsforløb, dvs. at det ikke 

er store flader der ryddes. Flagermusene vil fortsat kunne opholde sig i de 

øvrige træer i nærheden. Vi vurderer derfor, at projektet ikke har nogen 

væsentlig betydning for flagermus, som sandsynligvis findes i området. 
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Spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander er alle tilknyttet 

vandhuller eller våde områder. I forbindelse med naturforundersøgelsen af 

projektet blev det vurderet om beskyttede naturområder, som bliver 

påvirket af projektet, er potentielle yngleområder for bilag IV-padder eller i 

øvrigt formodes at være levested for padderne.  

 

Springfrø er den almindeligst forekommende bilag IV-art. Den bruger kun 

vandhullerne til at yngle i og opholder sig resten året i løvskov (egentlig 

skov, hegn og remiser). De nyforvandlede padder bliver typisk omkring 

vandhullet et stykke tid. Arten er vurderet potentielt ynglende i adskillige 

lokaliteter i/ved projektområdet.  

 

Spidssnudet frø kræver udover fladvandede vandhuller eller 

oversvømmede eng- og moseområder til æglægningen, desuden fugtige 

eng-/mosearealer til at fouragere i. Af de nævnte arter er det den mest 

krævende bilagsart og den forventes kun at findes i den østlige del af 

projektområdet. Arten er potentielt ynglende i nogle få søer.  

 

Stor vandsalamander er mere robust overfor eutrofiering. Til gengæld 

kræver den lysåbne vandhuller, der skal være uden fisk. Arten er kun 

vurderet potentielt ynglende i et vandhul. 

 

Projektet vil medføre en ringere afvandning inden for projektområdet 

primært i vinterhalvåret som konsekvens af genslyngningen af Saltø Å og 

det vil indebære højere vandstand i vandhullerne. Derudover skabes der 

store vådbundsarealer, ved overrisling med drænvand hvilket kan udvikle 

sig til nye levesteder for padderne. Ydermere skabes der nye søer fra 

afsnørrede dele af de gamle vandløbsforløb og enkelte steder bliver der 

gravet nye søer. Den samlede effekt på padderne vurderes på sigt at være 

gavnlig, da yngle og fourageringsområder bliver øget ved projektet. 

 

Vedligeholdelse af vandløbene ved grødeskæring og oprensning af 

sandfang og øvrige aflejringer vil ikke kunne påvirke padderne, da de ikke 

lever i vandløbet eller på brinkerne. 

 

Vi vurderer således, at projektet samt vedligeholdelse af vandløbene ikke 

vil have negativ indflydelse på de nævnte bilag IV-arter. 

 

 

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 
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(bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

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

2016). 

 

Forurening skal anmeldes til os efter miljøbeskyttelseslovens § 21. 

 

Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er reguleret af 

museumslovens §§ 25 og 27. 

 

Forbud mod tilstandsændringer i beskyttede naturtyper er beskrevet i 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Ændringer af dræn og vandløb er reguleret af vandløbslovens §§ 6 og 17. 

 

Screening om behov for miljøvurdering er beskrevet i 

miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 

 

I kan finde lovene på www.retsinformation.dk 

 

 

Klagevejledning 

I 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.  

I 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 I klager, skal I 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 I får helt 

eller delvis medhold i klagen. I betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. 

 

Som udgangspunkt afviser Planklagenævnet klager, der sendes uden om 

Klageportalen. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 

skal I sende en begrundet anmodning til kommunen. Vi videresender 

herefter anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om din anmodning 

kan imødekommes.  

http://www.retsinformation.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, 

dvs. senest den 23. oktober 2020. 

 

Yderligere information og klagevejledning kan I se på Planklagenævnets 

hjemmeside. 

 

Hvis I ønsker en afgørelse ved en domstol, skal retssagen være anlagt 

inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen jf. § 62, stk. 1, i 

planloven. 

 

 

Hvis I har spørgsmål til afgørelsen 

I er velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til sagen. 

 

Venlig hilsen 

Lars Kristian Laustsen 

Planlægger 

Næstved Kommune 

 

 
Kopi er sendt til: 

Lodsejere 

Næstved Kommune Team Vand og Natur 

Danmarks Naturfredningsforening dnnaestved-sager@dn.dk 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland sydvest@friluftsraadet.dk  

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

Næstved Museum naestved@museerne.dk 

 

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 

 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk  
 
Danmarks Sportsfiskerforbund lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator cskotte@cas.org 
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